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Příprava projektu na obnovu místních komunikací
Městys Knínice připravuje projekt, za účasti dotační podpory z Ministerstva pro místní rozvoj, na 
obnovu některých částí místních komunikací, splňujících podmínky dotační podpory. Plánuje se 
obnova místní komunikace ve Vanovské ulici – smyčka na konci ulice vedoucí k 6 rodinným do-
mům a místní komunikace v lokalitě Pod Hájkem k novostavbám rodinných domů.

Novoroční polévka 2016
1.ledna 2016 se pod vánočním stromem podávala Novoroční polévka. Šlo již o třetí ročník této 
akce. Vydalo se 98 porcí čočkové polévky, kterou připravila Restaurace Pod Lípou. Děkujeme tímto 
za Vaše příspěvky v celkové výši 7.767,- Kč, které budou použity na nákup hraček pro děti místní 
ZŠ a MŠ Knínice.

iNformace  z  radNice

Výměna občanských průkazů pro občany nad 65 let
Z důvodu změny názvu městyse Knínice zajistil Úřad městyse pro občany Knínic starší 65 let mož-
nost vyřídit si nový občanský průkaz (dále jen OP), v kanceláři Úřadu městyse Knínice (dále jen ÚM). 
Ve dnech 20. 2. a 27. 2. 2016 navštíví náš úřad pracovnice Městského úřadu Boskovice a provedou 
příjem žádostí o nový OP. Přesný termín a hodinu, kdy se máte do kanceláře ÚM dostavit, obdržíte 
v první polovině února přímo do Vašich poštovních schránek. Dostavte se prosím s Vašim stávajícím 
OP, pracovnice Vás vyfotí a podepíšete připravenou žádost. Stávající OP Vám ponechá. Nový OP 
Vám bude doručen přibližně za 6 týdnů. Tato výměna je zdarma. 

doplnění dopravního značení v městysi Knínice
Nové dopravní značení (dále jen DZ) bude v jarním období umístěno v některých lokalitách městyse:
–  Při sjezdu ze státní silnice II/374 na Dolní Trávníky, osazením značky „Zóna s dopravním 
 omezením“ s užitým symbolem nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a v Uličce, od mostu podél 
 potoka směrem na Dolní Trávníky. Uvedené dopravní omezení bude platit v celé lokalitě 
 Dolní Trávníky, Padělky a Opleta. 
– V prostoru křižovatky místní komunikace ulice Dolní Podsedky se státní silnicí II/374 
 (pod farou), dojde k umístění dopravního zrcadla pro bezpečné vyjíždění na státní silnici. 
 V prostoru křižovatky dojde také v jarních měsících k úpravě chodníku u č.p. 60, 
 odstraněním části živého plotu a rozšíření chodníku pro bezpečné projetí s kočárky apod. 

– U kulturního domu bude trvalé DZ „Dej přednost v jízdě“ a „Hlavní pozemní komunikace“ 
 doplněno o dodatkové tabulky s tvarem křižovatky. 
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Volné pobíhání psů a úklid psích exkrementů na veřejném prostranství městyse
Na základě častých stížnosti občanů na volné pobíhání psů, připomínáme znění Obecně závazné 
vyhlášky Městyse Knínice č. 2/2011 o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství. Psi 
se na veřejném prostranství městyse mohou pohybovat jen na vodítku v doprovodu držitele nebo 
pověřené osoby. Pes musí být zajištěn takovým způsobem, aby dále nemohl poškodit cizí majetek, 
nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany, případně napadnout další zvíře.
Dále je dle vyhlášky každý držitel psa povinen na veřejném prostranství odklízet po svém psu ex-
krementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobí.
Veřejným prostranstvím jsou centrum městyse, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další pro-
story přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. K úklidu psích exkrementů 
Vám mohou posloužit koše speciálně na to určené, které jsou nyní umístěny u školy a u hřiště. 
Nově dojde k umístění koše také v části nad kulturním domem. Koš je vybaven papírovými sáčky 
s vloženou kartónovou lopatičkou pro snadné použití.
Případné Vaše podněty k umístění koše na psí exkrementy prosím sdělujte v kanceláři úřadu městy-
se. Děkujeme.

ohlédnutí za rokem 2015 
Narodili se (9)
Pulec Tobiáš Šaršon Dominik
Přikryl  Vojtěch Pecnová Kateřina
Filip David Stanglerová Sofie
Měkotová Anděla Haupt Jindřich
Včelař Lukáš

zemřeli (12)
Kotrhonzová Marie Synková Dana
Koutná Augusta Valenta Alois 
Koutný Josef Muller Josef
Látal Vladimír Sedlák Jiří
Hauptová Jana David Miroslav
Riznerová Alena Molt Jaroslav

Přihlásili se (19) odhlásili se (18)
Slanina Tomáš Humplík Radomír
Dobeš Jan Ryšavá Pavla
Kůrka Ivo Ryšavá Alice
Kopecký Štěpán Sošková Veronika
Kopecká Lucie Kotrhonz Jakub
Jašková Michaela Liznová Ivana
Jašková Martina Lukášková Romana
Kopecká Karolína Šmajdová Romana
Lujková Kateřina Konečná Kateřina
Lujka Martin Báčová Barbora
Lujka Tomáš Koutná Ludmila
Veselý Tomáš Jura Ivan
Greplová Michaela David Vladimír
Krajíček Radek Klimešová Renata
Kostíková Lenka Kolaříková Sofie
Foitová Jana Kolařík Sebastian
Foitová Eliška Hladký Lukáš
Chlupová Kateřina Haničinec Petr
Pospíšilová Věra

K 31. 12. 2015 má městys 903 obyvatel.
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Sňatky:
kostel sv. Marka obřadní síň
Lizna Martin – Hauptová Ivana Stangler Ivo – Rozmarinová Soňa
Křička Petr – Hájková Blanka
Rosenberg Milan – Dvořáková Jitka
Koutný Jan – Borková Ludmila

Dále bylo na našem úřadě ověřeno 287 podpisů a listin, vydáno 7 osvědčení pro uzavření církevní-
ho sňatku, 8 výpisů z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 1 výpis z bodového hodnocení 
řidiče, 9 výpisů z živnostenského rejstříku, 8 výpisů z obchodního rejstříku, 2 výpisy z katastru 
nemovitostí a 5 výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2015 je 10 387 848,26 Kč.

občané našeho městyse, kteří v letošním roce oslaví 90 a více let
Haupt Miroslav
Králová Božena
Holubová Josefa
Konečná Hedvika
Sekaninová Josefa
Látal Vladislav
Hrdá Ludmila

Děkujeme paní Zdence Dvořákové, bývalé učitelce místní základní školy, za vedení kroniky obča-
nů, kteří se dožili 90 a více let.

cena inzerce ve zpravodaji městyse Knínice
Plošná inzerce:
¼ strany: 63,5 x 94,5 mm (š x v) – 160 Kč
½ strany: 132 x 94,5 mm, nebo 63,5 x 194 mm – 300 Kč
celá strana: 132 x 194 mm – 500 Kč
Cena za plnobarevnou inzerci na zadní straně obálky + 100 %.

Slevy při opakované inzerci:
2 až 5 měsíců – 20 %
5 a více měsíců – 30 %

Řádková inzerce zdarma – maximální počet je 6 řádků.
 
Uzávěrka pro přijímání podkladů je uvedena v tiráži každého vydání zpravodaje.
Inzerci do Zpravodaje objednávejte na:
tel.: 516 465 423, mobil: 774 654 232
e-mail: mestys@kninice.cz

Nálezy
Dioptrické brýle, dětské sluneční brýle, dětská fialová mikina, zlatý náramek, kosmetická taštička 
s líčidly, skládací nůž, klíče samostatné a různé svazky klíčů.
Nálezy je možné vyzvednout v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
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odPady
odvoz domovního odpadu: 4. 2., 18. 2.

Sběrný dvůr: 20. 2. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 13. 2., 27. 2. – sobota
 8.00–15.00 hodin
Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100
KNiHoVNa
Půjčovní doba: úterý 16.00–19.00 hodin.

Celý seznam knihovního fondu je dostupný na 
internetové adrese – http://213.19.32.202/

informace o knihovně za rok 2015
Knihovna má ve volném výběru 3 671 svazků. 
Z Boskovic máme k dispozici z výměnného 
fondu asi 160 titulů ročně. 
V uplynulém roce bylo uskutečněno 1 275 vy-
půjček a knihovnu navštívilo 755 občanů. 

Rozloha plochy knihovny je 77,5 m2 a má 20 míst 
ke studiu. Pravidelně je využíván počítač s připo-
jením na internet, určený pro veřejnost. Veřejnosti 
je k dispozici také elektronický katalog knihovny. 
V loňském roce je evidováno 10 098 vstupů. 
Zúčastnili jsme se rovněž celostátní akce „Jsem 
čtenář“. 19 žáků 1. třídy ZŠ Knínice navštívilo 
několikrát knihovnu a v červnu obdrželi všichni 
prvňáci knihu. 
V prosinci jsme poseděli a popovídali si na 
předvánoční besedě pro čtenáře s občerstvením 
s 11 účastníky. 
Snažíme se vyhovět čtenářům zajištěním publi-
kací, které sami nemáme a konzultacemi.
Velké poděkování patří oběma děvčatům na 
úřadě za ochotu a rychlou pomoc při veškeré 
činnosti. 
Závěrem bych chtěla požádat čtenáře, aby vra-
celi knihy včas. Mnohé jsou doporučenou čet-
bou pro studenty. 
Všem lidem přeji spokojený celý další rok. 
Hlavně zdraví. 

Jana Fialová – knihovnice
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V zimních měsících, kdy jsou dny krátké a často i nevlídné, není tolik práce jako obvykle 
a je více času na vzájemná setkávání, povídání si či hraní, 

Vás jménem kulturní komise městyse Knínice

 srdečně zveme na:

odpoledne stolních her
Uskuteční se v kulturním domě v Knínicích 

v sobotu 20. února od 15.00 hodin 
a je určeno všem, kteří mají chuť si zahrát stolní hry známé i méně známé a je jim  4-100 let.

V případě nepříznivého počasí si sebou prosím vezměte přezůvky. Kromě ochutnávky her je pro 
dospělé připravena ochutnávka kakaového drinku, pro děti pak zdarma kakao. 

Kdo bude ochoten, může přinést i nějakou tu buchtu k zakousnutí!

Národní divadlo Brno – mahenovo divadlo 

Rádi bychom vás informovali o připravovaném zájezdu na balet

edith, vrabčák z předměstí, 
které se bude konat 27. 5. 2016 v 19.00 hodin. 

Cena vstupenky je 385 Kč s možností slevy pro studenty a ZTP 50 % – 193 Kč 
a důchodce (30 %) – 270 Kč. Přihlaste se a zaplaťte v úřední dny 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice 107 nejpozději do 6. 4. 2016. 

Osudy slavné francouzské šansoniérky převedl do jevištní podoby přední český choreograf Libor 
Vaculík, autor libreta i režisér inscenace. Inscenace mapuje životní cestu Edith Piaf od prvních 
písniček v pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. Od tu-
láckého dětství přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě show-businessu, zachycuje její osudové 
lásky i souboj s alkoholem, drogami a zákeřnou nemocí, které nakonec předčasně podlehla. Vzlety 
a pády Edith Piaf se staly impulzem k hledání nové formy vyjádření. Vznikl tak „taneční muzikál“ 
– divadelní forma v českém divadle nová a unikátní. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější 
šansony Edith Piaf ve strhujícím podání Radky Fišarové, světově nejmladší představitelky titulní 
role muzikálu Evita.
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Poděkování za již třetí finanční dar 
Opět bych chtěl při této příležitosti poděkovat za finanční dar, který obdržela naše ZŠ a MŠ od 
vedení městyse Knínice, které již tradičně zorganizovalo dobrovolnou sbírku „NoVoroČNÍ Po-
LÉVKa 2016“, za účelem nákupu hraček pro děti, které navštěvují místní MŠ a školní družinu. 
Jde již o třetí akci tohoto druhu. Určitě se opět vydařila a to nejen díky chutné polévce, ale hlavně 
díky hojné účasti občanů. Podařilo se letos vybrat 7 767 Kč. A jak již bylo uvedeno, bude tato částka 
opět použita na nákup hraček pro děti MŠ a žáky navštěvující školní družinu. V loňském roce jsme 
dětem pořídili různé stavebnice a hračky na pískoviště. Je velice dobré, že se tato akce stává tradicí 
a jak jsem uvedl před rokem, i když bude finanční částka použita na jakýkoliv dobrý čin, bude to 
důkazem toho, že kolem nás jsou stále lidé, kteří tímto způsobem jsou ochotni podpořit nejrůznější 
sociální a charitativní činnosti.

za všechny žáky mŠ a zŠ ještě jednou všem děkujeme. 
Mgr. Jiří Horníček 

zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017 
bude pro nastávající školáky 2. února 2016 od 12.30 do 16.00 hodin ve ii. třídě. 

divadlo
V pátek, 8. ledna, pozvala knínická farnost žáky prvního stupně naší ZŠ a děti z MŠ do kostela na 
divadelní představení – „Jak chtěla zvířátka hlídat Ježíška“, které nacvičily s dětmi mateřské  
a základní školy Jitka Muchová a Petra Hartlová.
Herci – děti, měly na sobě oblečené krásné kostýmy představující zvířátka. Zvířátka se totiž uchá-
zela o společnost malého Ježíška a o pomoc s hlídáním tohoto děťátka. 
Pečlivě připravené vystoupení umocňovala vánoční výzdoba a atmosféra kostela. Po představení si 
děti prohlédly betlém a poslechly si hru na varhany.

Divadlo se nám velmi líbilo a za krásné zážitky děkujeme.
učitelky a děti ZŠ a MŠ

den otevřených dveří
Naše škola již tradičně pořádá pro rodiče, přátele a všechny zájemce, kteří si chtějí prohlédnout naši 
školní budovu „den otevřených dveří“.  Této možnosti letos využilo kolem padesáti zájemců.
Naše příznivce jsme přivítali 21. ledna od 8.00 do 16.00 hodin. Všichni mohli zavzpomínat na svá 
školní léta, prohlédnou si prostory školy a školky a případně se zúčastnit výuky. Společně jsme se 
snažili o co nejlepší prezentaci naší výchovně-vzdělávací práce. S dětmi jsme připravili výstavky 
výkresů a výrobků vytvořených v pracovních činnostech a kroužcích keramiky. Potěšila nás každá 
pochvala. Byli jsme rádi, že jste nás navštívili a na školu hezky vzpomínáte.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.
Žáci a zaměstnanci školy.

ŠKoLa  a  ŠKoLKa
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KLUBy  a  SPoLKy
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UPLyNULÉ  aKce

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2016 již pošestnácté vyšli do ulic měst a obcí České republiky koledníci, aby lidem 
roznášeli radostnou zvěst o narození Božího syna a do pokladniček koledovali ve prospěch těch, 
kteří si sami nedokáží pomoci. Výtěžek celostátní sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v nou-
zi, a to především v regionech, kde se sbírka pořádá. Podpoří zejména služby pro nejslabší, jimiž 
jsou senioři, nemocní a handicapovaní, lidi bez domova i ti, kteří se ocitli v materiální či sociální 
nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do 
zahraničí. 
V naší obci se tato sbírka uskutečnila v neděli 10. ledna. Po mši svaté, kdy kněz udělil malým koled-
níkům požehnání a vyslal je slavnostně na cestu, putovalo sedm skupinek koledníků dům od domu, 
aby všem popřáli požehnaný nový rok a poprosili o finanční příspěvek, který se vkládal do úřed-
ně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity. Všude byli vlídně přijati a obdarováni  
i spoustou sladkostí. Během dopoledne tak díky vaší štědrosti vybrali neuvěřitelných 28 686 Kč. 
Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v okrese Blansko činí 1 827 836 Kč.
Všem dárcům, i koledníkům patří velký dík!

my tři králové
1. My tři králové jdeme k vám, 
 štěstí zdraví přejeme vám. 

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
 my jsme k vám přišli zdaleka 

3. Zdaleka je cesta naše, 
 do Betléma mysl naše.  

4. Co ty, černej, stojíš vzadu, 
 vystrkuješ na nás bradu.  

5. A já černej vystupuju 
 a Nový rok vám vinšuju.  

6. A my taky vystupujem 
 a Nový rok vám vinšujem.
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Ples městyse Knínice
Druhou lednovou sobotu nového roku 2016 se sešli společensky oděni příznivci plesů, a to na 
již sedmém reprezentačním plese našeho městyse. Konal se 9. ledna opět v kulturním domě  
v Knínicích a zahájil plesovou sezónu.
Samotný ples uvedl krátkým proslovem starosta pan Ing. Zdeněk Kříž.
Celým večerem provázela hudebním doprovodem tradičně skupina Music Band FUNNY. Pod její 
taktovkou si mohl zazpívat a zatančit každý. Žánrů na výběr bylo spoustu, od tradičních plesových 
„dechových“ až po současné moderní melodie. 
Rovněž podávané občerstvení, jak v podobě alkoholických i nealkoholických nápojů, tak kuchyně  
s širokou nabídkou pokrmů, bylo na vysoké úrovni a každý návštěvník si určitě „přišel na své“. 
Organizačně ples zajistilo opět občanské sdružení Knínice 1078.  Účastníci  si z plesu odnesli dob-
rou náladu a nepochybně i bohatý kulturní zážitek. 

za Knínice 1078, o.s.
Petr Ševčík
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Karneval 2016
Jak už se stalo každoročním zvykem, pořádali divadelníci a sbor dobrovolných hasičů dětský kar-
neval. Letošní rok byl vskutku vydařený, jelikož se děti sešly v hojném počtu 74 účastníků. Pro-
běhly soutěže, za které děti dostaly odměny v podobě sladkostí a zatancovaly si za doprovodu DJ 
Matese. Na závěr obdržely dárečky a nafouknuté balónky.
Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily, také rodičům, kteří připravili nádherné masky a těšíme 
se na příští rok.

Vaši Divadelníci a Hasiči.

Vii. ples fotbalistů
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PoHLed
do historie obyvatel městyse Knínice

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud …

elektrifikace městečka
… a tím slavným dnem se tedy aspoň pro městečko Knínice stal 24. říjen 1929, kdy – jak doslova uvádí zdejší 
kronikář Alois Ferulík – byly „po prvé rozsvíceny na ulicích v K. elektrické lampy.“ Co vše předcházelo tomuto 
výjimečnému okamžiku, který bezesporu – slovy oné písničky – „pro zdejší rolníky znamenal po noci ráno“? 

Protože se z kroniky dozvíme už pouze to, že 21. října 1928 proběhlo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, 
na kterém „bylo usneseno zavést do obce elektrické osvětlení a zřídit vodovod. Za zavedení elektřiny se přimlouval 
hlavně učitel v. v. Fr. Jurník s p. náměstkem Fr. Bílkem…“, nezbývá, než se poohlédnout po jiném zdroji informací. 
Tak třeba takové archivní materiály.  No, ani ty nakonec nejsou ucelené, nicméně stále je v nich více zpráv, než co 
nám zanechal kronikář. 

Jak a především kdy vše začalo…
Otázkou elektrifikace městečka se zdejší zastupitelstvo zabývalo přinejmenším už od počátku r. 1928. Aspoň tomu 
nasvědčuje dopis ze 13. dubna téhož roku, v němž – s odvoláním na dosavadní jednání – sdělují Západomoravské 
elektrárny, a. s. se sídlem v Brně, Nová ul. 36 (dále jen ZME) obecnímu zastupitelstvu podmínky, za nichž jsou ochot-
ni připojit obec na „rozvodné sítě a dodávati v této elektrický proud pro osvětlení, pohon i topení.“

A o jakéže se to podmínky vlastně jednalo? Tak hned ta první, označená jako „zásadní“ učinila z obce (ne)dobro-
volného akcionáře ZME: účast obce na akciovém kapitálu byla stanovena na 30,- Kč na jednoho obyvatele, což při 
počtu zhruba 1000 obyvatel činilo 100 akcií, tedy 30 000 Kč. 

Další podmínka spočívala ve vyplnění „Prohlášení“, což byl ve skutečnosti čtyřstránkový tiskopis, který upravoval 
práva a povinnosti obou zainteresovaných stran. Zastupitelstvo jej muselo opatřit „právoplatnými podpisy a obecním 
razítkem“ a dále k němu připojit souhlas místní finanční komise a rovněž „obecním úřadem ověřený opis protoko-
lovaného usnesení ze schůze obecního zastupitelstva, ve které bylo připojení na ZME odhlasováno.“ (Podrobněji si  
o některých bodech „Prohlášení“ povíme v další kapitole.)

A jsme u finanční stránky elektrifikace. Paušální obnos vyčíslily ZME na 127 500 Kč. Když k němu přičteme výše 
zmíněných 30 000 Kč za akcie, dostaneme se na 157 500 Kč, což je přesně ta částka, kterou ZME požadovaly uhradit 
do tří týdnů poté, co obci potvrdí převzetí „Prohlášení.“ Mýlil by se ten, kdo by se domníval, že šlo o konečnou sumu. 
Ve hře totiž bylo ještě dalších 120 175 Kč, což byl obnos určený na upsání dílčích dlužních úpisů. Splatný byl po 
dohotovení sítě v obci, v každém případě však před jejím uvedením do provozu. Při překročení termínu splatnosti si 
MZE stanovily (od data splatnosti až do úplného zaplacení) 7 ½ úrok z prodlení.

„Po splnění shora uvedených podmínek postavíme v obci na svůj náklad transformační stanici a rozvodnou síť 
s veřejným osvětlením o jednom zhasínacím drátě a to v souvisle zastavěném rozsahu obce dle plánu, jenž byl naším 
stavebním oddělením vypracován, Vám k nahlédnutí předložen a jenž bude úřední komisí schválen.“ prohlašují ZME 
v další části dopisu. „Rozšíření těchto elektrických zařízení nad původní rozsah budou námi pořízena na náklad obce, 
jež je u nás objedná. Tato zůstávají majetkem ZME, které je svým nákladem udržují. Případné samoty a odlehlé ob-
jekty připojíme jen tehdy (a na náklad odběratelů či obce), zaručí-li nám jich majitelé nebo obec hrubý roční příjem 
ve výši 23 % nákladu, spojeného s jejich připojením a to na nejbližší bod sekundární sítě.“

HiSTorie
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Na závěr ZME ujišťují obecní zastupitelstvo, že „shora uvedené podmínky finanční jsou definitivní a nebude za 
sekundární síť po jejím dohotovení předkládán obci Vaší žádný účet.“ 
A ještě dodatek, totiž ceny za odebranou elektřinu: pro veřejné osvětlení účtovaly ZME za 1 kWh 3,30 Kč, pro pohon 
2 Kč a pro topení 0,90 Kč.  
Uvedená nabídka byla z důvodu stále stoupajících cen některých druhů stavebního materiálu časově omezena  
do 1. června 1928.

Jak vše pokračovalo…
Protože zastupitelstvo z nějakého důvodu na zmíněný dopis více jak měsíc nereagovalo, ozvaly se Západomoravské 
elektrárny 12. května znovu, přičemž tentokrát zvolily poněkud důraznější tón. Tak se v první části dopisu dočteme: 
„Dobré zkušenosti, které získali odběratelé elektrického proudu v okolních obcích, měly za následek, že i u Vás mnozí 
občané projevili přání, aby také mohli využít moderního technického pokroku k vlastnímu hospodářskému prospěchu. 
Požadavek elektrisace stává se nyní v každé obci stále naléhavější, poněvadž výhody elektrického pohonu i světla 
jsou všeobecně uznávány. Obrovský rozmach elektrizace venkova je toho důkazem.“ 

V druhé části dopisu se ZME odvolávají na dubnovou nabídku a dotazují se, kdy bude tato definitivně projednána na 
schůzi zastupitelstva. „Považujeme za účelné, abychom se tohoto jednání zúčastnili a mohli zároveň posloužiti Vám 
případným vysvětlením všech podmínek nabídky i informacemi o státní podpoře, o niž byste žádali.“ nabízejí se a do-
kládají: „Skutečnost, že dosud 136 obcí hlavně v posledních dvou letech na naše sítě připojených obdrželo zmíněnou 
podporu, dosvědčuje, že i stát oceňuje značný význam používání elektřiny na zemědělském venkově.“

Zdá se, že jistý tlak ze strany ZME nakonec přece jen přinesl své ovoce. Na 21. října totiž zastupitelstvo svolalo 
slavnostní schůzi, na které elektrifikaci opětovně projednalo a v závěru s ní vyslovilo předběžný souhlas. O této 
skutečnosti informuje starosta František Kavan počátkem prosince ZME: „Bereme na vědomí Vaše sdělení ve ct. 
dopisu ze dne 3. tm., dle něhož pomýšlí obecní zastupitelstvo na uskutečnění elektrisace obce.“ kvitují obratem  
(8. 12.) Západomoravské elektrárny zprávu a v duchu dnes bychom řekly obchodně-marketingové strategie dodávají: 
„Pokud se týká finančních podmínek naší nabídky ze dne 13. dubna t. r. dovolujeme si oznámiti, že se rozpočtový 
pořizovací náklad na stavbu místní sítě od dubna značně zvýšil, vlivem nepředvídaného stoupnutí cen mědi i impreg-
novaných sloupů. Musili jsme v důsledku toho již v několika případech stanoviti obcím s námi jednajícím příspěvek 
na stavbu rozvodného zařízení vyšší, než jsme původně požadovali. Z uvedeného důvodu doporučujeme Vám, abyste 
celou záležitost co nejdříve definitivně projednali, jinak při dalším odkladu mohlo by se státi, že bychom, ač neradi, 
byli nuceni odvolat platnost předložené Vám nabídky…“

Že ZME nenechaly nic náhodě a jednotlivé kroky obecního zastupitelstva stran elektrifikace bedlivě sledovaly, do-
kládá další dopis tentokrát z 28. prosince: „Byli jsme upozorněni naší okresní správou v Boskovicích, že Vaše obecní 
zastupitelstvo bude projednávati záležitost elektrisace ve své nejbližší schůzi. Z toho důvodu zasíláme Vám vzor 
protokolu, dle něhož usnáší se pravidelně obecní zastupitelstvo o připojení na naše sítě. Podobný formulář přiložen 
byl též k nabídce ze dne 13. dubna 1928. Dovolujeme si znovu připomenouti, že jsme ochotni vyslati k Vám našeho 
zástupce, aby celkový postup elektrisačních prací ve schůzi zastupitelstva podrobně vyložil. Očekáváme další Vaše 
ct. zprávy a poroučíme se. S veškerou úctou …“

Jestli se zástupce ZME na schůzi, která se konala 30. prosince, dostavil, není jisté: jisté však je, že ten den se za-
stupitelstvo konečně usneslo a ZME elektrifikaci obce zadalo. Dne 16. ledna žádá starosta František Kavan Okresní 
úřad v Boskovicích o možnost přistoupení obce ke společnosti ZME a následně o povolení úvěru. Svým výměrem 
z 6. dubna OÚ proti přistoupení nic nenamítá; dále obci povoluje výpůjčku 240 000 Kč (splatnou při 6% zúrokování 
během 40 let) u Občanské záložny v Knínicích a současně schvaluje, aby obec mohla „upotřebiti kmenové jmění do 
obnosu 12 877 Kč a mohla odprodati cenné papíry IV státní půjčky v nom. hodnotě 7 500 Kč.“  To vše na úhradu 
částky 277 675 Kč (jak je zřejmé, ZME napříč drobné výhrůžce původní částku z dubna 1928 nenavýšila). 
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Dne 19. ledna 1929 podepisuje starosta František Kavan, radní František Kozlovský a Tomáš Synek, a dále členové 
výborů František Novotný a František Jurník ono již prve zmíněné „Prohlášení“ a souhlasí tak, aby bylo „území obce 
zásobováno Západomoravskými elektrárnami akciovou společností elektrickým proudem.“

Celkem sedmnáct bodů „Prohlášení“ upravuje jednak platební podmínky a jednak podmínky výstavby a následné 
údržby elektrické sítě. 

Tak například v bodě devět se dočteme: „Přípojky, tj. část vedení od sítě až k elektroměru (počítadlu) včetně počíta-
dlové desky provádějí výhradně ZME svým normalisovaným materiálem a jsou tyto jejich majetkem… ZME přísluší 
také povinnost je dle ustanovení odstavce 11 tohoto prohlášení opravovati a udržovati.“

Následuje bod deset, který se týká veřejného osvětlení: „Veřejné osvětlení včetně stojanů a lamp provedou ZME 
na svůj náklad i zůstává totéž vlastnictvím ZME, které je budou dle ustanovení odstavce 11 udržovati. Rozžíhání  
a zhasínání provádí obec svými orgány a na svůj náklad. Výměnu žárovek zařídí ZME na náklad obce.“

V již citovaném bodě jedenáct se pak dovíme: „ZME provedou na svůj náklad a budou rovněž udržovati veškerá 
ostatní zařízení ve stavu provozu schopném a provedou všechny opravy, pokud souvisí s normálním opotřebováním, 
svým nákladem. Každé úmyslné nebo náhodné poškození hradí původce, a kdyby náhrady od něho nebylo možno 
dosíci, tedy obec. Zařízení ta zůstávají vlastnictvím ZME.“

Soukromé instalace řeší bod dvanáct: „Soukromé instalace u odběratelů provádějí ZME nebo kterýkoliv úředně 
oprávněný zařizovací závod a to dle podmínek stanovených ZME k provádění a připojování soukromých instalací. 
Zařízení, která nebudou provedena oprávněným odborníkem, ZME nepřipojí. Soukromé instalace jsou vlastnictvím 
odběratelů, jejichž nákladem byly pořízeny, a kteří jsou povinni je sami udržovati a opravovati.“

Vztahu obec-zaměstnanec ZME se věnoval bod třináct: „Obec poskytne zdarma byt a nocleh legitimovavším se 
zřízencům ZME zaměstnaným při stavbě, přestavbě, udržování a kontrole elektrického zařízení, po případě dělníkům 
firmy stavbou pověřené, nebudou-li tito z jakýchkoliv důvodů s to opatřiti si byt a nocleh sami, po případě nahradí 
ZME příslušné náklady. - Obec je povinna dbáti toho, aby stravování zřízenců a dělnictva zaměstnaného při shora 
uvedených pracích dálo se za ceny místním poměrům přiměřené. - Dále obec opatří zdarma dovoz všeho materiálu 
potřebného ke stavbě vedení vysokého a nízkého napětí, jakož i ostatních elektrických zřízení v území obecním.“ 
Povinností obce bylo rovněž dát ZME k dispozici vhodné skladovací prostory, přičemž „za materiál dodaný před 
započetím stavebních prací ručí obec od převzetí téhož až do doby, kdy bude se stavbou započato.“

Nejvíce mne však zaujal bod šestnáct, kde se praví, že: „Prohlášení toto je pro obec i ZME závazné do konce roku 
2000 (!) i prodlužuje se po uplynutí tohoto roku jeho platnost automaticky vždy na jeden rok, nebude-li dána z té neb 
oné strany čtvrtletní výpověď…“

Jak vše skončilo …
Vybudování elektrické sítě se v městečku uskutečnilo v jarních a letních měsících r. 1929. Vedle rozvodné sítě, jejíž 
náklady se vyšplhaly na 112 750 Kč, bylo dále instalováno 22 lamp veřejného osvětlení (původně se počítalo s 20, 
dvě lampy byly doplněny dodatečně; jedna lampa měla výkon 40 W) v ceně 8 200 Kč a 48 dvouvodičových a 52 
čtyřvodičových domovních přípojek, které přišly celkem na 41 000 Kč. Zděná transformovna, vystavěná na návsi 
poblíž domu čp. 83 a opatřená „výzbrojí a transformátorem  37/75 KVA“ stála 37 000 Kč. V konečném součtu činily 
náklady (včetně dovozného a odměny za kolaudaci, tj. 4 300 Kč) 203 250 Kč.

Jak už bylo řečeno, žárovky – tedy aspoň ty venkovní – se poprvé v Knínicích rozsvítily 24. října 1929. Vzhledem 
k tomu, že téměř u poloviny domů byly vybudovány přípojky, lze soudit, že v následujících měsících se elektřina 
dostávala postupně i do jednotlivých domácností. Jen pro zajímavost, v místnostech obecního úřadu se žárovky 
poprvé rozzářily 6. prosince 1929. Elektroinstalace, tj. „18 světelných výpustků provedených měď izolačním drátem 
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v trubkách pod omítkami, včetně osvětlovacích těles a žárovek“ stála 1 820 Kč. Vzhledem k tomu, že starosta Franti-
šek Kavan podepsal objednávku 29. listopadu, trvalo zavedení elektřiny do budovy pouhý týden.

Kolaudace elektrické sítě proběhla  1. června 1930. V protokolu se dočteme, že výměr povolovacího řízení vydal 
Zemský úřad v Brně Výnosem ze dne 9. října 1929, schvalovací řízení Výnosem ze dne 30. ledna 1930. Elektrická síť 
byla uvedena do chodu 24. října 1929 a dodavatelem proudu byly jak jinak Západomoravské elektrárny Brno. Výměr 
o udělení subvence (k datu kolaudace ještě nebyla subvence vyplacena; jednalo se o 30 % ze zjištěného nákladu, tedy 
60 975 Kč) byl dán Výnosem ministerstva veřejných prací ze dne 4. února 1930. V bodě čs. 8. „Kolaudační zápis“ 
konstatuje, že: „Při dnešním kolaudačním jednání v uvedené obci bylo zjištěno, že místní rozvodná síť provedena je 
kromě menších změn úplně dle plánu povolovacího, jež je nyní současně plánkem kolaudačním.“

A kolikže zaplatila obec v r. 1930 za provoz veřejného osvětlení, potažmo poskytovaly ZME nějaké výhody? Na 
obě otázky nám odpoví dopis ZME adresovaný obecnímu zastupitelstvu koncem března 1930, v němž se praví, že: 
„10 W celonočního osvětlení stojí Kč 21,60 ročně. V důsledku zvláštního rozhodnutí naší správní rady poskytujeme 
na tuto cenu obcím akcionářům po prvních 5 let ode dne připojení 50 % slevy, takže poplatek za 10 W činí Kč 10,80 
ročně, po dalších 5 let 20 % slevy a teprve po deseti letech platí obec jak v sazbách uvedeno. Jedna žárovka 40 W 
celonočního osvětlení stojí tedy po prvních 5 let ode dne připojení 4 x Kč 10,80 = Kč 43,20 ročně. Protože bylo cel-
kem instalováno 22 těchto lamp, znamená to roční poplatek Kč 43,20 x 22 = 950,40 Kč. Tedy doba od zapnutí, tj. 24. 
října do 31. prosince 1929 činila poplatek 179,50 Kč.“

A ještě dovětek. Na základě přípisu ze 4. 8. 1930 schválil Okresní úřad v Boskovicích obecnímu zastupitelstvu prodej 
dluhopisů ZME za obnos 120 175 Kč. V září téhož roku o dluhopisy projevila zájem Česká průmyslová banka.

Příště
Už v pol. 17. st. se ve zdejších matrikách  setkáváme s příjmením Hadáček: a právě o tomto rodě si v březnovém čísle Zpra-
vodaje povíme něco více.

Na základě vzpomínek pamětníků a archivních záznamů zpracovala Miroslava Boháčková, 
Šebetov 72, PSČ: 679 35, tel.: 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz

Trafostanice na snímku z r. 1963.
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Sazby za elektrický proud v r. 1929.



MASOPUST

Divadelní spolek Knínice zve všechny příznivce 
masopustní veselice 

dne 6. 2. 2016 na tradiční masopustní průvod.

Průvod maškar vyrazí v 9 hodin od kulturního domu.

Ve 20 hod odstartujeme druhé kolo veselice 
s již tradičním pochováváním basy 

a se smutečním průvodem.

K tanci hraje RP Band
Občerstvení zajištěno. 

Vstupné 50 Kč.

Všechny masky jsou vítány!!!
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