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Novoroční polévka 2017
Čtvrtý ročník Novoroční polévky se uskutečnil 1. ledna 2017 pod vánočním stromem na Městečku. 
Vydalo se 100 porcí zelné polévky, kterou připravila Restaurace Pod Lípou. Děkujeme tímto za 
Vaše příspěvky v celkové výši 7 025 Kč, které budou použity na nákup hraček pro děti místní ZŠ 
a MŠ Knínice.

iNformace  z  radNice

Jak postupovat v případě nálezu toulavého psa
Jelikož má každá obec ze zákona povinnost postarat se o nalezené toulavé psy, hlaste nálezy psů na 
telefonním čísle pracovníka městyse pana Pechy – 721 600 374. Po tomto ohlášení bude zajištěn 
odchyt psa a jeho následné umístění do psího útulku. 
V případě, že je pes agresivní a hrozí napadení, přivolejte Policii ČR na lince 158. 

ohlédnutí za rokem 2016
Narodili se (13)
Dudek Radovan
Fleková Alžběta
Foerster Filip
Hartl Adam
Kamenický Jozef
Kopecká Patricie
Litviková Gabriela
Přikryl Matyáš
Pulcová Berenika
Ševčík Josef
Valík David
Veselá Aneta
Vybíhalová Aneta

zemřeli (8)
Jelínek Josef
Korčák Josef

Látal František
Novák Petr
Pulec Jaroslav
Sekaninová Josefa
Senčuch Jaroslav
Zemánková Jaroslava
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Přistěhovali se (16)
Armas Petr
Görlich František
Görlich Matthias
Görlichová Lucie
Görlichová Madlen
Homolka Tomáš
Homolka Wendy
Khýr Dušan
Michálková Zuzana
Navrátil Adam
Navrátilová Kateřina
Škrabal Bohumil
Valíková Petra
Vašek Martin
Zmeková Alena
Zmeková Lenka

odhlásili se (29)
Baranok Jaromír
Baranoková Ella
Baranoková Ema
Baranoková Eva
Diblík Jaroslav
Diblíková Ludmila
Dosedlová Kamila
Haupt Dušan
Hemzáčková Mária
Hrouzová Leona
Konečná Vendula
Kostík Stanislav
Kostíková Anna Marie
Kostíková Markéta
Křičková Blanka
Minařík Roman
Prchalová Monika
Přibylová Markéta
Řehounek Radoslav
Řehounková Michaela
Soukopová Jana

Suchá Jitka
Ševčík Ondřej
Ševčíková Aneta
Ševčíková Martina
Švábenská Monika
Waddilove Andrea
Waddilove Thomas James

K 31. 12. 2016 má městys 895 obyvatel. 

Sňatky:
kostel sv. Marka
Hlubinka David – Přikrylová Monika
Kaštyl Jaroslav – Grénarová Eva
Slávik Vladimír – Axmanová Martina

Knínice – jiné vhodné místo
Grenar Filip – Jurgačová Zuzana

Dále bylo na naše úřadě ověřeno 263 podpisů 
a listin, vydáno 7 Osvědčení pro uzavření cír-
kevního manželství, 21 výpisů z Rejstříku tres-
tů fyzických a právnických osob, 5 výpisů ze 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 8 výpisů 
z Živnostenského rejstříku, 2 výpisy z Bodo-
vého hodnocení řidiče, 10 výpisů z Veřejného 
rejstříku. 

zůstatek finanční hotovosti na účtech městy-
se k 31. 12. 2016 činí: 9 527 146,67 Kč.

občané našeho městyse, kteří v letošním roce 
oslaví 90 a více let života:
Haupt Miroslav
Holubová Josefa
Hrdá Ludmila
Konečná Hedvika
Králová Božena
Látal Vladislav
Pulcová Marie
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Knihovna
V knihovně máme v současné době 3631 svazků ve volném výběru. Z toho je 1053 naučné a 2578 
krásné literatury. Odebíráme 3 druhy časopisů – Domov, Dekor, Amos. 
Pro návštěvníky jsou i časopisy další, které už v současné době neodebíráme – Psychologie, Ku-
chyně, VTM, Praktická žena, dTest. 
V uplynulém roce navštívilo knihovnu 548 čtenářů. Bylo půjčeno 1115 titulů a 136 časopisů. 
Během celého roku nakupujeme knihy nové, většinou literaturu naučnou. Z Boskovic jsme měli 
zapůjčeno celkem 425 titulů ze všech možných oblastí, vždy asi na půl roku. 
Je potěšitelné, že začínají docházet maminky s malými dětmi. V knihovně je pěkné prostředí. Je 
dobře vybavená – počítač pro veřejnost, rádio, dětský koutek na hraní, místa k sezení a hlavně teplo. 
Půjčování je zdarma. Velký výběr mají děti, hlavně knihy s návody na tvořivou činnosti a poučení. 
Přeji všem hodně úspěchů a štěstí v celém letošním roce. Přála bych si, aby k nám našlo cestu co 
nejvíce čtenářů. 

Jana Fialová – knihovnice

odPady
odvoz domovního odpadu:  2. 2., 16. 2.

Sběrný dvůr Knínice
rekonstrukce do 30. 6. 2017.
Po dobu rekonstrukce neodkládejte prosím odpad 
před sběrným dvorem. Sběr odpadů bude po dobu 
rekonstrukce probíhat mobilním svozem. O ter-
mínech mobilních svozů vás budeme informovat 
v místním rozhlase, na internetových stránkách  
a ve zpravodaji. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba skládky: 18. 2., 25. 2. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan Bílek – 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.
Cena za uložení 1 tuny – zemina 30 Kč, 
 – stavební suť 90 Kč.

KNiHoVNa
Půjčovní doba:
úterý vždy od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají při odstraňování 
následků požáru našeho rodinného domu a také za všechny finanční dary, které nám výrazně ulehčí 
v této složité situaci uvést dům zpátky do obyvatelného stavu. Veliké díky patří všem organizáto-
rům a samozřejmě těm, kteří se účastnili finanční sbírky v kostele v Knínicích; dále pak SDH Kníni-
ce; rodině Ambrozových a rodičům hráčů i samotným hráčům starší přípravky; Monice Krejčířové 
a Jiřině Bednářové a všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Knínice a v neposlední řadě hasičům Velké 
Opatovice, kteří nám věnovali pro děti vánoční dárky. Současně bychom rádi poděkovali trenérům 
a vedení fotbalového oddílu TJ Knínice, kteří nám v průběhu vánočních svátků aktivně pomáhali 
dostat se z nejhoršího a taky zastupitelstvu městyse Knínice, že nám po dobu rekonstrukce domu 
poskytne přechodné bydliště v jednom z obecních bytů. Velké uznání a poděkování zaslouží náš 
soused Petr Grulich, díky jehož včasnému a pohotovému zásahu při samotném požáru nedošlo 
k větším materiálním škodám a ohrožení zdraví našich dětí, a také nesmíme zapomenout poděkovat 
za velmi citlivý a vstřícný přístup všem zasahujícím hasičským jednotkám. 
Ještě jednou velké poděkování všem.

Rodina Měkotova

JiNá  SděleNí
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Plavání
První čtvrtek v lednu byl plný očekávání. Žáci 2., 3. a 4. třídy se poprvé v tomto školním roce vydali 
autobusem do boskovického plaveckého bazénu. Převlečeni do plavek zahájili plavecký výcvik 
rozdělením do skupin, dle plaveckého výkonu. Někteří byli smutní, že rozdělení nedopadlo podle 
jejich představ. Avšak do plavání jezdíme, abychom se plavat naučili a v této činnosti se zdokona-
lili. Plavání se žákům moc líbí a bazén opouštějí sice unaveni, ale plni radosti. Věříme, že na konci 
dvaceti hodinového kurzu bude na tvářích mnoho šťastných úsměvů.

Učitelky I. stupně

Přírodovědná olympiáda
V předvánočním čase se vybraní žáci devátého ročníku vydali na přírodovědnou olympiádu do Je-
víčka. Soutěžící čekal test, ve kterém byly otázky z přírodopisu, fyziky, chemie a ekologie. Ve dru-
hé části soutěže čekaly žáky praktické úkoly z uvedených oblastí. V konkurenci 46 týmů obsadili 
naši deváťáci krásné první místo. Odvezli si věcné ceny a hlavně dobrý pocit z výhry. 

Monika Ševčíková

environmentální program: „3d brouci, kam se podíváš“
V úterý dne 17. ledna se žáci V. a VI. ročníku vydali na nedalekou cestu do naší jihomoravské me-
tropole, kde ve školském zařízení Rozmarýnek navštívili dopolední programy zaměřené na rozvoj 
environmentální výchovy.
„3D brouci, kam se podíváš“, byl program, jehož se zúčastnili žáci 6. ročníku. Tento program byl 
rozdělený do 3 částí. V první části byli žáci seznámeni s organizačními pokyny, obdrželi pracovní 
listy, následně pak proběhlo rozdělení do 5 skupinek, ve kterých po celou dobu trvání programu 

šKola  a  šKolKa
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pracovali. Každá skupinka navíc obdržela list papíru, na který měla za úkol ihned na počátku napsat 
veškeré dosavadní vědomosti a znalosti o broucích – kde žijí, čím se živí, atd.
Ve druhé části programu následovala ukázka některých brouků naživo. Počáteční ostych většina 
žáků překonala a dokonce si mnozí z nich vzali broučky i do ruky. Dále následovala 3D projekce 
vybraných druhů, detailní výklad doplněný kuriózními entomologickými postřehy. 
V poslední části programu následovala tematická hra „Na entomology“, kde lektor zvolil dva en-
tomology, zbývající představovali broučky. Cílem dvojice bylo najít vzácné broučky na břichu 
označené zvláštním znakem – bílou samolepkou. Hra se setkala s velkým úspěchem, proto musela 
být několikrát po sobě opakována.
V samotném závěru proběhlo srovnání zapsaných znalostí na počátku s nově nabytými vědomostmi. 
Akce pro žáky byla velmi přínosná, neboť zábavným a nevtíravým způsobem obohatila a rozšířila 
jejich dosavadní vědomosti z oblasti entomologie.

Mgr. Simona Gricová, Zuzana Richterová – Kopecká

Výstava betlémů
V pátek 6. ledna byli žáci pozváni na velkou výstavu betlémů na místní faru. Velkým překvapením 
bylo množství vystavených betlémů. Také jsme se podivili, z čeho všeho se dají vyrobit. Na závěr 
se žáci mohli vyfotit v kostýmech  postaviček z betlémů. Děkujeme všem organizátorům za milé 
dopoledne a teplé občerstvení. 

Žáci ZŠ
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Beseda „Senioři a děti společně“
Beseda přiblížila dětem prvního stupně, jak se mají chovat ke starším lidem. Děti už ví, jak senio-
rům pomáhat a respektovat je. Vždyť i ony budou jednou seniory. Děkujeme panu Jiřímu Ambro-
žovi, který  s nimi besedoval.

Žáci ZŠ
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Hudebně naučný program – Netradiční nástroje
Žákům byly představeny kuriozity ze světa hudebních nástrojů. Překvapil nás zvuk jednoho z nej-
starších elektrických nástrojů. Vyzkoušeli jsme si nástroj, který se ovládá pouhým dotykem prstu. 
Ve stylu Rock and Rollu a Blues se rozezněl  saxofon. Kromě zpívání si mohly děti tyto netradiční 
nástroje i vyzkoušet. Bylo to zajímavé zpestření dopoledního vyučování.

Žáci ZŠ

co nového ve školce?
Nový rok jsme ve školce začali vzpomínáním na vánoční prázdniny. Vyprávěli jsme si, co jsme na-
šli pod stromečkem a jak jsme slavili s rodiči Štědrý den. Některé dárky jsme si přinesli i do školky, 
abychom je ukázali kamarádům a společně si s nimi pohráli. Svátek Tří králů jsme oslavili, jak se 
patří. Povídali jsme si o něm s paní učitelkou Dankou i o tom, jak to všechno bylo. Namalovali jsme 
si Tři krále, naučili se o nich písničku a vyrobili jsme si královské koruny. Šli jsme se také podívat 
na betlém do kostela a mohli jsme si zahrát na krále na výstavě betlémů. 
Starší děti začaly pravidelně navštěvovat solnou jeskyni v Boskovicích. Příroda se oblékla do sně-
hové pokrývky, a tak jsme si hojně užívali zimních radovánek: jezdili jsme na bobech, lopatách 
nebo jen tak po zadku, stavěli sněhuláky a koulovali se.
Děti z lesní třídy využívaly ke sněhovým hrátkám kopec u rybníčků. Pozorovali jsme ptáčky na kr-
mítku, stopovali lesní zvěř, odlévali její stopy a vyráběli jsme si barevné ledové kostky. Užili jsme 
si přitom všem dost zábavy i legrace a doufáme, že nám sníh a led ještě chvíli vydrží.

Učitelky MŠ
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SPORT

oddíl TJ 
malá HaNá 
KNíNice

zima 2016/2017
Minulý fotbalový rok přinesl především pozitivní výsledky a stmelující se slušnou porci aktivních  
i neaktivních členů. V tomto znamení proběhl i silvestrovský fotbal – příjemná tečka minulého 
roku. Tentokrát za pěkného mrazivého počasí, se zajištěným teplým občerstvením i pro nejmenší.

Zahájení letošního roku se neslo zejména v duchu kulturním, díky probíhající plesové sezoně. Rádi jsme 
se také připojili k organizování našeho plesu fotbalistů. Všem, kteří se jakkoli připojili k jeho zajištění  
a účasti velice děkujeme. Věříme, že vás příjemná atmosféra pohltila stejně jako nás organizátory.

Stanislav Horák
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KluBy  a  SPolKy

cvičení pro ženy
Od 14. 2. 2017 každý sudý týden v tělocvičně ZŠ Knínice, vždy od 19.00 do 20.00 hodin bude 
probíhat cvičení pro ženy pod vedením cvičitelky Ireny Novotné.
Rezervace a bližší informace u paní Jany Janků na telefonním čísle 777 658 604.

Jana Janků

V sobotu 4. března 2017 se bude už tradičně konat 

PoSTNí ducHoVNí oBNoVa. 
Letos pozvání přijal náš bývalý pan kaplan Michal Seknička, 

takže se určitě máme na co těšit. 
Duchovně zaměřené odpoledne začne ve 13 hodin mší svatou, 

po ní budou následovat přednášky na téma 

„Duch svatý v církvi včera a dnes“, 
prokládané chvílemi určenými pro ztišení, 

rozjímání, prožití svátostí smíření 
nebo k občerstvení na místní faře. 

Všichni jste srdečně zváni!

Poděkování
Koncem roku 2016 byl naší jednotce sboru dobrovolných hasičů zakoupen nový zásahový dopravní 
automobil Fiat Ducato, za náš starý dosluhující vůz Ford Tranzit. Tímto bychom rádi poděkovali 
městysi Knínice, který nám tento nový vůz zakoupil.  Starostou Ing. Zdeňkem Křížem nám byl ofi-
ciálně 29. 12. 2016 na výroční schůzi SDH tento vůz slavnostně předán do užívání. Při slavnostním 
přípitku byl starostou pojmenován na “MÁŇU“. Tak ať nám naše nová Máňa dlouho slouží! 
A nakonec  bychom  za sbor rádi poděkovali našemu členu zásahové jednotky Petru Grulichovi za 
pohotový a rychlý zásah při požáru domu rodiny Měkotových. Díky jeho rychlému zásahu nedošlo 
k větším materiálním škodám. I tak škody byly nemalé (zakouřené prostory, prolití vodou…), proto 
druhý den výbor SDH rozhodl rodině předat finanční dar 10 000 Kč. Za tento jeho čin bylo bratru 
Grulichovi na výroční schůzi předáno čestné uznání Velitele Zásahové Jednotky SDH Knínice.

SDH Knínice
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uPlyNulé  aKce
ohlédnutí za výstavou betlémů
Na sýpce u kostela se ve dnech 6.–8. 1. 2017 uskutečnila VÝSTAVA BETLÉMŮ. Od obyvatel 
Knínic a okolních obcí se podařilo shromáždit asi 120 betlémků nejrůznějšího stáří, velikosti i ma-
teriálů, z nichž byly vyrobeny. V pátek ve svátek Tří králů dopoledne si betlémky prohlédli skoro 
všichni žáci i se svými učitelkami z místní základní a mateřské školy. Velký zájem dětí vzbudily 
kostýmy svaté rodiny, andělů, pastýřů a třech králů. Ty si děti mohly obléci a pak se v nich vyfotit 
u jesliček. Veřejnost měla možnost prohlédnout si betlémy v pátek a v sobotu odpoledne, a také  
v neděli dopoledne po mši svaté. Nedělní odpolední program zpestřilo vystoupení malých i nejmen-
ších muzikantů. Při šálku čaje či svařáku jsme si s nimi mohli zazpívat krásné koledy. Fotky z celé 
akce si prohlédněte na www.kninice.farnost.cz.

Petra Hartlová

Tříkrálová sbírka
V neděli 8. 1. 2017 se do ulic Knínic vydalo koledovat víc než dvacet dětí v oblecích králů. Děti 
nadšeně zpívaly koledy, obdarovávaly cukříky, vybíraly peníze a psaly požehnání lidem na domy. 
To, že bylo opravdu chladno, jim vůbec nevadilo a i přesto sbírku končily s úsměvem na tváři. 
Možná také proto, že většina z lidí, u kterých zazvonily, je uvítala s úsměvem a s nějakou malou 
dobrotou, popřípadě teplým čajem, který jim jistě přišel vhod. 
Díky vám, kteří jste přispěli finančně do této Tříkrálové sbírky, kterou pořádala Charita. Samozřej-
mě patří také velký dík dětem, kteří se sbírky aktivně zúčastnily. 
V Knínicích se vybrala částka 29 293 Kč. 

Blanka Ševčíková
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Karneval 2017
Sbor dobrovolných hasičů a Divadelní spolek Knínice uspořádal pro naše nejmenší v sobotu 14. 1. 2017 
karnevalové odpoledne plné soutěží a her. Dostavilo se asi 50 malých princezen, pirátů, kašpárků, zvířátek 
i pohádkových postaviček. Za soutěže a krásné masky dostaly děti dárky a sladké odměny. Děkujeme všem 
dětem, které se zúčastnily, a těšíme se na vás zase příští rok.

ÚM
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PoHled
do historie obyvatel městyse Knínice

Střípky ze zemědělství 
i. Výkazy úrody z 2. pol. 19 st.
O tom, jaké plodiny (a také v jakém množství) pěstovali místní sedláci v 2. pol. 19. st., vypovídá několik dochova-
ných „Výkazů ourody“. Jedná se o ručně psané sumáře, které vždy – na základě hlášení jednotlivých hospodářů – se-
stavoval pověřený člen obecního představenstva. Ten také posléze všechny údaje sečetl, vyhotovil přehlednou tabul-
ku a většinou nejpozději během dubna následujícího roku ji i s podpisem starosty poslal C. k. okresnímu hejtmanství 
do Boskovic. Kopie těchto řekněme hlášení zůstala na obci. 
A cože tedy všechno naši předci na svých políčkách vlastně pěstovali? Pro ukázku jsem vybrala výkazy tří po sobě 
jdoucích roků 1868-1870. Pro úplnost ještě dodám, že plodiny jsou uvedeny ve vídeňských jednotkách, což byl 
měrný systém, který platil na našem území v letech 1764–1876. (V roce 1872 byl vydán zákon, který zavedl metrický 
systém. Stávající vídeňské jednotky poté platily ještě nějakou dobu – zákon určoval přepočet těchto jednotek na me-
trické jednotky. Metrická konvence byla v Rakousku přijata v roce 1875.)
Přepočet, případně další vysvětlivky najdete pod tabulkou.

Název plodiny r. 1868 r. 1869 r. 1870 vídeňské jednotky
pšenice 1560 1060 1160 měřice
rýž (1) 1380 1180 1290 měřice
ječmen 1080 800 760 měřice
oves 2180 1880 1990 měřice
proso 0 0 0 měřice
bob 646 240 220 měřice
hrách 130 80 0 měřice
čočka 0 0 0 měřice
vyka (2) 85 60 50 měřice
zemská jablka 3620 2420 3050 měřice
řepa cukrová 760 560 200 cent
řepa obyčejná 1650 0 150 cent
zelí 0 0 0 kopa
len 10 6 3 cent
konopí (3) 6 8 6 cent
semenec (4) 10 12 10 měřice
luční semeno 20 0 0 měřice
jetelní semeno 0 0 0 cent
lněné semeno 0 12 8 měřice
sláma 6065 4079 4180 cent
seno 1260 1050 1150 cent
otava 880 660 700 cent
jetelina 0 0 0 cent
mléko 730 620 630 vědro
putra (5) 40 30 30 cent
sýr 50 40 40 cent

Převody: měřice (míra) = 61,487 litrů; cent = 56,006 kg, kopa = 60 kusů, vědro = 56,605 litrů.

Vysvětlivky:
 (1) rýž – starší výraz pro žito.
(2) vyka (vikev) – rostlina z čeledi bobovitých.

HiSTorie
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(3) konopí (technické konopí) – vlákno, získané z konopí se používalo k výrobě příze.
(4) semenec – konopné  semeno, dříve součást potravy lidí i zvířat.
(5) putra – čerstvé máslo. Protože putra  rychle žlukla, přepouštěním z ní naše prababičky vyráběly tuk, kterému se 
teprve říkalo „máslo“.

Pochopitelně se nesčítaly jen vypěstované plodiny. V archivních spisech se dochovaly i soupisy domácího zvířectva, 
zvláště pak dobytka. Tak např. v soupisu z 21. 7. 1872 se uvádí, že kníničtí hospodáři celkem chovali 64 koní, 217 
zdravých a 2 nemocné krávy, 73 jalovic, 42 telat, 23 volů a 2 býky.

ii. chov bource morušového
V českých zemích nic nového pod sluncem už z dob třicetileté války, kdy se na svém panství ve Frýdlantu snažil 
zavést chov bource morušového Albrecht z Valdštejna. Daleko větší úspěch však měla až císařovna Marie Terezie, 
která v r. 1763 podpořila chov bource morušového v Čechách císařským patentem. 
V průběhu 19. st. se bourec morušový propagoval jako vhodná možnost přivýdělku. A právě v této době také dosáhl 
jeho chov u nás svého vrcholu – ročně se v zemi vyprodukovalo přes 29 tun surových zámotků. 
Bourec morušový se rovněž hojně doporučoval do škol, kde sloužil jednak k výuce a jednak jako zdroj příjmů. A prá-
vě jedním takovým „doporučením“, či možná lépe řečeno „nařízením“ se muselo v srpnu r. 1870 zabývat i knínické 
představenstvo poté, co mu na stole přistál list z c. k. okr. hejtmanství, v němž se doslovně pravilo: „Jest žáducno, 
by pěstování moručnictví a chování hedbavničku vedlejším zaměstnáním polního hospodářství na Moravě se stalo  
a timto spůsobem hospodářství novy značný výnos a bez zvláštních výloh se otevřel. Aby ale tento účel snadněji 
dosáhnut byl, jest nutno, aby dítky již ve škole pěstování moruší a chování hedbavničku se cvičili a takto potřebné 
vědomosti k samostatnému provozování nadřečeného zaměstnání nabyli. Jsem přesvědčen, že i obecni úřad o duleži-
tosti této věci proniknut jest, prostředek k zavedení nadzminěného cvičení zaopatřit. Mužu tedy doufat, že obecní úřad 
panu učiteli nějaký kousek země vykáže, kde by se moručový stromek pěstovati mohl a takto základ k svéčasnému 
zvelebení polního hospodářství položen byl. Jelikož jest k přání aby moručový stromky hned na podzim neb alespoň 
v jaře vysázeny byli, očekávám zprávu o zařízení zahrádky k tomuto účelu do konce měsíce září t. r. V Boskovicích 
dne 20. srpna 1870, c. k. okresní hejtman (podpis nečitelný).“
Jak to s pěstováním bource morušového ve škole nakonec dopadlo, bohužel, už záznamy neuvádějí…

iii. založení místního Jzd
Zemědělské družstvo v Knínicích bylo založeno v r. 1957. V té době se na katastru obce nacházelo 551 ha zeměděl-
ské půdy, z níž bylo 411 ha půdy orné, 45 ha luk a 55 ha pastvin. Z 900 obyvatel Knínic pracovalo v zemědělství 130 
osob, dalších 400 vlastnilo menší výměru pozemků, které obdělávali jako vedlejší zaměstnání. 
O založení JZD v Knínicích je v pamětní knize obce za rok 1957 poznamenáno:
„Tohoto roku založeno v Knínicích Jednotné zemědělské družstvo. Nebylo to lehké a nezaložilo se samo. Co práce, 
přesvědčování, agitace a času členů KSČ, učitelů zdejší osmiletky, pracovníků ONV z Boskovic, zaměstnanců Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z Brna bylo třeba!
Již v dubnu objevil se v naší obci cizí člověk, navštívil MNV, funkcionáře vesnické organizace strany a začal se u nás 
zařizovat na delší dobu. A netrvalo dlouho a už všichni věděli, že ten člověk se jmenuje Kubeš a že ho do Knínic poslal 
krajský výbor strany a že má pomáhat MNV a organizaci strany s přípravou založení JZD. Rozčeřila se hladina života 
našeho městečka, ale byly jiné starosti, práce na poli a o JZD se pomalu přestalo mluvit. A právě v tomto čase podepsali 
přihlášky do družstva členové výboru stranické organizace, po nich ostatní komunisté a většina funkcionářů MNV. 
Otázka založení družstva se zase dostala do programu dne. Rozhlasový kroužek denními relacemi přesvědčoval, poučo-
val, poukazoval na výsledky kolektivního hospodaření ve většině družstev. Poprvé bez úspěchu, ani podruhé to nebylo  
o mnoho lepší. Ale když se organizátoři vraceli z třetí návštěvy, to už všichni nepřišli s prázdnou.  Podepsal jeden, pode-
psal druhý. To už družstvo v Knínicích začalo dostávat jasnější obrysy.  Názorná agitace nezůstala pozadu. Objevila se 
mapa katastru, na níž bylo vyznačeno, jak by vypadalo pole knínických družstevníků po provedení hospodářsko-technic-
ké úpravy pozemků. A tak již přede žněmi 41 knínických občanů se rozhodlo podepsati přihlášku do JZD.
Zatím MNV pořádal veřejné schůze zemědělců, organizoval zájezdy autobusy do vzorných družstev. Bohužel účast ze-
mědělců byla velmi malá. Konečně 19. srpna odhlasoval MNV na své veřejné schůzi založení JZD v Knínicích. Předse-
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da MNV Josef Čížek oznámil, že v obci je několik úpadkových hospodářství a situace se jinak řešit nedá, jen kolektivním 
hospodařením v družstvu. MNV znovu svolal zemědělce na den 25. srpna. Na této schůzi oznámeno zemědělcům, že 
ONV v Boskovicích zaslal místnímu národnímu výboru vyplnění výměry na nezajištěné úpadkové hospodářství, počtem 
8. Dle výměru mají hospodáři z těchto usedlostí odevzdat mrtvý i živý inventář do JZD Šebetov. Výměry nabudou moci 
práva, jakmile je podepíší funkcionáři MNV. Na schůzi promluvil Josef Filip, člen ONV, který navrhl založit družstvo 
etapovitě do konce roku 1959. I z této schůze se zemědělci rozešli a o založení družstva u výkonných zemědělců nebyl 
zájem. Zatím přihlášek do družstva stále přibývá, hlavně z takzvaných rozdělených hospodářství. 29. srpna sešlo se asi 
30 zemědělců u rolníka Františka Sedláka z čp. 71 a výsledkem jejich porady, zásluhou Josefa Čížka, bylo hromadné 
podání přihlášek do JZD (asi 25 výkonných zemědělců). Nyní již nic nestálo v cestě, aby se sešla ustavující schůze JZD. 
Stalo se tak 31. srpna v sále radnice. Do tohoto dne podáno 103 přihlášek, z toho 30 výkonných zemědělců. Zvolen 
přípravný výbor: Josef Pulec z čp. 200, předseda, a členové Ševčík čp. 14, Ochmanský čp. 50, Hrouz Josef čp. 117, Čížek 
Josef čp. 190, Filip Josef čp. 86, Kroužílková, Zemánková čp. 114, Mir. David čp. 9 a Krajíček Rudolf čp. 96.
A tak v krátkém čase rozletěly se po Knínicích pozvánky na ustavující schůzi JZD na 7. září 1957.
Vyzdobený sál kulturního domu byl zaplněný do posledního místa, jak novými družstevníky, tak i těmi, kteří do-
sud přihlášku do družstva podepsat váhali. Novým družstevníkům vyhrávala hudba souboru STS. Program schůze:  
1. Zahájení předsedou Josefem Čížkem, 2. Volba předsedy JZD a osmičlenného představenstva, revizní komise  
a jmenování účetního JZD, 3. Závěr - zástupce KNV.
Předsedou nově založeného družstva zvolen Hrdý Alois čp. 2, členové představenstva: David Miroslav, Hrouz Josef, 
Ochmanský František, Sedlák František, Jakubec Jaroslav, Hrazdira Lud., Zemánková Marie, Valentová Ludmila. 
Účetní Josef Filip čp. 23, pokladníkem Fr. Krejčíř. Funkci agronoma koná Mir. David, zootechnikem zvolen Al. Sed-
lák čp. 110, skladníkem Josef Hrdý čp. 11.“

Tolik z kroniky. V prvním roce trvání knínického JZD se těžištěm jeho činnosti stalo provedení svodu hovězího 
dobytka. Skupinově bylo ustájeno 90 krav, 92 jalovic, 8 býčků a 24 telat. Dojnice byly svezeny do 16 chlévů, mladý 
dobytek do 13. Telata byla ustájena v čp. 48.  Aby mohlo dojít k ustájení dobytka na jednom místě, byla v r. 1958 
zahájena výstavba kravína. Kámen k jeho stavbě byl získáván lámáním ve vlastním kamenolomu nad Šebetovem.  
Do konce září r. 1958 byl kravín pod střechou.  Mimo skotu mělo družstvo v tomto roce 200 selat. Šedesát z nich 
bylo ustájeno na žír. Ve výkrmnách JZD bylo 115 běhounů.  Patronem družstva se stal Pozemstav, s jehož pomocí 
začali družstevníci stavět drůbežárnu.
V r. 1958 získalo JZD dalších 28 ha půdy, takže v prvním roce svého trvání obhospodařovalo 460 ha pozemků.  
K 1. listopadu mělo družstvo 277 kusů hovězího dobytka, z toho 93 dojnic.  Vepřového dobytka bylo 347 kusů, z toho 
75 prasnic.   Po celý rok 1958 trval neutěšený stav v dodávkách mléka. Rostlinná výroba byla uspokojivá. Do konce 
r. 1958 bylo dodáno 70 vagónů cukrovky, čímž byly dodávky splněny na 195 %. 
Po prvním roce existence knínického JZD kronikář do pamětní knihy obce poznamenal:
„7. září uplynul rok od založení JZD Knínice. Začalo se s určitými obavami, jak se nová forma práce u nás rozvine. Dnes, 
po roce, si můžeme říci, že si umíme téměř se všemi problémy poradit, práci děláme většinou dobře, úkoly plníme v mnoha 
případech lépe nežli mnohá starší družstva. Kdyby nebyly některé případy neukázněnosti, nepoctivosti a zcizování, mohlo by 
naše družstvo být vzorem družstvům v okolí. V rámci náboru do JZD se přihlásilo 7 nových členů. Jde vesměs o svědomité 
zemědělce. Jsou to: František Kopal čp. 26, B. Ambrož č. 25, manželé Eliskovi čp. 157, Tom. Valenta čp. 162, Anežka Filipová 
čp. 97, Josefa Ševčíková čp. 132. V náboru členů získalo JZD 13 ha zem. půdy a přidělením dalších 28 ha  nyní obhospodařuje 
460 ha zem. půdy.  Dojivost je stále nízká. Řada členů neodpracovala za celé žně ani 1 pracovní jednotku. Stavba kravína 
pokračuje, tesaři připravují vazbu. Dodávka brambor splněna na 10 %. Odměna za pracovní jednotku činila 13 Kč.“

V r. 1959 mělo JZD 938 nosnic, z nichž 381 bylo umístěno v nově postavené dřevěné drůbežárně nad hřbitovem, 
dalších 357 nosnic bylo umístěno v pojízdném kurníku na čp. 90.  Zbytek v počtu 200 kusů nalezl útulek v dalším 
pojízdném kurníku. Současně začala být také dokončována zděná drůbežárna nad stávající provizorní dřevěnou 
budovou, což mělo definitivně vyřešit shromáždění všech nosnic do jednoho místa.
V r. 1961, tedy čtyři roky po svém založení, obhospodařovalo družstvo 496 ha půdy, z toho 376 ha půdy orné. Dále 
mělo 228 členů, z nichž bylo 130 stálých pracovníků: v rostlinné výrobě pracovalo 63 osob (50 žen a 13 mužů), v ži-
vočišné výrobě 40 osob (32 žen a 8 mužů) a 10 ve stavební četě. Výnosy ozimé pšenice činily 41 q/ha, jarní pšenice 
28,3 q/ha, žita 24,3 q/ha, ječmene 27, 55 q/ha, ovsa 22, 33 q/ha, cukrovky 285 q/ha, brambor 126 q/ha a kukuřice na 
siláž 367 q/ha. Hodnota pracovní jednotky činila 17 Kč a 2,17 Kč v naturáliích.
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iV. Výstavba administrativní budovy Jzd čp. 106 (dnes budova agrospolu)
Stavební práce byly zahájeny v srpnu r. 1979 demolicí zadního traktu starobylé budovy čp. 106, (odedávna sloužila jako 
soukromý hostinec a řeznictví).  Téměř současně byly zahájeny výkopové práce a odvezeno 1800 m3 materiálu na rozšiřova-
ný skladovací prostor u zastávky ČSD.  Do konce roku byla dokončena kanalizace, betonářské a zednické práce v suterénu  
a objekt byl napojen na trafostanici. Následující rok byla provedena hrubá stavba tří podlaží, zazděna okna a celý objekt byl 
zastřešen.  V zimních měsících byly provedeny vnitřní omítky. Náklady si vyžádaly částku 1 060 600 Kč.  V r. 1981 byla celá 
budova napojena na dálkový plynovod.  První etapa výstavby administrativní budovy byla dokončena v r. 1982, a to až do té 
míry, že v červnu téhož roku se sem postupně přestěhovalo vedení družstva a kanceláře. Současně byla dokončena i kuchyň, 
takže koncem roku mohlo být zahájeno vaření obědů asi pro 200 strávníků z řad členů JZD a knínických důchodců a část 
hotových jídel pro Potraviny Boskovice. Členům JZD bylo za oběd účtováno 5,60 Kčs, ostatní strávníci platili 9,50 Kčs. 
V červenci r. 1982 následovala demolice předního traktu původního domu. Byla provedena úprava starobylých skle-
pů a zahájena výstavba čelní části budovy.  V dalším roce byla dokončena hrubá stavba čelní části budovy včetně 
jejího zastřešení. 
Kolaudace administrativní budovy JZD proběhla v prvních měsících r. 1985.  Slavnostně otevřena a předána svému 
účelu pak byla dne 24. srpna téhož roku za účasti významných představitelů blanenského okresu, předsedy MNV 
Knínice a předsedy JZD. 
Stavba si vyžádala celkové náklady (včetně plynofikace) ve výši 6 363 000 Kčs.

Příště
V březnovém Zpravodaji nahlédneme do archivních spisů týkajících se školy a současně se seznámíme se zdej-
ším dlouholetým řídícím učitelem Janem Krušinou (*1815–†1896).

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

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

První družstevní mlátička (r. 1957).

První etapa výstavby admin. budovy JZD, v popředí 
původní dům čp. 106 (r. 1981).

Zděná drůbežárna krátce před dokončením (r. 1960).

Druhá etapa výstavby admin. budovy  JZD (r. 1982).



MASOPUST

Divadelní spolek Knínice zve všechny příznivce 
masopustní veselice 

v sobotu 25. 2. 2017 
na tradiční masopustní průvod.

Průvod maškar vyrazí v 9 hodin  
od kulturního domu v Knínicích.

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

a se smutečním průvodem.
Hudba k tanci i poslechu  
a občerstvení zajištěno. 

Vstupné 50 Kč.
Všechny masky jsou vítány!!!
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