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Novoroční polévka 2018
Pátý ročník Novoroční polévky proběhl 1. ledna 2018 pod vánočním stromem na Městečku. Vydalo se 
120 porcí zelné polévky, kterou připravila Restaurace Pod Lípou. Děkujeme tímto za Vaši hojnou účast a 
příspěvky v celkové výši 7 751 Kč, které budou sloužit na nákup hraček pro děti místní ZŠ a MŠ Knínice.

iNformace  z  radNice

ohlédnutí za rokem 2017
Narodili se (8)
Filipová Nela
Haupt Ondřej
Homolka Roderik
Klapušová Kateřina
Pecen Michal
Přibylová Darina
Přikrylová Leticie
Ševčík Jan

Zemřeli (8)
Haupt Miroslav
Holubová Josefa
Hrdá Ludmila
Koudelka Luboš
Látal Vladislav
Ševčíková Anna
Zavadilová Jitka
Žilka Josef

Přistěhovali se (16)
Hampl Milan
Heiler Vladimír
Heilerová Pavla
Hotařová Zuzana
Jelínek Karel
Jindřichová Alena
Konopáčová Jana
Kostík Petr
Ošlejšek Petr
Pospíšilová Ĺudmila
Řehoř David
Řehoř Zdeněk
Řehoř Zdeněk
Řehořová Simona
Sedlák Ondřej
Sedláková Šárka

Odhlásili se (14)
Ambrozová Klára
Blahová Lucie
Bušinová Anna
Fleková Alžběta
Chlupová Kateřina
Kessler Petr
Kopalová Mária
Kopecká Patricie
Krkavcová Marie
Přikryl Jakub
Přikrylová Leticie
Radkovičová Romana
Vondál Lukáš
Zamykalová Marta

K 31. 12. 2017 má městys 896 obyvatel. 
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Dále bylo na naše úřadě ověřeno 232 podpisů a listin, vydáno 6 Osvědčení pro uzavření církevní-
ho manželství, 21 výpisů z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 5 výpisů ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, 7 výpisů z Živnostenského rejstříku, 12 výpisů z Veřejného rejstříku, 
1 výpis z Katastru nemovitostí. 

zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2017 činí: 9 878 703,86 Kč.
zůstatek úvěru k 31.12.2017 4 680 658,81 Kč (uvěr u České spořitelny, a.s. z důvodu pořízení 
budovy č. p. 106 agrospolu). 

občané našeho městyse, kteří v letošním roce oslaví 90 a více let života:
Konečná Hedvika    Pulcová Marie
Koutná Emilie    Servusová Marie
Králová Božena    Sýkora Karel

Děkujeme paní Anně Filipové, bývalé učitelce místní Základní školy, za vedení kroniky občanů, 
kteří se dožili 90 a více let.

ÚředNí hodiNy
Sdělujeme občanům, že počínaje měsícem únorem 2018, bude Úřad městyse Knínice každé úterý 
pro veřejnost uzavřen, zaměstnanci ÚM budou vykonávat úřední agendu pro místní samosprávu a 
státní správu. Tento den je možno vyřizovat úřední záležitosti občanů pouze po telefonické či ústní 
dohodě s pracovníky ÚM. Pro občany k vyřizování jejich záležitostí jsou určeny úřední dny pondělí 
7.00–12.00 h, 13.00–17.00 h a středa 7.00–12.00 h, 13.00–18.00 h, kdy jsme plně k dispozici vý-
hradně Vašim požadavkům. Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste dodržovali tyto úřední dny.
Děkujeme za pochopení.

Knihovna
V současné době má knihovna 3 593 svazků ve volném výběru. Z toho 1 077 knih naučných pro 
děti i dospělé a 2 516 titulů krásné literatury pro obě věkové kategorie.
Inspiraci pro domov a své koníčky mohou čtenáři čerpat z časopisů DOMOV, DEKOR, AMOS.
K vypůjčení jsou i starší čísla časopisů PSYCHOLOGIE, KUCHYNĚ, D-test, PRAKTICKÁ 
ŽENA.
Během celého roku nakupujeme knihy nové, ale také vyřazujeme ty, které jsou staré, opotřebované 
nebo se několik let nepůjčují. Z Boskovic jsme měli a máme zapůjčeno 442 svazků – 2 soubory, 
vždy asi na půl roku.
V uplynulém roce navštívilo knihovnu 505 čtenářů. Bylo půjčeno 1 068 knih a 123 časopisů.
Počet čtenářů se mění. Odcházejí studenti a přibývají maminky s malými dětmi. Půjčování je zdar-
ma. V pěkně vybavené, teplé knihovně se všichni cítí dobře. Knihovna má výborné zázemí – díky 
spolupráci Úřadu městyse Knínice. Máme jednu z nejpěknějších knihoven v regionu a je škoda, že 
mnozí lidé ani nevědí, jak vypadá.
Půjčovní doba: úterý 16.00 – 19.00 h.
Všem přeji hodně zdraví, úspěchů a také trochu štěstí v celém letošním roce.

Jana Fialová, knihovnice

Sňatky:
obřadní síň
Hrdý Marek – Koutná Iveta

kostel sv. Marka
Servus Ondřej – Pospíšilová Eliška
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odpady
odvoz domovního odpadu: 15. 2., 1. 3.

provozní doba skládky: 
Vstup na skládku a uložení odpadu v zimním 
období dle aktuálních povětrnostních pod-
mínek, jen po předchozí dohodě se správcem 
skládky panem Bílkem, mobil: 774 680 100.

KNihoVNa
půjčovní doba:
úterý – 16.00–19.00 hodin
Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

SBĚrNÝ dVŮr: 
17. 2. 2018 8.00–11.00 hodin.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. 1.–13. 1. 2018 (1. kolo) a 26. 1.–27. 1. 2018 
(2. kolo)
městys Knínice

 okrsky   Voliči Vydané Volební odevzdané platné % platných
 počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů
1. kolo 1 1 100,00 705 484 68,65 484 481 99,38
2. kolo 1 1 100,00 698 505  72,35 505 505 100,00

Kandidát Navrhující politická 1. kolo  2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 11 2,28 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 30 6,23 X X 
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 80 16,63 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 9 1,87 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 3 0,62 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,20 X X
7* Zeman Miloš Ing. Občan SPO 189 39,29 275 54,45
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 36 7,48 X X
9+ Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 122 25,36 230 45,54

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát

šKola  a  šKolKa
Turnaj ve vybíjené na zš
Ve středu 10. ledna a v úterý 16. ledna 2018 se konal v naší tělocvičně turnaj ve vybíjené smíšených 
družstev žáků 5. a 6. ročníku (středa) a žáků 5. a 7. ročníku (úterý). Nejvyrovnanější souboj jsme 
svedli se sedmáky. I přes velké vypětí sil si diplom a pohár odnesli naši soupeři. My jsme získali 
obrovské zkušenosti. Velké poděkování patří všem hráčům i hráčkám. 

žáci 5. ročníku

Výsledky hlasování za všechny volební okrsky naleznete na www.volby.cz.
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Kurz plavání
Od ledna jezdí děti z 2., 3. a 4. třídy každý týden do plaveckého bazénu v Boskovicích. Ve 20 hodi-
nách plaveckého kurzu se děti učí různým plaveckým stylům, splývat s vodou, vydechovat do vody, 
skákat do vody a s úsměvem se i potápět. Z neplavců se brzy stávají poloplavci a nakonec i zdatní 
plavci. Mokrými hravými technikami si děti vytvářejí kladný a radostný vztah k vodě. V závěru 
kurzu se budeme těšit na „mokré vysvědčení“.

J. Havířová

Účast zš Knínice v projektu polyGram
Naše škola se zapojila do projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické 
a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Žáci naší školy navštívili dne 19. 1. 2018 Střední 
školu André Citroëna Boskovice, kde absolvovali výuku ve třech blocích – výpočetní technika, 
elektrotechnická technika a praktické vzdělávání. Zde se žáci seznámili s informacemi, které jim 
rozšířily jejich znalosti a praktické dovednosti v podmínkách a prostředí střední školy.
Do tohoto projektu je zapojeno 10 základních škol našeho okresu a tyto výukové bloky se budou 
opakovat v průběhu školního roku celkem čtyřikrát. V rámci projektu je žákům zdarma zajištěna 
strava i doprava.

Mgr. Jiří Horníček
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leden v mateřské škole
Po krásných a příjemně prožitých svátečních dnech  a bohaté nadílce jsme se opět sešli v naší ma-
teřské škole. Všichni byli plni zážitků a chtěli se pochlubit tím, jaké dárky pod stromečkem našli.
Atmosféru svátků jsme si ještě připomněli návštěvou místního kostela, kde nám děti  připravily 
pásmo písní, koled a vyprávění. Moc se nám také líbil krásný betlém.
V MŠ jsme si povídali o lidském těle, jeho částech a funkci. Nezapomněli jsme si připomenout, jak 
o své tělo správně pečovat, aby bylo zdravé a plné síly.
V polovině ledna jsme se konečně dočkali sněhové nadílky a užívali si sáňkování, bobování a sta-
vění sněhuláků. Doufáme, že nám sníh neroztaje a vydrží i na blížící se jarní prázdniny.
I letos se chystáme na masopustní průvod v maskách. Doufáme, že všechny, které cestou po vesnici 
potkáme, potěšíme našimi básničkami a písničkami.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí
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KluBy  a  SpolKy

maSopuST 2018

Divadelní spolek Knínice zve všechny příznivce masopustní veselice 

v sobotu 10. 2. 2018 
na tradiční masopustní průvod.

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

Ve 20 hod. v kulturním domě 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!!!



9

uplyNulé  aKce
Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 se sešlo asi 30 dětí v převlecích králů na mši svaté v kostele sv. Marka v Kní-
nicích, kde jim otec Josef Pejř udělil požehnání, a děti byly vyslané, aby šířily požehnání ostatním 
lidem z Knínic, Vážan a Šebetova. 
Děti koledovaly, zpívaly, vybíraly peníze pro Charitu a také psaly nade dveře vašich domovů kří-
dou, kterou v kostele kněz požehnal,  K+M+B+2018. Co vlastně tato písmena znamenají?
Christus + Mansionem + Benedicat + 2018 – Ať Kristus požehná tento dům v roce 2018.
Díky všem, kteří jste finančně přispěli na Charitu částkou 28 646 Kč, ale také za vlídné přijetí, ze 
kterého byly děti příjemně potěšeny.  

Další fotografie naleznete na: https://www.zonerama.com/farnostkninice/album/4024344

pohled
do historie obyvatel městyse Knínice

od hostince ke kulturnímu domu
(historie domu čp. 152)

hiSTorie

i. Jak vše začalo
Že i domy mají svoji historii, o tom není pochyb. Některé zajímavou, jiné tajemnou, další pak pohnutou. A právě 
k posledně jmenovaným se řadí hostinec na čp. 152. 
Hostinec stával pod „Jozéfkem“, v místě, kde se silnice stáčí směrem k Šebetovu, od r. 1831. Jak dokládá mapa z r. 1834, 
původně šlo o dřevěné stavení obdélníkového půdorysu. Z jihovýchodní strany se k němu přimykal prostorný dvůr, na 
který navazovaly zděné hospodářské budovy uskupené do tvaru písmene „L“. U zrodu hostince stáli manželé Martin a 
Barbora Koutní, kteří ho po dokončení předali svému jedinému synovi Ignáci. 
Ignác Koutný pocházel po matce z šenkýřské rodiny. Světlo světa spatřil v květnu r. 1807 jako Ignác Novák, nemanžel-
ský syn Barbory Novákové, dcery šenkýře a řezníka Tomáše Nováka, který provozoval hostinskou živnost na čp. 106 
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vedle radnice. Příjmení „Koutný“ převzal Ignác ve dvaceti letech po svém otci Martinu Koutném z čp. 114, který se 
přihlásil k otcovství zápisem do matriky poté, co se v únoru r. 1827 oženil s matkou Ignáce, Barborou Novákovou. 
Co či kdo bránil Barboře a Martinovi po neuvěřitelně dlouhých dvacet let v jejich společném štěstí, se pochopitelně 
můžeme pouze dohadovat.  Možná to byl Barbořin otec, který sňatku své dcery z nějakého důvodu nepřál. Usoudit by se 
tak dalo aspoň podle toho, že Barbora s Martinem se vzali v únoru 1827, jen několik měsíců po smrti Tomáše Nováka.  
Do té doby žili každý zvlášť, Martin vypomáhal v rodině svého brata Josefa Koutného na čp. 114 (zde v r. 1807 Barbora 
sloužila a narodil se jí tu i syn Ignác), Barbora zůstávala i se synem u rodičů.
Po svatbě se Martin přestěhoval za Barborou na čp. 106. Společně se věnovali hospodářství (čp. 106 se uvádí jako 
čtvrtlán) a hostinec jako takový pronajímali.  Prvním pachtýřem (ještě z dob Barbořina otce) byl Josef Kincl, kterého 
po čtyřech letech (v r. 1827) vystřídal Jakub Šmeral ze Sudic.  Tomu také nakonec Barbora Koutná čtvrtlán v r. 1831 
prodala. Utržené peníze posloužily Koutným na stavbu nového hostince na severním konci městečka.  Po dokončení 
připsali manželé novostavbu, která dostala číslo popisné 152 svému čerstvě ženatému synovi Ignáci.
Ignác Koutný společně s manželkou Josefou, která pocházela ze Šubířova a byla dcerou panského revírníka Jakuba 
Schnobla, vedli hostinec přibližně do r. 1838. Poté dům prodali manželům Terezii a Liboru Střížovým a odstěhovali 
se do Josefininy rodné obce, kde si opět otevřeli hostinskou živnost. Není bez zajímavosti, že ještě v Knínicích se 
Koutným narodily tři děti, z nichž prvorozená dcera Marie se stala později porodní bábou a dlouhá léta působila 
v Šebetově a v Knínicích. Rodiče Ignáce, Martin a Barbora Koutní zůstali v hostinci, kde měli na základě smlouvy 
stanovenou doživotní výměnu.
 Nový majitel hostince Libor Stříž se narodil v r. 1784 na Kořenci. Vyučil se řezníkem a vzhledem k jeho věku se dá 
předpokládat, že již jako vdovec se někdy krátce před r. 1837 oženil s o třiadvacet let mladší Terezií, dcerou Františka 
Mossbecka, tkalce ze Sebranic.  Zřejmě krátce po svatbě se manželé přistěhovali do Knínic, kde si Libor propachto-
val řeznictví v hostinci na čp. 89 ve Vanovské ulici.  Zde se jim také narodil první syn Antonín. Na čp. 152 pak přišli 
na svět ještě další dva synové, Ferdinand (*1841) a František (*1846).
Libor Stříž vedl hostinec a řeznictví, které si nově zřídil v zadní, hospodářské části domu až do r. 1860, kdy celou živnost 
předal svému nejstaršímu synovi Antonínovi. Zemřel v požehnaném věku devětasedmdesáti let v červenci 1863.
Zájmy mladého Antonína Stříže se ubíraly poněkud jiným směrem, než si přál jeho otec. Už někdy kolem r. 1860 
se totiž stal obecním písařem, později obecním tajemníkem a tuto funkci vykonával k všeobecné spokojenosti po 
několik následujících desetiletí. Pohostinská a řeznická živnost mu byly natolik vzdálené, že bezprostředně po otcově 
smrti pronajal hostinec svému bratranci, řeznickému mistru Josefu Müllerovi a s manželkou Veronikou (roz. Pulco-
vou) se nejpozději v první polovině r. 1865 přestěhovali na čp. 108 vedle radnice.  
Řezník Josef Müller byl synem Josefa Müllera ze Sebranic, původně řezníka, později signalisty při železniční dráze 
v Blansku a Johany roz. Mossbeckové, sestry Terezie provd. Střížové. V r. 1862 se oženil s Františkou Holubovou 
z čp. 40, dcerou dlouholeté knínické porodní báby Terezie Holubové. Hostinec a řeznictví na čp. 152 měl propach-
tovaný do r. 1867, kdy byla na dům vypsaná veřejná dražba (příčiny zadlužení se mi zatím nepodařilo zjistit), v níž 
celou nemovitost koupili manželé Dragounovi. Josef Müller hostinec opustil a na podzim r. 1868 si pronajal od Jose-
fa Kaplana novostavbu čp. 159. Řeznictví zde však vedl jen velmi krátce. V r. 1867 si totiž od obce koupil pozemek 
naproti rodnému domku své manželky a v r. 1870 se již stěhoval do vlastního hostince, zapsaného pod čp. 161.

ii. Jak vše pokračovalo
Vraťme se však zpět k hostinci na čp. 152. Jak jsem se již zmínila, ve veřejné dražbě, která proběhla 2. července 1867, 
vydražili nemovitost manželé Tomáš a Anna Dragounovi. Tomáš Dragoun nebyl hostinský a už vůbec ne řezník. Pochá-
zel z Cetkovic, byl vyučený zahradníkem a přibližně od  r. 1857 pracoval u hraběte Strachwitze na zámku v Šebetově.   
A v Šebetově si také našel nevěstu, o osmnáct let mladší Annu Mrákavovou, s níž se oženil v r. 1860. O pět let později 
se Dragounovým narodilo jediné dítě, dcera Marie. 
Po dva roky (1867-69) pronajímali Dragounovi hostinec židovské rodině Hirschů. Co se dělo v následujících letech, 
archiv nezaznamenává. Je docela možné, že se Tomáš Dragoun sám pustil do čepování piva a rozlévání kořalky (na 
řeznickou živnost coby vyučený zahradník asi jen stěží pomýšlel), čemuž by nakonec odpovídal i zápis z r. 1886, 
kde se uvádí jako hostinský a zahradník. S největší pravděpodobností také někdy v této době, tedy v průběhu 80. let 
začíná s přestavbou hostince. 
V r. 1886 se Marie Dragounová provdala za řezníka Josefa Blahu z Boskovic. Nový hostinský a po delší době na čp. 152 
opět také řezník Josef Blaha si svého řemesla hleděl. O čtyři roky později, v únoru r. 1890 proto mohli Anna a Tomáš 
Dragounovi s klidným svědomím předat hostinec dceři a zeťovi a odejít na výměnek. 
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Koncem 90. let se Marii a Josefu Blahovým přestává v podnikání dařit. Jedním z důvodů mohla být i silná konku-
rence. V té době, tedy kolem r. 1900 si totiž kníničtí mohli vybrat hned z dalších pěti, navíc daleko výhodněji situo-
vaných hostinců. V prvé řadě sem patřil obecní hostinec na radnici, který měl přibližně od r. 1885 v pronájmu řezník 
Josef Janků rodem z Vítějevsi poblíž Svojanova.  V hostinské i řeznické živnosti si počínal nadmíru dobře, obecní 
hostinec totiž vedl téměř dvacet let. Oporou mu při tom byly bezpochyby i obě jeho manželky. První z nich, Antonie 
Kinclová, s níž měl jediného dospělosti se doživšího syna Otakara, pocházela z rodu hostinských Kinclů z Velkých 
Opatovic, druhá Johana Moravcová byla dcerou hostinského Václava Moravce z Rohozné. 
Hostinec na čp. 106 vedl kolem r. 1900 další z řady zdejších úspěšných hostinských Florian Sedlák, řezník z Vážan. 
Jeho manželkou byla Bohumila Střížová, dcera již výše zmiňovaného obecního tajemníka Antonína Stříže. Prvoro-
zený syn Bohumily a Floriana Sedlákových, František se v pozdějších letech stal úspěšným obchodníkem zpočátku 
v Knínicích, později v Šebetově. 
Další hostinec bychom ke konci 19. st. našli na čp. 89 ve Vanovské ulici. Patřil manželům Františku a Anně Hrdých 
a zanikl po smrti Františka Hrdého v r. 1909. 
V pronájmu nálevny na čp. 60 se po dlouhá desetiletí střídali židovští obchodníci z Boskovic. Patřil mezi ně i Elkan 
Fritsch, který žil s rodinou v Knínicích přibližně mezi lety 1890-1915.  
Pátý hostinec na čp. 161 si - jak již víme - vystavěl v r. 1870 Josef Müller.  Hostinec vedl do září r. 1904, kdy jej předal 
dceři Růženě a jejímu manželovi Janu Markovi, vyučenému řezníkovi rodem ze Zbraslavce u Kunštátu.  Po smrti Jana 
Marka v r. 1910 se vdova Růžena provdala za Otakara Janků, syna Josefa Janků z hostince na čp. 107. Růžena Janků  
a později její syn Jan vedli hostinec do r. 1958. 
Leč vraťme se opět k hostinci na čp. 152. Nepříznivá finanční situace vedla manžele Blahovy k častým půjčkám, 
které s postupem doby nebyli schopni splácet. Celá záležitost se nakonec vyhrotila na konci r. 1905, kdy jednomu 
z hlavních věřitelů, totiž Občanské záložně a půjčovně v Boskovicích došla trpělivost a nechala na hostinec uvalit 
exekuci. Na základě odhadního protokolu ze dne 2. 12. byla vyčíslena hodnota celé nemovitosti včetně vybavení  
a přilehlé zahrady na 7000 korun a s touto částkou byla také poslána do dražby. Ta proběhla 10. února 1906 a jako 
vítěz z ní vyšel rolník František Stříž z Kořence, který ještě tentýž den složil zálohu 800 korun. Zbývajících 6 200 ko-
run však již nebyl schopen v následujících dvou měsících splatit, na hostinec byla proto 28. července vyhlášena nová 
dražba, v níž byl hostinec přiklepnut Občanské záložně a půjčovně v Boskovicích. Ta o necelého půl roku později, 
27. prosince 1906  prodala za 7000 korun „domek čp. 152 v Knihnicích se zahradou čís. parc. 2418/7 vl. knih. 
ís. 148 i s právem k nálevu nápojů jakéhokoliv druhu s domem tímto spojeným a knihovně při něm vtěleným“  Občan-
ské záložně v Knínicích, jejíž zástupci, ředitel Josef Odehnal a pokladník Tomáš Koutný  zaplatili uvedenou sumu 
v hotovosti při podpisu smlouvy.
Občanská záložna se rozhodla hostinec i řeznictví provozovat formou pronájmu. Kolem r. 1910 se zde uvádí hostin-
ský Bohumil Stříž, jinak vnuk někdejšího hostinského Libora Stříže. Dále je tu zapsaný bývalý majitel, řezník Josef 
Blaha, který tu provozoval řeznickou živnost. (Blahovi se později přestěhovali do nově postaveného domku naproti 
přes silnici.) V r. 1920 se na čp. 152 uvádí Marie, vdova po Bohumilu Střížovi, v té době již znovu provdaná Valen-
tová s manželem Josefem Valentou. V podnájmu zde také s rodinou bydlí – a to přinejmenším až do r. 1936 – Josef 
Odehnal, dělník na pile v Šebetově. 
Ke dni 1. prosince 1921 změnil hostinec znovu majitele. Občanská záložna, zastoupená v té době ředitelem Tomášem 
Synkem a kontrolorem Františkem Jurníkem prodala k uvedenému datu celou nemovitost za 30 000 Kč Tělocvičné 
jednotě Sokol, za níž smlouvu podepsal starosta Sokola Alois Kamenný a jednatel Ladislav Jaroš. V bodě sedm 
smlouvy se uvádí, že: „Tělocvičná jednota Sokol v Knínicích jako kupitelka béře na vědomí, že koupený hostinec 
je pronajat Josefu Valentovi, a že doba nájemní vyprší dne 30. dubna 1922 a ohledně výpovědi tohoto nájemce si to 
kupitelka tělocvičná jednota Sokol v Knínicích vyřídí sama.“ 
Hostinec tak začal od r. 1922 sloužit jako sokolská tělocvična. Na místo vývěsního štítu s nadpisem „Hostinec“ se 
nyní hrdě dmulo přímo na fasádě vyvedené heslo „Co Čech – to Sokol.“ 
„Na sokolské zahradě byl urovnán terén a členové Sokola si svépomocně i za přispění školy zřídili hřiště, kde se dal 
dobře hrát volejbal, bylo tam doskočiště a rozběhová dráha na skok do výšky i do dálky.“ vzpomíná Marie Říhová, 
roz. Ferulíková v publikaci Knínice, historie a současnost. „V Sokolovně v tělocvičně byl kůň, koza, hrazda, bradla 
pro žáky a větší pro dospělé, na dvoře kruhy a další tělocvičné drobné nářadí, jako činky, kladina, míče. Mládež se 
scházela v létě na sokolské zahradě a v zimě v Sokolovně, kde pod vedením sokolských cvičitelů – převážně gym-
nazistů, vysokoškoláků a učitelů – se pěstovala tělesná výchova a sport v žákovských a dorosteneckých oddílech  
i v oddílech dospělých.  V létě se mimo pravidelných sokolských cvičení venku na hřišti pěstovala lehká atletika, 
téměř denně se hrával volejbal. Knínický Sokol byl tenkrát velice aktivní.“ 
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Od počátku II. svět. války, kdy Němci činnost  Sokola zastavili a všechny jeho budovy nechali zavřít, sloužila Soko-
lovna pro potřeby měšťanské školy. Učil se zde devátý ročník, pro který se už v přeplněné budově staré školy nedo-
stávalo místa. (Právě dokončenou novou školu zabrala Hitlerjugend.) V kuchyni, která v domě zůstala po bývalém 
hostinci, se podle svědectví pamětníků učily žačky domácím pracím a vaření. O prázdninách v r. 1942 a 1943 byl 
v Sokolovně otevřen útulek pro děti zemědělců.

iii. Jak vše skončilo
Po r. 1945 začala Sokolovna pomalu dosluhovat. V r. 1951 byla budova z havarijních důvodů nakonec uzavřena, a jak 
uvádí kronikář, cvičencům byla propůjčena tělocvična a školní hřiště v tehdejší střední škole (dnes Základní škola).
Knínický Sokol v té době neřešil pouze problém tělocvičny. Bolavým místem byla, a to vlastně již od samotného za-
ložení Sokola v r. 1913 výstavba kulturního domu. Proto představitelé Sokola neváhali, když se jim v r. 1949 nabídla 
možnost za 120 000 Kč odkoupit kdesi u Svitav dřevěný barák. Jak se zmiňuje kronikář, obětavostí členů i nečlenů 
Sokola byla bouda rozebrána a přivezena do Knínic. „Tělocvičná jednota Sokol mínila postaviti dřevěný sál,“ po-
kračuje kronikář, „kde by mohla hráti divadla a provozovati kulturu. Nežli ku stavbě kulturního domu došlo, přišel 
všeobecný zákaz staveb. Zatím jsou prkna uskladněna zčásti v kůlně, zčásti na zahradě Sokolovny.“
K lepšímu se situace kolem výstavby kulturního domu otočila v létě r. 1953. V kronice se dočteme: „Jednota Sokol 
mínila postaviti kulturní dům ze zakoupené dřevěné boudy, jak psáno v této kronice v r. 1949. Členové Sokola a ob-
čané započali s výkopem základů a úpravou místa v zahradě za Sokolovnou. Svahovitý terén urovnal buldozer. Sokol 
mínil postaviti dřevěný kulturní dům, avšak ONV v Boskovicích však neschválil dřevostavbu a proto Sokol po dohodě 
s MNV dřevo z baráku prodal a požádal ONV o přestavbu staré sokolovny na kulturní dům. Stavba byla povolena 
v akci 5 M. Návrh na stavbu vypracoval Ing. arch. Jaroslav Mackerle z Jevíčka. Stavba byla zahájena 23. května 
1953. Kopání základů a bourání staré budovy se provádělo brigádnicky. Vyzdívání začalo 1. července. Zpočátku 
pracovali cizí zedníci, ale brzy se připojili místní zedníci, z nichž Ševčík Josef a František Grepl pracují denně, pokud 
počasí dovolí. 13. srpna zahájili práci tesaři. I místní rolníci poskytli povozy pro odvoz různého materiálu na stavbu. 
30. září se pokryla střecha, takže do konce r. 1953 byla dokončena hrubá stavby kulturního domu.“ 
Jinými slovy, v létě r. 1953 byl někdejší hostinec zbořen a na jeho místě začal vyrůstat nový kulturní dům.  Stavba byla 
za finanční podpory ONV (který přispěl částkou 90 000 Kčs) dokončena v létě r. 1954 a předána do užívání MNV.
Dne 3. října 1954 byl kulturní dům slavnostně otevřen. V předvečer otevření uspořádali brněnští umělci estrádu, která se 
mezi místními setkala se značným ohlasem. Na novotou zářícím jevišti zazněly veselé scénky, nechyběly úryvky z oper, 
operet a baletu. Následující den byl kulturní dům předán svému účelu. Po proslovech zástupců MNV a ONV následovala 
ukázka starých tanců v původních krojích, které – jak uvádí kronikář – „krásně zatančil taneční soubor z Protivanova“.
První oficiální představení bylo v kulturním domě uspořádáno 5. 12. 1954, kdy se na pozvání Sokola představili herci 
z Brna operetou „Mamselle Nitouche.“ Sál byl zcela vyprodán. 
„Po dobudování kulturního domu v obci neobyčejně oživil se kulturní ruch v Knínicích. Občané Kníničtí i z okolních 
obcí scházejí se tu, aby se pobavili a poučili po dobře vykonané práci ať na polích, v továrnách či škole.“ chválí 
kronikář činnost kulturního domu. A ta byla, aspoň v prvních letech, opravdu bohatá.  Plesy střídaly divadelní před-
stavení místních či přespolních ochotníků, pořádaly se nejrůznější přednášky, besedy, promítaly se filmy…
V následujících letech prošel kulturní dům různými drobnými úpravami. Tak například v r. 1958 byly natřeny okna 
a dveře, kteroužto práci - jak uvádí kronika - ochotně provedli p. Elisek, Ženata, Barva aj. V r. 1965 místní svazáci 
v čele s Josefem Čížkem, Pavlem Konečným, Miroslavem Hauptem a Františkem Dosedlou opravili jeviště, pod kte-
rým v každém rohu prosakovala voda, v jejímž důsledku se na vlhkých trámech uchytila houba. Drobnými opravami 
si prošel KD v r. 1970 a v r. 1988, kdy byla mimo jiné obnovena elektroinstalace. 
Nevyřešené majetkoprávní poměry vedly krátce po r. 1990 k tomu, že kulturní dům nebyl pro své účely delší dobu 
využíván, sloužil jako skladiště a pomalu chátral. 
V r. 1997 došlo k plynofikaci kulturního domu a současně byl instalován nový rozvod vody. 
Záměr opravit kulturní dům a zdejším obyvatelům tak zajistit odpovídající kulturní a společenské zázemí byl přijat na 
zasedání zastupitelstva 15. 9. 2008. Dne 2. 4. 2009 byla podána kompletní žádost o dotaci s tím, že do konce r. 2009 
bude provedena dílčí rekonstrukce vnitřních prostor objektu, zejména pak sociálního zázemí (předpokládaný náklad 
činil 1 mi. Kč). V případě přidělení dotace bylo dále v lednu až dubnu 2010 počítáno s provedením revitalizace objektu 
v předpokládaném nákladu dle dotačního rozpočtu ve výši cca 2,1 mil. Kč.



Provoz kulturního domu byl slavnostně zahájen v pátek 8. 1. 2010 I. reprezentačním plesem městyse Knínice u Boskovic. 
Sál byl zaplněný do posledního místa. Ke skvělé atmosféře přispěla profesionální hudební skupina „FUNNY MELODY“, 
která roztančila všechny přítomné v sále. V průběhu večera byla vylosována bohatá tombola, která obsahovala mnoho 
hodnotných cen převážně od místních občanů a podnikatelů. Pohoštění a obsluhu zajistilo pohostinství „Na terase“. Tak 
začal kulturní dům po téměř dvaceti letech opět sloužit svému účelu.
V současné době se v kulturním domě pořádají akce nejrůznějšího druhu. Pro uspořádání libovolných akcí či společenských 
večírků jej mohou po dohodě s úřadem městyse využívat všichni občané Knínic. Pronájem sálu činí 1500  Kč/den, předsálí 500 
Kč/den. Správcem objektu je pan Petr Ševčík.

příště
V březnovém čísle Zpravodaje se vydáme za historií zdejší knihovny. 

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 cvičenci Sokola v Knínicích. (1913)

Bývalý hostinec, od r. 1922 
Sokolovna. (30. léta 20. st.)

Výstavba kulturního domu. 
(červenec 1953)

Kulturní dům před dokončením. 
(podzim 1953)
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