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inforMace  z  radnice

zastupitelstvo městyse Knínice

(zleva)tomáš Bohatec, Miroslav přikryl č. 118, Ing. stanislav Horák, Miroslav přikryl č. 133, 
pavel lajšner – místostarosta, petr Grénar – starosta, Bc. Miroslav Hartl, 

pavel pecha, Mgr. petr ošlejšek

Úřad městyse Knínice – změna provozní doby od 3. 12. 2018
Pondělí – úřední den: 7–17 h. 
Úterý – úřední den: 7–17 h. 
Úterý: 15–17 h. úřední hodiny starosty a místostarosty na úřadě.  
Jiný termín po domluvě se starostou (telefonicky, e-mailem).
středa: 7–15,30 h.
Čtvrtek: 7–15.30 h. (uzavřeno pro veřejnost)
pátek: 7–12 h.
polední přestávka:  12–12.30 h.
Kontakt: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, mobil: 774 654 232, tel.: 516 465 423 
e-mail: um@mestyskninice.cz 

starosta pan petr Grénar – mobil: 774 687 332 
e-mail: starosta@mestyskninice.cz 
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poděkování
děkujeme tímto všem občanům městyse Knínice, kteří se dostavili dne 5. 10. a 6. 10. 2018 k volbám 
do obecních zastupitelstev. Účast v Knínicích byla téměř 64 %, což je známka toho, že je o dění v obci 
a jejím dalším fungování zájem. to potvrzuje i počet volebních stran a kandidátů. do zastupitelstva se 
dostalo pět nových zastupitelů, pět nových názorů na budoucnost městyse, což je též pozitivní.  Vaší 
důvěry si nesmírně vážíme a touto cestou bychom chtěli vyjádřit Vám všem poděkování.
Na ustavujícím zastupitelstvu byly zřízeny dvě komise jako poradní orgán. Jedná se o komisi sta-
vební a komisi kulturní. Komise stavební zahrnuje územní plánování, správu a údržbu majetku 
obce, místní zeleně a odpadové hospodářství obce, lesní a vodní hospodářství, ekologii a ochranu 
životního prostředí včetně souvisejících činností. Kulturní komise zahrnuje občanské a sociální 
záležitosti, mezilidské vztahy, partnerskou spolupráci s okolními obcemi, turistický ruch a podporu 
společensky prospěšných aktivit v rámci obce.  Naším přáním by bylo, aby tyto komise byly hojně 
obsazeny, jelikož máme v naší obci mnoho odborníků ale i těch, kteří mají zájem o kulturní dění 
v obci. do komisí se můžete hlásit na úřadě městyse do 10. 12. 2018.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých 
nejbližších a šťastný vstup do nadcházejícího roku 2019.   

Zastupitelé městyse Knínice

zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 17. 12. 2018 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.

diVadelní PŘedSTaVení – 1. 12. 2018
Vážení občané, zveme Vás na divadelní představení okrouhleckého spolku VoKo – doBYtí 
seVeRNíHo pÓlu, v sobotu 1. 12. 2018 od 19 hodin v kulturním domě v Knínicích. Vstupné 
dobrovolné.

Termíny akcí v kulturním domě v Knínicích
So 5. 1. 2019 X. reprezentační ples Městyse Knínice
So 12. 1. 2019 Karneval pro děti 
So 19. 1. 2019 X. ples fotbalistů
So 26. 1. 2019 Myslivecký ples 
So 2. 3. 2019 Masopust 

Termín knínické pouti – 28. 4. 2019.

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

Železniční most u hřiště
Během letních měsíců došlo k opravě železničního mostu v lokalitě u fotbalového hřiště. původní 
dva mosty, větší nad semíčem a menší v těsné blízkosti směrem k Šebetovu byly strženy, malý byl 
pro jeho nevyužití vyřazen (zasypán) a větší zrekonstruován. V současné době probíhají dokončo-
vací práce spočívající v úpravě břehů potoka.
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Knihovna
V listopadu byly dokončeny práce na výměně podlahové krytiny v místní knihovně. V současné 
době probíhá stěhování knih zpátky na své místo, aby bylo vše připraveno k zahájení provozu 
knihovny. otevřeno bude v úterý 4. 12. 2018 od 16 hodin. děkujeme všem ochotným občanům, 
kteří nabídli pomoc při stěhování knih.
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odpočty vodoměrů
provozovatel vodovodu v Knínicích, společnost aquatic, provede ve dnech 29. a 30. 12. 2018 od-
počty vodoměrů v Knínicích. Žádá občany, aby umožnili pracovníkům provádějícím odpočty přístup 
k vodoměru. V případě nepřítomnosti umístěte na viditelném místě u vchodu do domu lístek se jmé-
nem, bydlištěm a aktuálním stavem vodoměru. děkujeme. 
Kontakt: aquatic, spol. s r.o., Zborovecká 60, 678 01 Blansko, tel. 516 419 689, mob. 777 166 990.

označení budov tabulkou s číslem popisným
Vážení občané, upozorňujeme na povinné označení rodinných či bytových domů tabulkou s číslem 
popisným. Číslo prosím umístěte na viditelné místo. pořízení tabulky s číslem je na náklady vlast-
níka budovy.

Sběr elektroodpadu
V sobotu 27. 10. 2018 provedla jednotka sboru dobrovolných hasičů Knínice mobilní sběr elek-
troodpadů.

nové víceúčelové hřiště u zš a Mš Knínice
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u S n e S e n í
č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
1. 11. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
2.1. ověření mandátů přítomných členů Zastupitelstva městyse Knínice.
3.1.  složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy Zastupitelstva městyse Knínice 
 podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Zřízení poradních komisí:
 – stavební komise
 – Kulturní komise 

zastupitelstvo městyse určuje:
5.1. ověřovatele zápisu  Mgr. petra ošlejška,   
    tomáše Bohatce.

zastupitelstvo městyse schvaluje:
4.1.  program zasedání zastupitelstva městyse Knínice.
6.1.  Volební komisi ve složení Bc. Miroslav Hartl (předseda), pavel pecha a Ing. stanislav Horák. 
7.2.  Volební řád Zastupitelstva městyse Knínice. 
8.2.  Jednací řád Zastupitelstva městyse Knínice. 
9.1.  Způsob volby starosty a místostarosty - veřejné  hlasování (aklamací).
9.2.  Zvolení starosty Městyse Knínice jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva městyse.
9.4.  Zvolení jednoho místostarosty Městyse Knínice jako dlouhodobě neuvolněného člena 
 zastupitelstva městyse.
12.2.  Navrhovanou výši odměn členů ZM na základě nařízení vlády č. 318/2017 sb., v platném 
 znění s účinností od 1. 11. 2018.

zastupitelstvo městyse volí:
9.3. dlouhodobě neuvolněným starostou Městyse Knínice pana Petra Grénara.
9.5.  dlouhodobě neuvolněným místostarostou Městyse Knínice pana Pavla lajšnera.
10.5.  předsedou finančního výboru Městyse Knínice ing. Stanislava Horáka.
10.6.  Členy finančního výboru Městyse Knínice Mgr. Petra ošlejška 
 a pana Miroslava Přikryla č. 133. 
10.7. předsedou kontrolního výboru Městyse Knínice pana Tomáše Bohatce.
10.8. Členy kontrolního výboru Městyse Knínice pana Miroslava Přikryla č. 118 a 
         Bc. Miroslava Hartla.

zastupitelstvo městyse ukládá:
10.1.  Finanční výbor. 
10.2.  Kontrolní výbor. 

zastupitelstvo městyse stanovuje:
10.3. počet členů finančního výboru na 3.
10.4. počet členů kontrolního výboru na 3.

Mgr. Petr Ošlejšek, Tomáš Bohatec  
Petr Grénar, starosta
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odPady
odvoz domovního odpadu: 6. 12., 20. 12., 3. 1.

Provozní doba skládky:  
8. 12., 15. 12. 8.00–14.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. dpH, 
stavební suť 109 Kč vč. dpH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KniHoVna
provozní doba: úterý 16.00–19.00 hodin

Zveme srdečně naše občany 

1. ledna 2019 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 2018

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,  

mnoho štěstí a spokojenosti.
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Dovolujeme si Vás pozvat na

X. reprezentační ples 
Městyse Knínice

v sobotu 5. ledna 2019 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 17. 12. 2018
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šKola  a  šKolKa
Kurz cyklistů na dopravním hřišti v Blansku
Žáci 4. třídy se 13. 11. zúčastnili výuky dopravní výchovy na ddH v Blansku. teoretická část výu-
ky proběhla v učebně, kde se probíralo: povinné a doporučené vybavení jízdního kola, základní do-
pravní značky, vyjíždění cyklistů od okraje vozovky, rychlost jízdy, bezpečná vzdálenost, znamení 
o změně směru jízdy, zastavení, předjíždění, objíždění, odbočování atd. praktická část proběhla na 
dopravním hřišti, kde si děti na jízdním kole procvičily všechny důležité úkony správného cyklisty. 
Všichni byli nadšeni fungujícími semafory, kruhovým objezdem, železničním přejezdem a vůbec 
vším, co si mohli v provozu hřiště vyzkoušet. Na jaře se opět na dopravní hřiště vypravíme, aby-
chom úspěšně zvládli přezkoušení a získali průkaz cyklisty.                       

Mgr. Jitka Havířová

exkurze do skláren
Jak to vypadá ve sklárně? to zajímalo žáky 4. třídy, a proto jsme si domluvili exkurzi do blízkých 
skláren Úsobrno. Zde se specializují na výrobu obalového skla, lahví a sklenic originálních tvarů. 
V provozu staré i nové haly jsme viděli, jak probíhá celý proces výroby lahví. Byla to pro děti velká 
a zajímavá podívaná se spoustou dotazů, které byly v závěru exkurze dětem odborně zodpověze-
ny. a jelikož bylo v ten den pěkné slunečné počasí, vydali jsme se ještě do blízkých Jaroměřic, 
abychom navštívili poutní místo Kalvárie  a také sousoší cyrila a Metoděje uprostřed obce. celé 
dopoledne bylo vydařené a plné zajímavostí.

Mgr. Jitka Havířová

Sběr papíru
Ve dnech od 22.–24. října proběhl na naší škole sběr papíru. celkem jsme nasbírali 12 973 kg. Všem 
sběračům děkujeme a těšíme se na jarní sběr, který proběhne v dubnu 2019.
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okresní finále v přespolním běhu
Na konci září se žáci a žákyně naší školy zúčastnili okresního finále v přespolním běhu, které se 
konalo ve Žďárné. Jednalo se o soutěž 4 – 6-ti členných družstev. soutěže se zúčastnilo 17druž-
stev škol okresu Blansko. družstvo mladších žáků skončilo na 13. místě, družstvo starších dívek 
obsadilo 8. místo a družstvo starších žáků 12. místo. Jako jednotlivci se nejlépe umístili Kateřina 
Remetová, Jan Veselý a Radek Blažek.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Vávrová

okresní finále ve stolním tenisu
V říjnu jsme jeli do Žďárné znovu na finále ve stolním tenisu družstev. stává se již tradicí, že na této 
soutěži dosahují naši chlapci a děvčata výborných výsledků. Na loňské úspěchy navázali i letos. 
Mladší  žáci ondřej Ševčík, david chalupa a Jakub přikryl turnaj vyhráli, ve finále porazili chlapce 
z Velkých opatovic. děvčata Veronika davidová a Kateřina Růžičková skončila na 3.–4. místě, 
zápas o 3. místo se z časových důvodů nehrál.
družstvo starších žáků ve složení Michal lexman, Zdeněk david a pavel Širůček ze skupiny ne-
postoupilo. 
Všem patří poděkování za reprezentaci školy a blahopřání k výborným výsledkům!

Mgr. Jindra Vávrová
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Sázení lípy na školní zahradě
V pátek 26. 10. jsme se společně sešli na školní zahradě, kde si žáci z 9. ročníku připravili povídání 
a  zasadili lípu k 100. výročí založení Československé republiky. paní učitelka Vlachová si se žáky 
1. stupně připravila písničku, „ach synku, synku“, a společně jsme si zazpívali. 
Založení Československého státu bylo pro nás velmi důležité. od této chvíle se začaly rýsovat naše 
moderní dějiny. 

Radek Blažek, žák 9. třídy

Soutěž „Miss dýně a nejhezčí halloweenské strašidýlko“
před podzimními prázdninami proběhla již tradičně na naší škole soutěž o „Miss dýni a nejkrásnější 
halloweenské strašidýlko“. do soutěže se přihlásilo celkem 49 exponátů s následujícími výsledky: 
třetí místo v kategorii „strašidýlko“ obsadili žáci 8. ročníku, druhé místo patří dětem z 5. třídy a jejich 
krásnému pavoukovi. Nejvíce hlasů a první místo získala anna Hauptová (6. třída).
V kategorii o nejhezčí dýni bylo pořadí následující: třetí místo Kamila a Jan Vaňkovi (2. a 6. třída), 
druhé místo Madlen Gorlichová (2. třída). Nejvíce hlasů a první místo získala sova, kterou vytvo-
řily děti a paní učitelky z MŠ ve třídě sluníček.
Všem soutěžícím patří poděkování za pěkné příspěvky a vítězům srdečné blahopřání s drobnou 
sladkou odměnou.

Vychovatelky ŠD
                                                 



11

Plackohrátky ve školní družině
V pondělí 5. listopadu jsme se proměnili na malíře a malířky. pod našima rukama vznikaly origi-
nální obrázky, které jsme si s pomocí pana Kišše zalisovali do placek, klíčenek a zrcátek. Vyrábění 
provázela dobrá nálada a tvoření si všichni užili. 

Vychovatelky ŠD

Trapas nepřežiju!
druhý stupeň ZŠ Knínice se vydal na divadlo do Boskovic. Vše se konalo v sokolovně. předsta-
vení bylo poučné a dobře zahrané. Hercům Michaele dolinové v roli Rychlé pomocnice slušného 
chování (RYposlucH) a ladislavu ondřejovi v roli Karla loudy jejich role úžasně sedly. Na-
konec dáma Ryposluch zvládla pomoci Karlovi s jeho chováním. po vystoupení publikum velmi 
tleskalo. 

Kristýna Biberlová, žákyně 6. třídy

divadelní představení loupežník rumcajs
Ve čtvrtek 8. 11. 2018 zamířili žáci 1. a 2. ročníku do Blanska na veselou činoherní pohádku s pís-
ničkami a slavnými pohádkovými příběhy jičínského ševce a jeho přátel od autora Václava Čtvrtka. 
Účinkoval soubor litvínovského divadla s kostýmy inspirovanými pilařovými ilustracemi.
Vystoupení se odehrálo v kině města. Rumcajs nepřijel sám. spolu s ním nás navštívila i Manka, 
knížepán, kněžna, starosta, víla, a dokonce i vodník Volšoveček. 
tato pohádka se líbila malým i velkým divákům. 

Mgr. Kateřina Dostálová

listopad v Mš
Ještě koncem října jsme se byli podívat na traktory do firmy Bohatec ve Vážanech. Začátkem 
měsíce listopadu k nám zavítalo divadlo s představením „Jak včelička zachránila králíčka“ a pro 
předškoláky byla připravena keramická dílna, kde si mohli spolu s rodiči vyrobit andílka. pozvali 
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jsme do školky školáky, aby malým dětem v době odpočinku četli pohádky. počasí nám přálo, tak 
jsme ještě mohli pouštět draky, tvořit z listí a hrát si s ním. Vzpomínali jsme na zemřelé a navštívili 
místní hřbitov. s maňásky jsme hráli divadlo, vyprávěli si o svatém Martinovi a o tom, jak se pří-
roda chystá na zimu. děti ze třídy Žabek se vypravily do Boskovic, aby prozkoumaly rozdíl mezi 
městem a venkovem, a ve třídě pak přivítaly nové šnečky – oblovky.

Daniela Ošlejšková 

zaPojení do ProjeKTů
les ve škole
V letošním školním roce jsme se zapojili do dlouhodobého mezinárodního projektu les ve škole, 
do kterého je zapojeno kolem 7300 škol ze 26 zemí.
Žáci různých ročníků se během roku podívají na les ze všech stran – zaměří se na živočichy, rost-
liny, vodu, půdu, ovzduší i ekonomické přínosy. toto zkoumání nebude jen teoretické, ve školních 
lavicích. Naopak si mnoho věcí vyzkoušejí na vlastní kůži naživo v lese. svým aktivním zapojením 
pak pomohou zachránit kousek pralesa.

Sportuj ve škole
Naše škola je zapojena do projektu s názvem sportuj ve škole, který je od září 2018 realizován 
prostřednictvím asociace školních sportovních klubů ČR. cílem je umožnit žákům kvalitně trávit 
volný čas a zlepšovat se v pohybových aktivitách. aktivity budou po celý školní rok probíhat zdar-
ma. projekt je určen žákům 1.–5. ročníku ZŠ.

Parkování před školou
prosíme všechny, aby ani krátkodobě neparkovali na ulici mezi školou a křižovatkou (ve zúžení 
kolem chodníku). při vyhýbání zaparkovaným vozidlům musí řidiči často vjet i na chodník, což 
rozhodně neprospívá bezpečnosti dětí pohybujících se před školou. Navíc se komplikuje příjezd 
objednaných autobusů ke škole. při takovémto manévru by mohlo nechtěně dojít i k poškození 
zaparkovaných aut. děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jitka Vaňková
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SPorT

oddíl Tj 
Malá Haná 
Knínice

odehrané zápasy

SKonČila PodziMní ČáST SezÓny
přinášíme Vám krátkou statistiku za podzimní část sezóny 2018/2019, která pro náš klub skončila  
v neděli 11.11.2018 kontumací utkání 3:0 ve prospěch družstva Mužů nad družstvem asK lipůvka, 
které nebylo schopno utkání sehrát.

Muži – iii. třída, ofS Blansko
5. místo, 19 bodů (6 výher, 1 remíza, 7 porážek), skóre 33:31
Nejlepší střelec: Michal letfus – 11 branek

dorost – i.a třída sk. a, jmKfS
7. místo, 18 bodů (5 výher, 3 remízy, 5 porážek), skóre 42:35
Nejlepší střelec: Martin oliva – 8 branek

Starší žáci – oP, ofS Blansko
1. místo, 28 bodů (9 výher, 1 remíza, 0 porážek), skóre 75:4
Nejlepší střelec: Michal lexman – 29 branek

Mladší žáci – oP, ofS Blansko
1. místo, 22 bodů (7 výher, 1 remíza, 0 porážek), skóre 40:17
Nejlepší střelec: dalibor ambroz – 9 branek

Pavel Lajšner
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KluBy  a  SPolKy

římskokatolická farnost Knínice vás co nejsrdečněji zve na

VánoČní MiSijní jarMarK
 Kdy: v neděli 16. 12. 2018
 V kolik:  v 11. 30 h
 Kde:  na „Sýpce“ – naproti kostela

Výtěžek z jarmarku podpoří misionáře v ČR.
pokud chcete nějakým výrobkem přispět na jarmark, můžete jej přinést 

v pátek 14. 12. 2018 od 15 h.–18 h. na faru. 

předem děkujeme za příspěvky a přejeme pokojnou adventní dobu a radostné vánoční svátky.

oBlaSTní cHariTa BlanSKo 
www.blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
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.

záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019: 
• auto pro Mobilní hospic svatého Martina
• podpora matek s dětmi v nouzi
• pomoc seniorům a zdravotně postiženým
• charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu 

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 106 080 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
• 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.

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
Koordinátorka sbírky: Marie sedláková, mobil: 739 389 140, marie.sedlakova@blansko.charita.cz

Tříkrálové skupinky v Knínicích
budou chodit 5. 1. 2019 od cca 10 hod.

Pokud by vaše děti chtěly chodit za krále, prosím, kontaktujte Blanku ševčíkovu 
na tel. 723 243 463 nebo email blasev@email.cz nejpozději do 31. 12. 2018.
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ŘádKoVá  inzerce
restaurace na Holbě Vás zve na sledování zápasů českého týmu na MS ve florbale 2018.
při zápasech národního týmu, budeme v naší restauraci prodávat pivo Šerák za 10 Kč.
dostavte se minimálně půl hodiny před začátkem zápasu a fanděte s námi!
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PoHled
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

pro ty z Vás, kteří se zajímáte o historii vlastního domu, případně pátráte po svých předcích, jsem po delší době opět 
připravila soupis obyvatel městečka Knínice.  Je psán k r. 1869 a jako podklad mi posloužil seznam „duší“ zdejšího 
farního úřadu. Vysvětlivky jsou uvedeny v závěru textu.

Seznam domů a obyvatel městečka Knínice k r. 1869
(I. část)

1. ¼ lán
Josef HrušáK (50) a m. Kateřina (45), děti Martin (20), Františka (17).

2. ½ lán
Františka šeVČíKoVá (vdova, 37), děti Jan (15), Josef (8), tomáš (5), anna (18), Františka (15), Kateřina (12), 
Veronika (8). pacholek Jan (27). anna Machátová (výměnkářka, 57), její dcera Františka (27), její syn alois (1).

3. ½ lán
Josef KrajíČeK (42) + m. anna (40), děti Josef (8), Josefa (13). Johana dvořáčková (výměnkářka, vdova, 71). 
Veronika Krajíčková (výměnkářka, 59).

4. ¼ lán
Josef ProcHázKa (36) + m. Kateřina (36), děti Josef (10), Veronika (16), uršula (14). Josef procházka (výměn-
kář, 60) + m.  anna (49), děti Florian (19), antonín (9).

5. podsedek
tomáš KouTnÝ (42) + m. Veronika (39), děti Josef (14), tomáš (7), Josefa (18), anna (16).

6. ½ lán
anna daVidoVá (vdova, 37), děti František (19), Josef (13), Františka (16), anna (14).

7. podsedek
Josef jaKuBec (31) + m. Veronika (22). Bratr František Jakubec (19), sestra Kateřina Jakubcová (25).

8. ½ lán
Josef ValenTa (38) + m. Marie (22), děti Josef (5), František (1). děvečka Josefa (20), pacholek Jiří (23). ondřej 
Geršl (výměnkář, 61) + m. anna (66), jejich děti antonín (25), tomáš (23).

9. ½ lán
Josef HradSKÝ (31) + m. anna (23). sestra Josefa Hradská (35). děvečka Kateřina (29). pacholek Jan (19).

10. ¼ lán
Jan zaVadil (48) + m. Veronika (45), děti Josef (20), Marie (17).

11. ¼ lán
Jan STŘíŽ (32) + m. Františka (32), dcera Františka (5). pasáček Kotouč (14). podruh tomáš Koutný (24).

12. ¼ lán
Josef Geršl (37) + m. anna (35). děvečka Veronika (21). Veronika okáčová (15). anna Geršlová (výměnkářka, 61).

13. ¼ lán
antonín SycHra (34) + m. Františka (39), děti František (21), Josef (15), antonín (9), Kunigunda (11), Františka 
(7). děvečka apolena (20).

HiSTorie
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14. ½ lán
Jan šeVČíK (39) + m. Františka (33), děti Josef (14), František (10), Josefa (8). pacholek Matouš (24), děvečka 
Marie (24).

15. ½ lán
František šeVČíK (55) + m. Kateřina (53), děti Josef (10), František (8), Marie (18), anna (15). pacholek antonín 
(28). anna dvořáková (vdova, 43), její děti Josef (19), anna (14).

16. podsedek
tomáš KouTnÝ (40) a m. Kateřina (37), dcera Marie (17).

17. ¼ lán
libor STŘíŽ (podruh, 61) + m. Viktorie (53), dcera Veronika (35), její děti Kordula (5), libor (1). libor langer (75), 
dcera Františka Krajíčková (vdova, 32), její syn František (3).

18. podsedek
tomáš HrušáK (57) + m. Marie (53), děti Josef (30), Matouš (23). Vincenc Ševčík (podruh, 25) + m. Františka 
(24). tomáš tatírek (podruh, 32) + m. Barbora (32), děti František (1), Marie (6).

19. podsedek
Johana crHoVá (vdova, 46), děti antonín (28), Josef (23). Josef crha (výměnkář, vdovec, 61), jeho děti František 
(27), Veronika (25), Františka (19).

20. podsedek
Jakub šMeral (64). děvečka Veronika (20), pacholek František (23).

21. podsedek
Marie šeVČíKoVá (vdova, 43), děti antonín (20), Josef (11), anna (16). Vincenc Konečný (podruh, 24) + m. 
Veronika (23), děti František (1). Kateřina smékalová (matka, 50).

22. fara
Josef luŇáČeK (farář, 74), Barbora Wirthová (hospodyně, 47). děvečka Františka (47), děvečka anna (19), pa-
cholek tomáš (22). Kaplan (29).

23. podsedek
František filiP + m. Josefa, děti František, Josef, Josefa. Josefa Filipová, sestra. Florian Filip (výměnkář) + m. 
anna, děti Florian, Františka, Josefa. (Věk se neuvádí.)

24. podsedek
Jakub PešKa (57) a m. Veronika (55). děvečka anna (20). pacholek František (15). podruhkyně anna (47), její 
dcera anna (12). podruh Josef Barva (21).

25. podsedek
František dVoŘáK (44) + m. anna (35). Švagrová Františka (23).

26. podsedek
František KoPal (50) + m. Veronika (30), děti František (9), anna (18), Veronika (1). František Barva (vdovec, 60), 
děti Johana (24), anna (21), Josefa (13).

27. podsedek
tomáš šeVČíK (47) + m. anna (44). děti tomáš (21), anna (16), Veronika (13).

28. podsedek
antonín ValTuS (46) + m. Františka (47), děti Josef (22), František (18), tomáš (16), Františka (21).
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29. podsedek
Florian šeVČíK (56) + m. Kateřina (50), děti libor (24), Marie (20).

30. domek
Václav BaŤHa (47, bednář) + m. Františka (46), dcera Františka (27).

31. domek
tomáš šVáBenSKÝ (41) + terezie (38), děti František (3). Viktorie Švábenská (matka, 73).

32. domek
Josefa jelíneKoVá (vdova, 46), děti Josef (24), Františka (19). podruh Josef Kopal (56) a m. antonie (45).

33. domek
Valentin šeVČíK (68) + Josefa (46), děti Valentin (20), Veronika (33).

34. podsedek
Josef lujKa (25) + m. Marie (24), syn antonín (1). Josef Krenar (výměnkář, 57).

35. podsedek
tomáš jelíneK (22) + m. Vincencie (20), dcera Františka (1).  František jelínek (výměnkář, 56) + m. Marie (47), 
dcera Františka (19).

36. domek
František PŘicHySTal (47) + m.  Josefa (46), děti Josef (24), Josefa (26), Františka (20), Veronika (16), anna 
(14).  Jan přichystal (podruh, 40) + m. Viktorie (39), děti tomáš (10), Františka (15), anna (2).

37. domek
Josefa GráBloVá (vdova, 36), syn Vincenc (11). Matka Viktorie Havelková (64). Františka Kührová (podruhky-
ně, 26), její syn Vendelín (8). Kateřina Kührová (sestra, podruhkyně, 35).

38. domek
Josef BednáŘ (51) + m. Františka (37).

39. domek
František ValenTa (34) + m. anežka (37), dcera Františka (3).

40. domek
Vavřinec HoluB (60) + m. terezie (53).

41. podsedek
antonín šeVČíK (36) a m. Františka (32), dcera Františka (11). anna Kaštánková (výměnkářka, 58), děti tomáš 
(23), Marie (25). Jan Ševčík (výměnkář, 64) a m. Františka (37).

42. podsedek
Jan SedláK (58) a m. Františka (37), dcera Marie (2).

43. domek
Josef roSenBerG (obecní pasák, 31) + m. anna (30), děti Marek (9), Kateřina (3). Jan dosedla (podruh, 48) + 
m. terezie (45).

44. domek
Neobydleno

45. domek
František šeVČíK (30) + m. Františka (24). Jan okáč (bratr, 20). Martin Vašíček (výměnkář, 60), anna (sestra, 55)
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46. domek
Josef noVoTnÝ (35) + m. Veronika (28). Veronika (matka, 55), synovec Jan (10), dcera anna (8).

47. podsedek
Martin rÉda (podruh, 42) + m. Františka (40), dcera anna (3).

48. podsedek
tomáš jelíneK (46) + m. Mariana (43), děti Josef (21), tomáš (17), František (9). Kateřina Zavadilová (podruh-
kyně, 54), děti adalbert (23), Josef (15). Marie Zavadilová (podruhkyně, 38), děti Veronika (9), Josef (1).

49. podsedek
tomáš zVejšKa (52) + m. Františka (50), děti tomáš (22), František (19). Josef Barva (výměnkář, 54) + m. Fran-
tiška (33), synovec tomáš (3).

50. domek
Josef ocHManSKÝ (34) + m. Kateřina (27), děti Josef (3), Martin (1).

51. domek
Jan šeVČíK (56) + m. Josefa (53), děti Florian (27), František (18), Jan (13), Josef (10), antonie (24), Marie (21).

52. domek
František šeVČíK (54) + m. Josefa (54), děti Františka (23), Josefa (21), Marie (17), anna (12).

53. domek
Josef šVáBenSKÝ (36) + m. Veronika (35), děti Josef (14), František (9).

54. domek
František lenHard (pekař, 48) + m. Johana (52). děti Josef (25), František (15), amálie (21), aloisie (18), Marie 
(16), antonie (10).

55. domek
antonín VojTĚcH (53) + m. anna (37), děti Josef (24), Jakub (21), František (11), Florian (9), Veronika (23), anna 
(21), Marie (8), Helena (4).

56. domek
František doSedla (32) + m. Veronika (29), děti František (8), antonín (1), Marie (14), anna (11). František 
Koutný (podruh, 35) + m. Kateřina (34), děti Jakub (12), František (1), Kateřina (7).

57. domek
František KouTnÝ (47) a m. Johana (48), děti Josef (20), Josefa (16). Josef Koutný (výměnkář, 68).

58. domek
antonín HrdÝ (48) + m. Josefa (50), dcera Marie (11). chlapec František? (17).

59. mlýn
Josef jaroš (mlynář, vdovec, 49), děti Josef (3), augustin (1). děvečka Veronika (21).

60. domek, pálenice
Mořic aScHer (hostinský) + m. anna. děti Hermína, adolf. Matka Marie. děvečky anna (23) a Františka (21).

61. ¼ lán
František KaVan (53) + m. Josefa (44), děti Josefa (19), Veronika (16), Františka (13), Marie (5). Martin Krenar 
(výměnkář, 72).
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62. domek
Florian janda (45) + m. Františka (43), děti Josef (21), Josefa (18).

63. podsedek
Florian zVejšKa (52) + m. Veronika (47), děti tomáš (18), Josef (14), František (10).

64. podsedek
František STŘíŽ (43) + m. Veronika (43), dcera anna (3). pacholek Josef stříž (20), bratr tomáš (13), sestra Marie 
(15).

65. ¼ lán
František janda (37) + m. Josefa (31). tomáš Janda (bratr, 24), antonín Janda (bratr, 21), Josefa Jandová (sestra, 
43). Josef stříž (schovanec, 9).

66. ¼ lán
František zeMáneK (vdovec, 44), děti Josef (17), František (13), Veronika (16), Františka (10), Josefa (7). tomáš 
Zemánek (výměnkář, 54).

67. ¼ lán
tomáš draČKa (38) + m. Viktorie (44), děti František (10), Marie (16). tomáš Kuba (výměnkář, 63) + m. anna (45).

68a. ¼ lán
Veronika šKraBaloVá (vdova, 48), děti František (20), Františka (26), Veronika (16)

68b.
Františka Střížová (vdova, 49), děti Jan (19), František (11), Josefa (21).

69. ¼ lán
František PrcHal (44) + m. anna (39), dcera anna 11. Josefa prchalová (výměnkářka, 72). Josefa Kvapilová 
(podruhkyně, 55), syn František (24), dcera Johana (27).

70. podsedek
Jan odeHnal (49) + m. Viktorie (48), děti František (20), Josef (10), anna (26), Josefa (22).

71. ½ lán
tomáš KaVan (30) + m. Josefa (28), děti Josef (7), Josefa (4). děvečka Františka (21), pacholek Vincenc (20). Ve-
ronika Kavanová (výměnkářka, 67). Veronika odehnalová (podruhkyně, vdova, 48), děti Josef (21), František (18).

72. domek
Josef KozloVSKÝ (34) + m. Veronika (41), dcera Marie (9).

73. domek
Jakub doSedla (40) + m. Marie (37), děti František (10), Josef (2), Marie (6). děvečka Marie (16).

74. domek
Mariana filiPoVá (vdova, 61). Kateřina Krenarová (podruhkyně, 60), syn Jan (26), dcera Veronika (24).

75. ½ lán
František DAVID (37) + m. anna (33), děti anna (7). děvečka Františka (23).

76. ½ lán
František BíleK (54) + m. Veronika (51), děti Josef (23), František (15), Marie (25), Františka (23). Veronika Ka-
vanová (podruhkyně, 51), dcera Helena (22), její syn antonín (1).



77. ¼ lán
František HadáČeK (45) + Kateřina (39), syn František (19). děvečka Kateřina (31).

78. ¼ lán
Jan lašTůVKa (57) + m. anna (55), děti Josef (28), tomáš (21).

79. ¼ lán
Josef jaKuBec (36) + m. Kateřina (37), děti Josef (15), František (12). František Jakubec (50).Vincenc Jakubec (21)

80. ¼ lán
Josef SyneK (32) + m. Františka (23), děti František (4), Františka (1). děvečka anna (20), děvečka Veronika (14).

pokračování v lednovém Zpravodaji.

Vysvětlivky: 
1, 2, 3 … – číslo popisné
¼ lán – grunt s rozlohou pozemku do 8,6 ha
½ lán – grunt s rozlohou pozemku kolem 17 ha
podsedek – chalupník, kterému přenechal za stanovený plat půdu jiný poddaný, nejčastěji sedlák
domek – domkař vlastnil domek a k němu malý pozemek (kolem 2,5 ha)
podruh – bydlel v nájmu u sedláka a pracoval na jeho poli
josef jaKuBec – jméno hospodáře (nemusí být majitelem hospodářství)
(64) – věk (nemusí odpovídat skutečnosti – rozdíl až pěti let)
m. – manželka
pacholek, děvečka – seznam neuvádí příjmení

Knínice na fotografii ze 40. let 20. st. (popis)
1. Jarošův mlýn čp. 59 (zcela vlevo původní obytná část). 2. Zasněžená náves s pomníkem padlých v svět. válce. 
3. Dům čp. 187. 4. Kostel sv. Marka. 6. Měšťanská škola.

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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