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Dovolujeme si Vás pozvat na

IX. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 6. ledna 2018 od 20.00 hod. 
v prostorách kulturního domu v Knínicích

HUDBA: 
hudební skupina AXEL

BUFET: 
teplá a studená kuchyně, točené pivo Plzeň 12°, 

nabídka kvalitních sudových vín, nealko nápoje, pochutiny

PEKLO: 
široká nabídka alko nápojů, ojedinělá možnost ochutnávky 
nejprestižnějších značek pravých rumů, whisky či koňaku 

TOMBOLA: 
pro návštěvníky plesu je připravena bohatá tombola 
(televizor, mobilní telefon, tablet, dárkový koš 

a řada dalších hodnotných cen)

VSTUPNÉ: 
vstupenku s místenkou v hodnotě 100 Kč 

možno zakoupit na ÚM v úřední dny od pondělí 18. 12. 2017
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Finanční úřad Boskovice – podání daňového přiznání k dani z nemovitostí pro změny 
vyvolané obnovou katastrálního operátu - digitalizací zastavěného území městyse
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vyhlásil dne 31. 10. 2017 platnost obnoveného katastrální-
ho operátu městyse Knínice – digitalizaci pozemků v zastavěné části městyse Knínice. 
V některých případech došlo ke změně v číslování a výměrách parcel.
Vlastníci nemovitostí dotčených změnou jsou povinni za tyto nemovitosti podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání. Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do 31. 1. 2018. K podání 
přiznání je nutné se dostavit osobně na Finanční úřad v Boskovicích, ul. 17. listopadu 6, v úředních 
dny: pondělí a středa 8.00–17.00 hod. V druhé polovině měsíce ledna bude mít finanční úřad v této 
souvislosti rozšířené úřední hodiny, které budou s dostatečným předstihem oznámeny. Dostavte se 
s vyplněným daňovým formulářem na odbor daně z nemovitosti, popř. Vám s vyplněním daňového 
formuláře pomůže pracovník finančního úřadu, který sám vyhledá změny v katastru nemovitostí, 
nemusíte sebou mít žádné jiné doklady. 

Žádáme všechny občany, kteří vlastní pozemky v katastrálním území Knínice u Boskovic, aby si 
provedli kontrolu ve výměrách a číslování svých pozemků před a po dokončením digitalizace kata-
strálního území Knínice u Boskovic v roce 2016 a 2017.
Za rok 2016 byla povinnost podat nové přiznání daně z nemovitostí do konce ledna 2017 a dle 
sdělení finančního úřadu tak všichni vlastníci dotčeni změnou neučinili. 
Případné bližší informace Vám sdělí na Finančním úřadě v Boskovicích, ul. 17. listopadu 6, v úřed-
ní dny pondělí a středa. Tel. 516 487 112. 
V kanceláři Úřadu městyse Knínice jsou uloženy oba seznamy vlastníků digitalizovaného území. V pří-
padě Vašeho zájmu je možné do seznamu v úředních dnech nahlédnout – pondělí 7–12, 13–17 hod.  
a středa 7–12, 13–18 hod. 

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno-Moravská Třebová)
Dálnice D43 a její potřebnost je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více jak 15 let a její realiza-
ce se stále a neúnosně prodlužuje. Stávající silnice I/43 Brno-Svitavy je již dlouhou dobu kapacitně 
přetížená a tím i dopravně nebezpečná. Petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 je možné 
nyní podepsat v kanceláři Úřadu městyse Knínice. Osoba oprávněná zastupovat petiční výbor je 
určena Ing. Jaromíra Vítková. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 18. 12. 2017 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.

Ocenění městyse Knínice
Občané a spolky mohou podávat svoje návrhy na udělení ocenění městyse Knínice za oblast kul-
tury, sportu, školství, zdravotnictví, spolkové činnosti, za podíl na rozvoji města a za zásluhy kní-
nických rodáků. Návrhy přijímá kancelář Úřadu městyse Knínice do 31. 1. 2018. K návrhu je třeba 
připojit krátké zdůvodnění. Děkujeme. 

inFOrMace  Z  raDnice
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Opravy místních komunikací

Termíny akcí v kulturním domě v Knínicích
So 6. 1. 2018  – IX. reprezentační ples Městyse Knínice
So 13. 1. 2018  – Karneval pro děti 
So 20. 1. 2018  – IX. ples fotbalistů
So 27. 1. 2018  – Myslivecký ples 
So 10. 2. 2018 – Masopust 

Termín knínické pouti – 29. 4. 2018.

Vanovská ulice

Panský sad
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U S n e S e n Í
č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
15. 11. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
7b).1. Informace k projektu Vybavení odborných učeben ZŠ Knínice.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Ing. Radovana Krajíčka, Ing. Kamila Filipa.  

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017.
4.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018.
5.2. 1. vstup městyse Knínice do dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná,
 2. stanovy dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, které jsou přílohou 
 č. 1 tohoto usnesení.
6.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce vodních nádrží, ve výši 1 110 000 Kč 
 bez DPH, podané firmou KORA-VODOSTAVING s.r.o. se sídlem Zbraslavecká 492, 
 679 72 Kunštát. 
6.4.  Zajištění technického dozoru investora na akci Rekonstrukce vodních nádrží Ing. Emila 
 Glotzmanna, bytem Knínice 282. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 11. 2017.
7.2. Záměr prodeje pozemku p.č. 5144 – trvalý travní porost o celkové výměře 174 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
7.3.  Záměr prodeje pozemku p.č. 5145 – trvalý travní porost o celkové výměře 249 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
7.5.  Záměr prodeje pozemku p.č. 3661/7 – orná půda o výměře cca 400 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
7a).1. Zaslání harmonogramu volby ředitele ZŠ a MŠ Knínice všem členům ZM.
          Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 12. 2017.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3. Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 
 s Městem Boskovice. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2017.
6.3.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem KORA-VODOSTAVING s.r.o. se sídlem 
 Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát.
7c).1. Dokončit projektovou dokumentaci na změnu č. 1 projektové dokumentace na výstavbu 
 inženýrských sítí v lokalitě U Nádraží pro 8 RD do 5. 12. 2017 a zařazení bodu výstavby 
 inženýrských sítí v lokalitě U Nádraží na jednání příštího zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse zmocňuje:
5.3. Starostu městyse Knínice k zastupování městyse a k účasti při jednání v orgánech dobrovolného 
 svazku obcí Technické služby Malá Haná, přičemž pověřuje starostu městyse Knínice 
 k podpisu dokumentů dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná.

Ing. Radovan Krajíček, Ing. Kamil Filip  
Pavel Lajšner, místostarosta



4

Zveme srdečně naše občany 

1. ledna 2018 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 2017

ODPaDy
Odvoz domovního odpadu: 7. 12., 21. 12., 4. 1.

Provozní doba skládky: 
Vstup na skládku a uložení odpadu v zimním 
období dle aktuálních povětrnostních pod-
mínek, jen po předchozí dohodě se správcem 
skládky panem Bílkem, mobil: 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: 
16. 12. 2017 8.00–11.00 hodin.

Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce, plné radosti, 
klidu, splněných přání, milých rodinných setkání 

a kouzelných okamžiků.
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Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 
2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat za podmínek stanovených na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském 
úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.
Způsob a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad příslušný podle 
místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu.
Žádost lze podat
● osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče 
 po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; 
 o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu 
 voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
● podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému 
 obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
 formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:
  a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon 
  vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím 
  tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního 
  poplatku. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení 
  správního úkonu požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.
 b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv 
však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti proká-
že svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zá-
roveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, 
popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým ko-
lem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději 
do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 
na území České republiky (2018)
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek  
12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin  
do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou 
dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

VOLBy 2018



6

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Volební místnost – Volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice č. 107, PSČ: 679 34. 
Hlasování - Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský prů-
kaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípa-
dě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České 
republiky v zahraničí. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité 
politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, 
zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na 
voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, 
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat 
hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední 
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
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šKOLa  a  šKOLKa
Děti ze čtvrté třídy trénovaly na dopravním hřišti
V pátek 3. 11. se čtvrťáci vydali na dopravní hřiště do Blanska. Děti trénovaly znalosti nejdůle-
žitějších dopravních značek a bezpečné jízdy na kole. Zdokonalovaly svou zručnost při jízdě na 
kole. Zde si vyzkoušely jízdu podle semaforů, kruhový objezd a další nástrahy, které je čekají ve 
skutečném provozu na silnici. Vše zvládly v pohodě a bez úrazu, ale ještě nemohou helmy a kola 
hodit za hlavu, čeká je totiž test a jízda zručnosti. Je potřeba nelenit a poctivě trénovat, aby na jaře 
všichni zvládli závěrečnou zkoušku a odnesli si svůj průkaz cyklisty.

Mgr. Eva Vlachová

Bruslení hravě, zdravě a kreativně
Právě v takovémto stylu je vedena výuka bruslení na zimním stadionu v Boskovicích pod záštitou 
zkušeného trenéra Petra Šebka. „Výukový program bruslení pro kluky a holky“ probíhá za spolu-
práce ČSLH a HC Boskovice.
Žáci prvního stupně naší školy jsou do tohoto projektu zapojeni a výuku absolvují každý čtvrtek.
Cílem projektu je osvojení si základních pohybových dovedností na bruslích s využitím pomůcek, 
zajímavých her a cvičení. Všichni malí bruslaři si zaslouží velkou pochvalu, protože zvládají výuku 
na výbornou. 

uč. 1. stupně

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
Kontakt na Úřad městyse Knínice 107, PSČ: 679 34 a volební komisi – tel. 516 465 423, 
mob. 774 654 232. 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční 
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali 
platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezi-
denta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České 
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů.
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezi-
denta České republiky ve volební místnosti.
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Sběr papíru
Ve dnech 23.–25. října proběhl na naší škole sběr papíru. Nasbírali jsme 13 030 kg. Všem sběračům 
děkujeme. 

Mgr.  Jiřina Bednářová
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Legato Brno
Dva dny před prodlouženým víkendem se naše škola rozhodla, že uspořádá celodenní výpravu 
za poznáním do brněnského vzdělávacího centra Legáta v Brně-Kohoutovicích. Celá akce byla 
naplánována už dlouho dopředu, a tak se nejprve ve středu 15. 11. vydaly objevovat skryté infor-
mace třídy sedmá a devátá, poté je ve čtvrtek 16. 11. následovala osmá a šestá třída. Většině se toto 
netradiční vyučování velmi líbilo. 
Devátý ročník se ocitl díky programu Public relations v médiích, kde začal řešit vyhlášení výběro-
vého řízení pro výrobní společnost nebo firmu, protože chtěl získat výhodnou pracovní zakázku. 
Třída se tak rozdělila na skupiny ucházející se o tento projekt. V rámci společenských pravidel byl 
vybírán nejvhodnější kandidát. Žáci si zde mohli nacvičit mediální výstupy a prezentace, vyzkou-
šeli si na vlastní kůži práci tiskového mluvčího zastupujícího danou skupinu.
Sedmá třída se seznámila s pantheonem řeckých bohů a jeho propojením s řeckou mytologií. Skrze 
příběh ithackého krále Odyssea nahlédla do světa řeckých mýtů. Sledovala jeho desetileté putování 
při návratu domů z trojské války a dokonce i konfrontovala svá rozhodnutí s jednáním krále Odys-
sea. Zopakovala a ujasnila si systém řeckých bohů a jejich vztahů, připomněla si mýtus Odyssea. 
Program se snažil vzbudit zájem žáků o historii, ukázat Řecko jako kolébku evropské civilizace, 
naučit je vnímat historické souvislosti a přesahy do současnosti.
Zato žáci osmého ročníku ve čtvrtek zkoumali dílo Karla Jaromíra Erbena – Kytici, která vychází 
ze sběru lidové slovesnosti a je významným pilířem národního obrození. Protože má však dílo do-
pad i na tvorbu současnou, jak z pohledu zpracování klasického díla (př. film J. A. Brabce – Kytice), 
tak muzikálového pojetí divadla Semafor nebo Divadla na Provázku, i proto si žáci vyzkoušeli 
zpracovat vybranou tematiku některou z moderních tvůrčích forem.
A na závěr nám šestá třída v programu Pravěk nahlédla do způsobu života paleolitických sběračů – 
lovců. Pokusila se řešit obdobné životní situace a snažila se porozumět jejich rozhodnutím. Lekce 
zpracovávala nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin, přičemž vycházela z námětů knih R. Leakyho 
a R. Lewina: Lidé od jezera a M. Shostakové: Nisa, dcera Kungů. Padaly zde otázky typu: Byli naši 
předkové stejní jako my? Lektorka nám představila nástěnné jeskynní malby a přiblížila význam 
rituálů. Zabývali jsme se i možností jiných kulturních počinů, např. hudby.
Už se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Jana Richterová

Listopad v mateřské škole
Jak už název měsíce napovídá, tématem byly hlavně stromy na podzim a jejich barevné listí, se 
kterým se dá dělat spousta zajímavých věcí. Listy jsme barvili, otiskovali a nalepovali. Poznávali 
jsme také plody stromů, které v zimě poslouží jako potrava zvířátkům. Některá ze zvířátek se již 
pomalu ukládají k zimnímu spánku, a tak jsme je nejen poznávali na obrázcích, ale také si o nich 
četli v knížkách. O všem, co k listopadu patří, jsme se naučili básničky a písničky.
Každý den jsme pozorovali změny počasí a netrpělivě vyhlíželi, jestli sv. Martin přijede na bílém 
koni. Děti ze třídy Žabek společně se svými třídními učitelkami nacvičily divadlo, ve kterém dětem 
ze třídy Sluníček a Berušek přiblížily příběh sv. Martina. Tentokrát sice sv. Martin sníh nepřivezl, 
ale představení se dětem moc líbilo.
Starší děti ze všech tříd navštívily v Blansku divadelní představení pohádky „O brouku Pytlíkovi“, 
které bylo plné krásných kostýmů broučků a písniček. Pro děti bylo opravdu velkým zážitkem.
Protože se děti zimních sportů nemůžou dočkat, jezdí ti starší společně s kamarády ze ZŠ na zimní 
stadion do Boskovic bruslit. Moc se jim to líbí a už se těší zase na příště.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí
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Soutěž „Miss dýně a nejkrásnější halloweenské strašidýlko“
Koncem měsíce října proběhla na naší škole soutěž o „Miss dýni a nejhezčí halloweenské strašidýl-
ko“. Letos se přihlásilo 60 exponátů s následujícími výsledky: 
3. místo v kategorii „strašidýlko“ obsadili žáci 3. třídy naší školy se svými obrázky, 2. místo patřilo Jakubu 
Přikrylovi (6. třída). Nejvíce hlasů a 1. místo získali Michal a Lukáš Grénarovi za nádherného pavouka.
V kategorii o nejhezčí dýni bylo pořadí následující:
3. místo – děti a paní učitelky MŠ – třída Berušky a Sluníčka, 2. místo Radim Kaderka (5. třída). 
Nejvíce hlasů a 1. místo získal kolektiv žáků 7. třídy a jejich nádherné dýňové miminko.
Soutěžícím patří poděkování za krásné příspěvky, vítězům srdečné blahopřání a všem zúčastněným 
drobná sladká odměna.

Vychovatelky ŠD

Oznámení
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Knínice, příspěvková organizace, oznamuje, že od 1. 3. 2018 
příjme do pracovního poměru uklízečku. Jedná se o plný úvazek.
Zájemci se mohou o podrobnostech a náplni práce informovat v kanceláři školy.
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Zprávy ze ZUš Velké Opatovice
Vážení rodiče, spoluobčané, přátelé a příznivci naší školy, srdečně vás všechny zveme na připravo-
vané akce, které se uskuteční do konce kalendářního roku 2017:
neděle 3. 12. 2017 Adventní koncert, kostel sv. Jiří ve Velkých Opatovicích, zač. v 16:00 hod., 
vystoupí učitelé ZUŠ Velké Opatovice a hosté. Po skončení koncertu bude následovat žehnání ad-
ventních věnců a rozsvícení vánočního stromu.

pátek 8. 12. 2017 „Mikulášský jazzový večer“, SKP, zač.: v 18:00 hod.

pondělí 18. 12. 2017 Vánoční koncert žáků ZUŠ Velké Opatovice, MKC (Moravské kartografické 
centrum) ve Velkých Opatovicích, zač. v 17:00 hod. (zazní skladby starých mistrů, současných 
autorů, vánoční koledy a písně)
pondělí 18. 12. 2017 Vánoční koncert žáků uč. L. Holubové, ZŠ Benešov, vestibul ZŠ, zač.: 17:00 hod.

čtvrtek 14. 12. 2017 Vánoční koncert žáků ZUŠ Velké Opatovice, pobočka Knínice, sál školní 
družiny, zač. v 16:00 hod.

středa 20. 12. 2017 Vánoční koncert žáků ZUŠ Velké Opatovice, pobočka Benešov, vestibul ZŠ, 
zač. v 16:00 hod.

úterý 19. 12. 2017 Vánoční koncert žáků ZUŠ Velké Opatovice, pobočka Žďárná, učebna ZŠ, zač. 
v 16:00 hod.
 
Žákům i učitelům přeji kvalitní přípravu a těším se na setkání s vámi

Marcela Ladecká, ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

SPOrT

ODDÍL TJ 
MaLÁ HanÁ 
KnÍnice

SKOnČiLa PODZiMnÍ ČÁST SeZÓny
Přinášíme Vám krátkou statistiku za podzimní část sezóny 2017/2018, která pro náš klub skončila 
v sobotu 11.11.2017 dohrávaným zápasem mladších žáků v Ráječku. 

Muži – iii. třída, OFS Blansko 
8. místo, 18 bodů (5 výher, 3 remízy, 6 porážek), skóre 33:37
Nejlepší střelec – Pavel Ščudla (8 branek)
Tým mužů je po 14 odehraných kolech na 8. místě s 18. body, ale situace v tabulce je tak těsná, že 
na předposlední místo má náskok pouhé 2 body.

Dorost – i. a třída sk. a, JmKFS
7. místo, 17 bodů (5 výher, 2 remízy, 6 porážek), skóre 43:41
Nejlepší střelec – Matěj Lajšner, Dominik Rosenberg (9 branek)

Starší žáci – OP, OFS Blansko
6. místo, 15 bodů (5 výher, 0 remízy, 5 porážek), skóre 26:20
Nejlepší střelec – Michal Lexman (6 branek)

Mladší žáci – OP, OFS Blansko
2. místo, 28 bodů (9 výher, 1 remízy, 2 porážek), skóre 77:27
Nejlepší střelec – Eliáš Měkota, Dalibor Ambroz (17 branek)
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KLUBy  a  SPOLKy
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Více o dění ve fotbalovém oddíle najdete na stránkách www.tjkninice.cz.
Pavel Lajšner

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, si Vás dovolují pozvat na

TraDiČnÍ VÁnOČnÍ JarMarK, 
který se koná 2. 12. 2017 od 9:00 do 16:00 hod.

ve vstupních prostorách Sociálních služeb Šebetov, p.o. (zámek).

Tradiční výrobky z keramiky, tkané výrobky a výšivky, výrobky z pedigu, výrobky z vosku 
a parafínu, výrobky z přírodnin, šité tašky, šály, trička a mnoho dalšího. 

PŘiJĎTe nÁS naVšTÍViT a POTĚšiT Se SVÁTeČnÍ aTMOSFÉrOU 
V aDVenTnÍM ČaSe

Odehrané zápasy
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Betlémské světlo
Pro ty z vás, kteří ještě nevíte, co to je, chci napsat pár slov o tomto novodobém vánočním zvyku.
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, 
jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen 
jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá 
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům po-
děkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí  
a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni 
rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně za-
čalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států 
a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti z brněn-
ského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spoluprá-
ce Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, 
nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… Prostě všem, komu chce-
me udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

Toužíte, aby Betlémské světlo zazářilo na Štědrý den i ve vašich domovech?
Skauti z Knínic budou rozdávat Betlémské světlo 24. 12. 2017 od 11.30–12.00 před Restaurací 
Pod Lípou a tentýž den po mši svaté, která začíná v 16.30 v kostele sv. Marka. Pokud nemůžete  
z důvodu nemoci nebo věku přijít na místa, kde se světlo rozdává, a bydlíte v Knínicích, kontaktujte 
Kristýnu Ošlejškovou na tel. 731 018 335 nejpozději do 23. 12. 2017 nebo se můžete zapsat od  
10. 12. v kostele vzadu na stolku. Skauti vám světlo ochotně přinesou do vašich domovů.

Blanka Ševčíková

Tříkrálová sbírka
Od 1. do 14. ledna 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: „Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2018:
● bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
● nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže
● podpora humanitární pomoci na okrese Blansko

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
Podpora hospicové péče.
Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže.
Podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění
(bydlení, podpora a  provázení).
Podpora dobrovolnického centra.
Pomoc lidem v sociální nouzi.
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.
Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
Sbírka v Knínicích  bude v sobotu 6. 1. 2018 od cca 10 hod.

Prosíme děti, které by se chtěly do sbírky v Knínicích aktivně zapojit, ať se nahlásí paní Blance 
Ševčíkové – tel.: 723 243 463, nebo email: blasev@email.cz nejpozději do 23. 12. 2017. Mohou 
se zapojit děti školou povinné, ale také předškoláci. Mladším dětem se snažíme trasu upravit, aby 
koledování bez problémů zvládly. 
Těšíme se na každého nadšeného koledníčka:-).
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POHLeD
do historie obyvatel Městyse Knínice

rody Krajíčků v Knínicích

HiSTOrie

i. Původ rodu Krajíčků
S příjmením Krajíček se v Knínicích poprvé setkáváme v r. 1704, a to prostřednictvím matriky oddaných, kde se 
uvádí, že do svazku manželského s Apolenou Pilnou z Knínic vstoupil Valentin Krajíček rodem z Úsobrna. 
Valentin Krajíček se tak stává zakladatelem prvního rodu toho jména v Knínicích, který zde – jak se přesvědčíme 
v následující kapitole – hospodařil přibližně sto dvacet let.  Od r. 1750 však žil v Knínicích ještě druhý rod Krajíčků, 
na jehož počátku stál František Krajíček, který se do městečka přiženil tentokrát z Uhřic. A právě zmapování historie 
obou těchto rodů Krajíčků v Knínicích je tématem dnešní další výpravy za poznáním dávných obyvatel městečka.

ii. Valentin Krajíček a jeho potomci
Jak jsme si v úvodu řekli, Valentin Krajíček pocházel z Úsobrna, kde se narodil manželům Václavu a Alžbětě Krajíč-
kovým. V lednu r. 1704 se oženil s Apolenou Pilnou a odstěhoval se do jejího rodiště, tedy do Knínic. V manželství 
se narodili tři synové. V únoru r. 1711 Apolena Krajíčková v pouhých třiačtyřiceti letech umírá a vdovci Valentinovi 
nezbývá, než se poohlédnout po nové manželce. Tak nakonec v dubnu ještě téhož roku přichází do Valentinovy do-
mácnosti Kristýna roz. Krejčí z Knínic.
V manželství Kristýny a Valentina Krajíčkových se rovněž narodilo několik dětí. Nás z nich však bude zajímat pouze 
František, nejstarší syn Valentina z prvního manželství, protože je to právě on, kdo posune historii této větve Krajíčků 
o generaci dál.
František Krajíček se narodil v r. 1709 (†1760). V r. 1741 se oženil Barborou Meitnou. Po necelých pěti letech 
bezdětného manželství Barbora umírá a František v lednu r. 1746 vstupuje do druhého manželství. Jeho vyvolenou se 
tentokrát stává Magdalena Vynosilová, rovněž rodačka z Knínic. V novém svazku se zedník, neboť tímto řemeslem 
se František Krajíček živil, konečně dočká potomků. Vedle čtyř dcer jsou to především dva synové, starší augustin 
a mladší František, kteří zůstávají v dospělosti v rodných Knínicích.
O mladším Františkovi (*1759–†1812) vím tolik, že se vyučil tesařem a v listopadu r. 1784 se oženil s Johanou 
Hrazdírovou. Zřejmě někdy v této době si také postavil pod Hájkem domek, který dostal čp. 132. V něm přišlo na svět  
i všech jeho sedm dětí: Viktorie (*1785; v r. 1807 se provdala za Františka Kavana z čp. 61), Rozina (*1787–†1788), 
František (*1789; v r. 1817 se oženil s Veronikou, dcerou podruha Jakuba Slavíčka), Johana (*1792–†1817), Martin 
(*1794–†1794), Anna (*1795; v r. 1828 se provdala za vdovce Matouše Bílka z čp. 76) a Antonín (*1798–†1798).
Jak je z předchozího odstavce zřejmé, dospělosti se dožil jediný Františkův syn František. S manželkou Veroni-
kou bydlel v rodném domku, osud mu však dlouhého žití nedopřál. František zemřel v pouhých čtyřiatřiceti letech  
v r. 1823 na „hubnutí“. Veronika jej přežila o pouhé tři roky. Ještě nesezdanému páru se v r. 1812 narodila dcera 
Josefa, která se v r. 1829 provdala za Františka Konečného a  zůstala v rodném domě. Po osudech druhé dcery Jo-
hany (*1821) jsem nepátrala. Jediný syn Františka a Veroniky Krajíčkových, František (*1819–†1820) zemřel ještě 
v kojeneckém věku. Tím se kapitola Krajíčkových na čp. 132 uzavírá.
Vraťme se zpět do 2. pol. 18. st., kde nás na podsedku čp. 26 čeká ještě druhý, starší syn Františka a Magdaleny 
Krajíčkových, augustin (*1750–†1810). Co o něm? Tak z příslušné matriky se dovídáme, že se v únoru r. 1774 
oženil s Marinou Lujkovou z Knínic. V manželství se v rychlém sledu za sebou narodilo pět dětí – nejstarší syn Isidor 
(*1774; nejpozději v r. 1796 se oženil s jistou Viktorií Švancarovou. Manželé bydleli v Knínicích na čp. 26, kde se 
jim také narodily dvě dcery. Po r. 1798 Isidor Krajíček i s rodinou z Knínic odchází a o jeho dalším osudu mi zatím 
není nic známo.), dále dcera Viktorie (*1776) a poté ještě další tři dcery – tři Veroniky, z nichž první dvě zemřely 
v kojeneckém věku. 
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V r. 1796 Mariana Krajíčková zemřela. Augustin Krajíček se poté znovu oženil s Eleonorou Kubáčovou. Ze dvou 
zatím doložených dětí, které spolu měli, se dospělosti dožila pouze dcera Barbora, provdaná v r. 1830 za Františka 
Bednáře z čp. 38. Syn Josef (*1804) zemřel v kojeneckém věku.  
V posledních letech života Augustin Krajíček již na čp. 26 nehospodařil (v r. 1804 je tu zapsaná rodina Františka 
Barvy), bydlel tu však, a jako podruh zde také v r. 1810 umírá.

iii. František Krajíček a jeho potomci
František Krajíček, zakladatel druhého rodu Krajíčků v Knínicích, spatřil světlo světa 4. 10. 1724 v rodině Jiřího  
a Roziny Krajíčkových v Uhřicích. Dne 2. 6. 1750, tedy v necelých šestadvaceti letech se oženil s Rozinou roz. Sla-
víčkovou, která sice pocházela ze Šebetova, v době sňatku však již čtyři roky bydlela v Knínicích. Rozina totiž byla 
vdovou, a to po Florianu Špatinkovi z Knínic, za něhož se provdala v r. 1746, a s nímž hospodařila na jeho rodném 
statku čp. 108 až do Florianovy zřejmě náhlé smrti, která jej zastihla 29. 4. 1750. Jak již víme, za pouhé dva měsíce 
nato přichází na čp. 108 nový hospodář, František Krajíček. 
Do rodiny Roziny a Františka Krajíčkových zavítala dvakrát vrána a dvakrát čáp: jinými slovy, manželům se narodili 
dvě dcery a dva synové. Zatímco oběma dívkám – Johaně (*1755–†1757) a Josefě (*1762 -†1763) – bylo dáno jen 
několik měsíců života, k chlapcům byly sudičky vstřícnější. Bartoloměj a jeho mladší bratr Jakub se dožili dospělosti, 
oženili se a stali se samostatnými hospodáři. Než se seznámíme s jejich rodinami, vraťme se ještě na okamžik k jejich 
rodičům. Rozina a František Krajíčkovi bydleli s rodinou svého staršího syna Bartoloměje na čp. 108 a oba se dožili 
na svou dobu opravdu vysokého věku. Rozina zemřela 11. 5. 1804 ve věku dvaaosmdesáti let, její manžel František 
ji přežil o necelé dva roky: se světem se rozloučil rovněž ve dvaaosmdesáti letech dne 10. 1. 1806.
Bartoloměj a Jakub Krajíčkovi jsou zakladateli dvou rodových větví. Bartoloměj té, která hospodařila na čp. 108,  
102 a posléze na čp. 3, Jakub té, která žije již více jak dvě století na čp. 96.

a.
Bartoloměj Krajíček a jeho potomci
(*17. 8. 1752, Knínice–†???)
Dne 21. 1. 1777 se Bartoloměj Krajíček oženil s Annou, dcerou Tomáše Smékala, čtvrtláníka z Knínic. V manžel-
ství se narodily děti Josef (*1778–†1842), Jan (*1780–†1780), Josefa (*1781–†1789), Tomáš (*1782–†1782), Jan 
(*1784–†1785), Jakub (*1786–???), Kateřina (*1788–???) a její mrtvě narozené dvojče, chlapec.
Na čp. 108 zůstal hospodařit nejstarší Bartolomějův syn Josef. (Pokud se nejmladší Bartolomějův syn Jakub dožil 
dospělosti, odešel mimo Knínice.  Z Knínic se zřejmě také odstěhoval sám Bartoloměj s manželkou  Annou – aspoň 
jsem ve zdejší matrice nenašla záznam o jejich úmrtí.)
Josef Krajíček
(*1778–†1842)
Josef byl nejstarší syn Bartoloměje Krajíčka a po něm i hospodář na čp. 108. V r. 1803 se oženil s Johanou Hubin-
kovou z Knínic čp. 6. V manželství se narodily děti František (*1804–†1866), Anna (*1806), Josef (*1808–†1872), 
Matěj (*1810–†1810), Barbora (*1812–†1889) a antonín (*1814–†1846). 
Dcera Anna se v r. 1832 provdala za Františka Odehnala z čp. 85. Na okamžik se zastavme u druhé dcery Barbory. 
Ta zůstala svobodná a měla tři nemanželské děti, dcery Veroniku (*1845–†1846) a Magdalenu (*1856), a dále syna 
Josefa (*1840), který se v r. 1874 oženil s Františkou Ševčíkovou z čp. 101. Manželé bydleli v nově postaveném 
domku čp. 157, kde se jim v rozmezí let  1875–1901 narodilo jedenáct dětí - deset dcer a jediný syn Josef (*1883), 
který však zemřel v kojeneckém věku. Nejmladší z dcer Marie se v r. 1930 provdala za stolaře Josefa Eliska a zůstala 
v rodném domě. Dlužno ještě podotknout, že Josef Krajíček vykonával práci hajného u šebetovského velkostatku  
a kolem r. 1890 krátce bydlel v hájovně na Pilce v údolí Bělé. Jinak to byl také on, kdo stál u zrodu sboru dobrovol-
ných hasičů v Knínicích.
Dospělosti se dožili tři synové Josefa a Johany Krajíčkových, a i když se všichni oženili, ne každému z nich bylo 
dopřáno vychovat syna – pokračovatele rodu. 
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Nejmladší antonín se v r. 1843 oženil s dědičkou čtvrtlánu čp. 102 Viktorií Hochovu.  V r. 1845 se jim narodil syn 
Josef, který však o necelé dva týdny na to zemřel. Zdravotně na tom nebyl dobře ani sám Antonín. Trpěl tuberku-
lózou, které nakonec podlehl v únoru r. 1846. Na konci téhož roku zemřela na stejné onemocnění i jeho manželka 
Viktorie. Čtvrtlán čp. 102 však bez hospodáře nezůstal. Po smrti Antonína se sem i s rodinou přestěhoval z čp. 108 
jeho starší bratr Josef. 
Josef se narodil v r. 1808. V únoru r. 1837 se oženil s Annou, dcerou po zesnulém Ondřeji Synkovi z čp. 80. Sňatkem 
Josef zlegalizoval svého nejstaršího syna Floriana (*1833), již v manželství se dále narodili synové Josef (*1837–
†1854), František (*1839–†1865), Vincenc (*1841–†???) a Martin (*1843–†1844). 
Počátek roku 1844 nepřinesl do rodiny Josefa Krajíčka právě nejšťastnější okamžiky. V lednu r. 1844, pět dnů po 
smrti syna Martina, umírá Anna Krajíčková na „vodnatelnost“. Josef se tak musí neodkladně poohlédnout po nové 
manželce, hospodyni a zároveň i matce pro své děti, kterou se nakonec v listopadu téhož roku stává Veronika Pro-
cházková, jednatřicetiletá dcera Jana Procházky z čp. 116. Manželství však stíhá jedna rána za druhou. Ne nejmladší 
Veronika sice ještě stihne v rozmezí let 1845–1851 přivést na svět dcery Veroniku a Annu, pak dále syny Tomáše, 
Antonína a dvojčata Tomáše a Jana, všech šest dětí však umírá v kojeneckém věku. Samotná Veronika umírá v oka-
mžiku, kdy dává život svým dvěma posledním synům, dvojčatům Tomáši a Janovi, kteří nakonec přežijí matku  
o pouhé dva měsíce. Josef Krajíček posléze pochová i své dva syny z prvního manželství a na čtvtlánu čp. 102 zů-
stává se synem Vincencem a se synem Florianem. Umírá v r. 1872. Ještě doplním, že o osudu Vincence se mi zatím 
nic bližšího zjistit nepodařilo (po r. 1869 zřejmě již v Knínicích nebydlel). Nejstarší syn Florian se v r. 1869 oženil 
s Veronikou Hrdou, dcerou hostinského Josefa Hrdého na čp. 94. Manželé zde bydleli a v rozmezí let 1870–77 se jim 
zde narodily čtyři dcery – Veronika, Josefa, Anna a Anna. 
František (*1804–†1866), nejstarší syn Josefa a Johany Krajíčkových neměl osud o nic příznivěji nakloněn, než 
jeho dva bratři Josef a Antonín. Sice i on se poté, co se v únoru r. 1829 přiženil na půllán čp. 3, když si vzal Veroniku, 
dceru po zdejším sedlákovi Fabianu Havelkovi, stal samostatným hospodářem, co se týče potomků, byla však smrt 
v jeho rodině častým hostem… V manželství Františka a Veroniky Krajíčkových se vedle tří dcer – Anny (*1832–
†1832), Františky (*1833), která se v r. 1860 provdala za sedláka Jana Stříže na čp. 11 a Veroniky (*1850–†1851) 
narodilo pět synů. Dospělosti se z nich však dožil pouze jeden, nejstarší Josef (*1829). Ten také později převzal po 
svém otci hospodářství, ostatní čtyři, Tomáš (*1831), František (*1835), František (*1837) a Tomáš (*1844) zemřeli 
– tedy až na mladšího Tomáše, který ve dvaceti podlehl zánětu pohrudnice – v kojeneckém věku. 
Josef se narodil v r. 1829. V r. 1855 se oženil s Annou Palčíkovou z Knínic a jak jsme si již řekli, převzal po svém 
otci půllán čp. 3. V manželství Josefa a Anny Krajíčkových se narodily tři děti. Nejstarší z nich, dcera Josefa (*1856) 
se v r. 1879 provdala za Josefa Ševčíka na půllán čp. 14. Mladší dcera Veronika (*1858) zemřela v kojeneckém věku.  
A zbývá ještě syn Josef. Ten spatřil světlo světa na samém počátku listopadu r. 1859. O dvaadvacet let později, v led-
nu r. 1882 se oženil se sestrou svého švagra, Josefou Ševčíkovou. Po třiadvacetiletém manželství umírá Josefa v r. 
1905 na rakovinu žaludku. Josef je v r. 1922 raněn mrtvicí.
 Abychom dotáhli tuto větev rodu Krajíčků ke zdárnému konci, tedy aspoň do 1. pol. 20. st., povězme si, že Josefu 
(*1859) a Josefě Krajíčkovým se narodilo osm dětí, sedm synů a dcera Josefa, která se v r. 1914 provdala za Františka 
Kučery. Ze synů zemřel v kojeneckém věku nejmladší Rudolf a dále čtyři chlapci – čtyři Františci. Dospělosti se 
dožili dva synové. Jednak to byl Josef (*1882–†padl jako svobodník 20. 9. 1916 u Rudky Mirynské na Volyni), který 
se v r. 1905 oženil s Annou Valentovou ze Šebetova. V Knínicích, v Josefově rodném domě, kde manželé bydleli, 
se jim narodil syn Josef (*1905; zdržoval se v Praze, kde vlastnil hotel, v r. 1940 se oženil s Vladimírou Fučíkovou 
ze Šebetova), dcera Josefa (*1907; v r. 1927 se provdala za Jindřicha Maťáka z Pardubic), syn Jaroslav (*1908; v r. 
1939 se oženil s Marií Zapletalovou a odstěhoval se do Brna), syn Ladislav (*1910) a František (*1912–†1913). 
Druhý dospělosti se doživší syn Josefa a Josefy Krajíčkových, Ludvík (*1892) se v r. 1920 oženil s Boženou Ševčí-
kovou z čp. 12.  V manželství se narodili synové Otakar, Rostislav, Vlastimil a Štěpán, a dále dcery Josefa a Božena. 
V rodném domě zůstala dcera Josefa, provdaná za Josefa Sekaninu.
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Tímto jsme ukončili větev rodu, na jejímž počátku stál Bartoloměj Krajíček. Od jeho mladšího bratra Jakuba se pak 
odvíjí větev druhá…

B.
Jakub Krajíček a jeho potomci
(*1758–†1830)
Vraťme se zpět na konec 18. st., přesněji k datu 1. 7. 1787, kdy si ve zdejším kostelíku sv. Marka slíbili manželskou 
věrnost Jakub Krajíček a Barbora Pelíšková. Novomanželé zůstávají hospodařit na čtvtlánu  čp. 96, odkud Barbora 
pochází, a kde se narodila jako druhorozené dítě Jiřímu Pelíškovi a jeho ženě Kateřině roz. Kopalové. (Kateřinu  
a Jiřího Pelíškovi coby rodiče potkal z dnešního pohledu více než tragický osud, na konci 18. st. však zase nešlo až 
tak o nic výjimečného: manželům se narodilo celkem jedenáct dětí, devět z nich však záhy zemřelo. Dospělosti se 
vedle dcery Barbory dožila [*1764] už jen dcera Veronika [*1772], která se jako dvaadvacetiletá provdala za téměř 
padesátiletého vdovce, podruha Jiřího Koutného.)
Jakub a Barbora Krajíčkovi přivedli na svět šest dětí.  Dospělosti se z nich nedožil pouze syn Antonín (*1795), který 
zemřel bezprostředně po porodu. Synové Matěj (*1797–†1858) a Vavřinec (*1809–†1839) zůstali svobodní a praco-
vali v podruží na  rodném statku. Oba mají v matrice jako příčinu úmrtí uvedenou tuberkulózu. A neprovdala se ani 
jediná dcera Jakuba a Barbory Krajíčkových – Anna (*1800–†1851), která se živila námezdní prací.  
Do počtu šesti dětí nám zbývají ještě dvě – totiž dva. Dva synové Jakuba Krajíčka, jímž byli Jan a o dva roky mladší 
Šimon. Jakou oni za sebou nechali stopu v historii svého rodu? Jak poznáme z následujících řádků, Jan Krajíček 
velmi krátkou. O to úspěšnější byl naopak jeho bratr Šimon.
Jan Krajíček se narodil uprostřed léta r. 1790 jako prvorozené dítě Jakuba a Barbory Krajíčkových. V listopadu  
r. 1819 se oženil s Josefou Hrdou ze Šebetova.  Manželé bydleli trvale v podruží na Janově rodném statku. Děti?  
Tak těch měli Krajíčkovi celkem sedm. Nejstarší dcera Anna (*1819), která přišla na svět ještě nesezdanému páru  
v Šebetově, se v r. 1858 provdala za Tomáše Kubu z čp. 67. Dcera Kateřina (*1822) zůstala svobodná. Byla matkou 
dvou nemanželských dcer Františky (*1854–†1854) a Veroniky (*1863–†1865), živila se jako námezdní dělnice  
a zemřela v říjnu r. 1899. Třetí dcera Barbora (*1825–†1859) zemřela svobodná a bezdětná. 
Stejný osud jako Kateřinu a Barboru potkal i jejich mladší sestru Veroniku (*1831–†1912). I ona zůstala svobodná, 
pracovala jako posluhovačka a v r. 1868 se jí narodila dcera Veronika. O páté dceři Jana a Josefy Krajíčkových, 
Josefě (*1837) se mi nic bližšího zatím zjistit nepodařilo. Jen to vím, že se dožila dospělosti, a protože se její jméno 
po r. 1856 již v Knínicích neobjevuje, je možné, že odešla někam do služby.
Vedle pěti dcer měli Krajíčkovi ještě dva syny. Mladší Florian (*1835) však zemřel v kojeneckém věku a pokračova-
telem rodu se nestal ani starší František (*1829), který zemřel na choleru v září r. 1866. 
šimon Krajíček, druhorozené dítě, druhorozený syn Jakuba a Barbory Krajíčkových spatřil světlo světa počátkem 
října r. 1792. Jeho vyvolenou se v červenci r. 1815 stala Barbora, dcera sedláka Antonína Prchala z čp. 110. Man-
želství však dlouhého trvání nemělo. V květnu r. 1817 přichází na svět první dítě, dcera Barbora. Její život je však 
vykoupen životem matky: Barbora Krajíčková umírá vysílením dva dny po porodu. Šimona zřejmě smrt manželky 
zasáhne. Ač má malou dceru, s hledáním nové hospodyně opravdu nespěchá. Před oltářem sv. Marka stojí opět až po 
dvou letech, v červnu r. 1819, kdy stvrzuje slib manželství mladinké Josefě, dceři Libora Jandy z čp. 65.
 V manželství Šimona a Josefy se narodilo osm dětí, s dcerou Barborou z prvního manželství měl tedy sám Šimon 
dětí devět. Jaký byl jejich osud? Tak, jak to chodí, někdy ukázal vstřícnější tvář, někdy naopak. 
Dospělosti se nedožil syn Josef (*1820–†1830), syn Libor (*1825–†1825) a dcera Josefa (*1829–†1830). Dvě dcery 
zůstaly svobodné – Mariana (*1826–†???), které se v r. 1865 narodila dcera Anna a Anna (*1833–†1898), které se 
v r. 1856 narodil syn František (záhy umírá), v r. 1859 dcera Josefa a konečně v r. 1865 dcera Mariana.  
Nejstarší Šimonova dcera Barbora se v r. 1857 provdala za Josefa Zemánka, který pocházel z Brťova a sloužil jako pa-
cholek na čp. 31. Dcera Františka (*1830) si v únoru téhož roku vzala domkaře Josefa Koutného z čp. 128 a nejmladší 
dcera Josefa (*1836) řekla v r. 1863 své ano Tomáši Sedlákovi z čp. 35. Zbývá nám poslední dítě, jediný dospělosti se 
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doživší syn Šimona Krajíčka, František. Ještě než si o něm povíme, je třeba dodat, že Šimon Krajíček hospodařil na rod-
ném čtvtlánu čp. 96 až do smrti své manželky Josefy v r. 1849. Poté předal statek synovi Františkovi a s dcerami Marií, 
Františkou, Annou a Josefou se přestěhoval do uvolněného domku čp. 100. Zde také v r. 1856 umírá.
František Krajíček (*1829) se stal samostatným hospodářem na čtvtlánu čp. 96 v r. 1850. V té době již byl dva roky 
ženatý s o několik málo let starší vdovou po domkaři Františku Kaštánkovi, Františkou roz. Hrušákovou z Knínic. 
V manželství přišly na svět tři děti. Dvě – dcera Mariana (*1851–†1852) a syn Josef (*1853–†1853) záhy zemřeli, 
nástrahy dětských nemocí překonala pouze dcera Anna (*1849), která se v r. 1872 provdala za domkaře Tomáše 
Hradského z čp. 145. 
V dubnu r. 1854 umírá šestatřicetiletá Františka Krajíčková na tuberkulózu. O rok později, v květnu 1855 si vdovec 
František Krajíček přivádí na rodný grunt druhou manželku, o přibližně deset let mladší selskou dceru Annu Horá-
kovou ze Šebetova. 
V listopadu r. 1856 se Františkovi a Anně Krajíčkovým narodil syn František. Zůstal svobodný a v únoru r. 1894 
podlehl tuberkulóze. Jediná dcera Františka (*1867) se jako mladinká provdala v r. 1884 za vdovce Františka Pulce 
z čp. 147. A zbývá nám ještě jedno dítě manželů Františka a Anny Krajíčkových, syn Josef. O něm si povíme v násle-
dujícím odstavci, a tak jen pro úplnost ještě doplním, že František Krajíček zemřel počátkem srpna r. 1880 na plícní 
mrtvici. Anna Krajíčková dožila u dcery na čp. 147. Zemřela v r. 1901.
Josef Krajíček (*1862) se zabýval zemědělstvím a vedle toho byl srdcem i duší včelař. Práci se včelami se začal 
věnovat přece jen již ve středních letech a víceméně – jak vzpomíná jeho vnuk, pan Rudolf Krajíček – šlo o náho-
du: „Děda rád chodil do lesa, kam si s sebou brával pušku. Stalo se jednou, že ji doma na koleně čistil a při tom 
zapomněl, že je nabitá. Z hlavně vyšla rána a kulka jen tak-tak minula jednu z jeho malých dcer. Děda v ten okamžik 
zapomněl na les i na pušku. Rozhodl se pěstovat včely a jen tak pro zajímavost, první včelstvo si přivezl domů přesně 
v den, kdy se mu narodil syn Rudolf, můj otec.“
Josef Krajíček byl v r. 1925 jedním ze zakládajících členů knínického včelařského spolku. Za svoji obětavou práci 
získal řadu medailí a ocenění. Asi ta nejvýznamnější pochází z r. 1912 z Krajinské výstavy v Boskovicích. Nutno 
ještě dodat, že už od mládí byl Josef Krajíček rovněž členem místních hasičů. 
V červenci r. 1886 se Josef Krajíček oženil s Anežkou, dcerou čtvtláníka Václava Vybíhala z Velenova. V manželství 
se narodilo devět dětí, ne všechny se ovšem dožily dospělosti.  V dětském věku zemřely dvě nejstarší dcery Růžena 
(*1887–†1891) a Josefa (*1889–†1890), a také v pořadí třetí syn Antonín (*1895–†1895).  Druhorozený syn Alois 
(*1893) padl v únoru r. 1915 na srbské frontě v Julských Alpách. Prvorozený syn Josef (*1891–†1970) se vyučil 
zahradníkem. Kdy se přihlásil k četnictvu, zatím není jasné. Ke dni 26. 11. 1918 byl v hodnosti strážmistra převelen 
z Brna na četnickou stanici do Šebetova, odkud se po dvou letech vrátil zpět na zemské četnické velitelství. Poté 
směřovaly jeho kroky do Hrušek u Břeclavi, kde již zůstal natrvalo. V r. 1924 se Josef Krajíček oženil s Boženou 
Dračkovou z čp. 47. Manželé vychovali syna Josefa a dvě dcery, Jaroslavu a Zdeňku. Když syn Josef, student medi-
cíny, v r. 1948 uprchl za hranice, byl během následujících let Josef Krajíček tvrdě politicky perzekuován. 
O Anně (*1898–†1970), v pořadí třetí dceři Josefa a Anežky Krajíčkových jsem podrobněji psala ve Zpravodaji čs. 
10/2015 (vyšla zde i její svatební fotografie) a tak jen stručně připomenu, že se v r. 1932 provdala za vdovce Františka 
Kozlovského z Knínic.  
Dcera Marie (*1904–†1969) byla od r. 1923 provdána za Jindřicha Helikálka. Manželé bydleli ve Zlíně, později 
v Kvítkovicích u Zlína a vychovali dva syny, Milana a Jindřicha. Marie pracovala ve Svitu. 
Nejmladší dcera manželů Krajíčkových, Božena (*1910–†1991) si v r. 1941 vzala Ludvíka Lujku z čp. 13 v Šebeto-
vě. Manželé bydleli na čp. 184, výměně při domě čp. 96 a vychovali dceru Boženu a syna Ludvíka.
Josef Krajíček dožil na čp. 96. Zemřel v r. 1944, jeho manželka v r. 1952. V té době již dávno hospodařil na rodném 
statku Josefův nejmladší syn Rudolf.
rudolf Krajíček (*1902–†1983) ukončil v r. 1923 dvouletou Zemskou odbornou školu hospodářskou v Boskovi-
cích. V následujících letech se věnoval hospodářství a vedle toho pomáhal svému otci se včelami. S nadšením se 
také pustil do sadařství. Na zahradě za domem založil sadařskou školku, kterou s přispěním bratra Josefa dlouhá léta 



20

úspěšně rozvíjel. Po r. 1957 odešel Rudolf Krajíček pracovat do místního družstva, kde nakonec přesluhoval ještě 
v důchodovém věku. 
V r. 1939 se Rudolf Krajíček oženil s Marií Markovou, dcerou hostinského Jana Marka z čp. 161. Marie byla vyni-
kající kuchařkou. Ve dvacátých letech vařila v hotelu u vzdáleného příbuzného Josefa Krajíčka v Praze. Po návratu 
domů pomáhala matce v pohostinství a vařila obědy pro učitele z nedaleké školy. Pro své kuchařské umění byla také 
velmi často zvána na svatby. Později se věnovala rodině a hospodářství. Po r. 1957 odešla pracovat do živočišné 
výroby místního JZD. 
V manželství Marie a Rudolfa Krajíčkových se narodila dcera Otýlie (*1940; Otýlie se vyučila prodavačkou a dlouhá 
léta pracovala jako vedoucí obchodu Jednota v Šebetově. V r. 1961 se provdala za Aloise Neubauera), dcera Anežka 
(*1942;  Anežka absolvovala dvouletou ekonomickou školu ve Svitavách, poté pracovala jako úřednice v Jednotě 
Boskovice a posléze v kanceláři MNV Knínice. V r. 1964 se provdala za Antonína Hylše) a syn Rudolf (*1946; Ru-
dolf vystudoval Střední zemědělskou školu ve Vyškově, obor pěstitel a po celý svůj aktivní život pracoval jako mistr 
odborného výcviku na SOUz Boskovice. V r. 1970 se oženil s Ludmilou Hamplovou.)

Poděkování
Za vstřícnost, za vzpomínky i fotografie, které jsou součástí dnešního článku, děkuji manželům Ludmile a Rudolfovi 
Krajíčkovým.

Závěrem…
Tento článek – domnívám se – pomůže Vám všem, kteří hledáte v rodu Krajíčků z Knínic své předky.  Do textu se 
mi nevešlo všechno, neuvádím zde například celá data, tj. dny a měsíce, dále příčiny úmrtí a třeba podrobnosti 
kolem manželek. Pokud by Vás tyto údaje zajímaly, ozvěte se mi (nejlépe meilem), ráda Vám je sdělím. 
A ještě jedna zpráva vůbec pro Vás všechny, kdo pátráte v matrikách knínické farnosti (tj. obce Knínice, Šebetov, 
Vážany a Sudice) po svých předcích. Po delším úsilí se mi podařilo přepsat matriky narozených všech čtyř obcí do 
r. 1750 a údaje zvlášť seřadit podle příjmení a zvlášť podle popisných čísel. Pokud by Vás tyto soupisy zajímaly, je 
možné si je u mne za drobný poplatek zamluvit.

Příště
eště jednou děkuji Vám všem, kdo jste ať již vzpomínkami, fotografiemi či různými poznatky přispěli do letošních 
„Pohledů …“. Nad historií Knínic se budeme setkávat i v příštím roce. Již v lednovém čísle nahlédneme opět do 
kroniky a povíme si, čím vším žily Knínice v padesátých a šedesátých letech minulého století. 

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

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



Josef Krajíček (*1862–†1944) Rudolf Krajíček (*1902–†1983) 
na absolventské fotografii z r. 1923.

Rodina Krajíčkova. (Děti Roman Krajíček, Milan 
a Bronislav Hylšovi. Druhá řada - Ludmila Krajíčková, 
Dana Neubauerová, Marie Krajíčková, Anežka Hylšová, 
Rudolf Krajíček st.. Rok 1977.)

Dům čp. 96 těsně před rekonstrukcí. Rok 1978.

Josef Krajíček (*1891 -†1970), četnický
strážmistr s manželkou Boženou, dcerou 
Jaroslavou a synem Josefem. Kolem r. 1930.
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