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Hřiště
Městys Knínice ve spolupráci s TJ Malá Haná připravuje projekt s dotační spoluúčastí, na pro-
vedení nového vrtu pitné vody u hřiště. Vrt v hloubce přibližně 70 m zajistí zdroj vody sloužící 
k potřebám celého sportovního areálu a k případnému využití jako rezervní zdroj pitné vody pro 
městys Knínice. Technologicky bude vrt řešen tak, aby nedošlo k omezení okolních zdrojů vody ve 
studnách v lokalitě u hřiště a jeho okolí.   

Rybníčky
Probíhá projektová příprava na vyčištění a odbahnění těles rybníčků Pod Jankem. Vzhledem k malé 
rozloze vodní plochy nelze bohužel v tomto případě využít dotační program, jelikož je určen pro 
nádrže větších vodních ploch. 

Vodní nádrž Brudně
Vzhledem k havarijnímu stavu vodní nádrže Brudně, nacházející se v lokalitě Pod Hradiskem, probí-
há také projektová příprava na její vyčištění a rekonstrukci. 

ZŠ a MŠ Knínice
Za využití dotačního programu z Krajského úřadu Jmk Brno proběhne v přízemí budovy školy 
kompletní rekonstrukce toalet, včetně nového sanitárního zařízení. 

Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Knínice
Městys Knínice nyní řeší možnost využití dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro 
místní jednotku sboru dobrovolných hasičů, z dotačních programů Jihomoravského kraje a Minis-
terstva vnitra ČR.

Výměna dokladů z důvodu změny názvu městyse
Vážení občané, připomínáme Vám lhůtu pro výměnu občanských průkazů s údajem trvalého byd-
liště Knínice u Boskovic, kterou stanovil Městský úřad Boskovice do 30. 6. 2016. S ohledem na to, 
že výroba nového občanského průkazu (dále jen OP) trvá přibližně 1 měsíc, doporučujeme Vám 
požádat o nový OP nejpozději v měsíci květnu 2016. Pracovnice Městského úřadu Boskovice Vás 
však prosí, abyste si o vydání nového OP požádali co nejdříve a nenechávali to na poslední chvíli.  
Žádost o nový OP přijímá Městský úřad Boskovice, nám. 9. května 2, 2. patro, v úředních hodinách 
– pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin a úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin. Dostavte se 
s Vašim OP v tuto uvedenou dobu, pracovnice úřadu Vás vyfotí a vypíše s Vámi žádost. Stávající 
OP Vám ponechá. Nový OP je možné vyzvednout opět na Městském úřadu Boskovice za 4 týdny. 
Řidičské průkazy
Při návštěvě Městského úřadu můžete současně s žádostí o nový OP požádat také o výměnu ři-
dičského průkazu. Tu přijímá Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, nám. 9. května 2, 1. patro, 
v úředních hodinách – pondělí a středa od 8 – 17 hodin, kde s Vámi pracovnice Městského úřadu 
vypíše žádost. Dostavte se s Vaším řidičským a občanským průkazem a 1 fotografií, odpovídající 
aktuální podobě, o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Výměna řidičského průkazu z důvodu změny názvu 
městyse není povinná. Doklad je platný po dobu v něm uvedenou. 

Veřejné jednání komisí
Starosta městyse Knínice svolává na středu 16. 3. 2016 v 18 hodin, do zasedací místnosti úřadu 
městyse, veřejné jednání Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku, Komi-
se pro lesní a vodní hospodářství v rámci obce, ekologii a ochranu místního životního prostředí, 
včetně související spolkové činnosti a Komise pro údržbu obce, místní zeleně a odpadového hos-
podářství obce. 

infoRMace  Z  RaDnice
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Zasedání Zastupitelstva městyse
V pondělí 21. 3. 2016 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse koná veřejné zasedání Za-
stupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Zájezd na divadelní představení edith, vrabčák z předměstí
Rádi bychom Vás pozvali na představení Edith, vrabčák z předměstí do Mahenova divadla v Brně. 
Představení se koná v pátek 27. 5. 2016 v 19.00 hodin. Městys Knínice pro Vás zajistí dopravu zdar-
ma. Vstupenku zakoupíte v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úředních hodinách, v pondělí a ve 
středu. Cena vstupenky je 385 Kč, pro důchodce 270 Kč, pro studenty a ZTP 193 Kč. 

POPLATKY
Vážení občané,
připomínáme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31.3. je splatnost první poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč/os. Druhá část je 
splatná do 30. 9. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit, číslo účtu je 
168554808/0300, VS je číslo popisné, do poznámky uveďte prosím Vaše příjmení. 
Dále do 31. 3. je splatnost místního poplatku za psa. Výše za psa v rodinném domě je 100 Kč, za 
druhého a  každého dalšího 150 Kč, za psa v bytě 150 Kč, za  druhého a každého dalšího 200 Kč. 
Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS číslo popisné, do poznámky příjmení 
majitele. Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. 
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o dodržování úředních dnů, kdy 
jsme Vám plně k dipozici v pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 h a ve středu 7.00–12.00, 13.00–18.00 h. 

Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

naBÍDKa BeZPLaTnÉHo PRÁVnÍHo PoRaDenSTVÍ
pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své
 služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální
 bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti.
 Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání, námitek,
 opatrovnických návrhů a dalších odborných právních úkonů
 Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová
 Je nutné se předem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové

 Kde nás najdete:
 Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), 1. patro na konci chodby
 Email: m.michalcova@nrzp.cz, j.bendova@nrzp.cz
 Telefon: 542 214 110–1
 
 Úřední hodiny právního poradenství:
 pondělí, středa:  8.30–15.30 hodin (poslední klient v 14.30 hodin)
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oDPaDy
odvoz domovního odpadu: 3. 3., 17. 3., 31. 3.

Sběrný dvůr: 19. 3. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 12. 3., 26. 3. – 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/

ELEKTROWIN
Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 
700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Pe-
tříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získaného 
z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé 
za posledních 10 let předali k recyklaci, by se 
takových rozhleden dalo postavit 700. 
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství 
dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubý-
vající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším 
recyklačním technologiím se totiž daří získat 
zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, 
z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například 
běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny 
vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnos-
ti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je 
dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se 
v České republice vysloužilé elektro systema-
ticky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je 
největším českým kolektivním systémem a zajiš-
tuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyk-
lace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou 
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým 
by vytvořily řadu měřící přes 6000 kilometrů, 
takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat 
po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně použí-
váme, se v českých domácnostech začaly za-
bydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně 

třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo 
to s vlnou masového připojování ke vznikající 
elektrické rozvodné síti. 
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil 
se design, základní technologické principy ale 
zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich před-
stavit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, 
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více 
než polovina dotázaných by si vzala lednici 
dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepo-
stradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život 
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým 
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, 
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle 
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posled-
ních letech nahrazovány paměťovými médii. 
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě ne-
dávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se 
naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně 
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro 
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které 
se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. le-
tech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou 
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci 
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

novinka Made in eU
I když tedy není většina běžně používaných 
spotřebičů v českých domácnostech žádnou no-
vinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak 
s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. 
Když totiž našim předkům dosloužila lednice 
nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zů-
stávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž 
představovalo tak velkou investici, že vyhodit 
je bylo nepředstavitelné. Kam také?
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K větší obměně domácích spotřebičů začalo 
v českých zemích docházet až v 60. letech mi-
nulého století. 
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale 
začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, 
přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti 
roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy 
nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přesta-
ly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na 
černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval 
dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro 
televize, chladničky a zářivky, což byla nová po-
vinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta 
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, 
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. 
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž sku-
tečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny 
znovu použít. 

ELEKTROSPOTŘEBIČE ODEVZDÁVEJTE 
VE SBĚRNÉM DVOŘE, KNÍNICE 160, OD-
KUD JSOU PŘEBÍRÁNY SPOLEČNOSTÍ 
ELEKTROWIN. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉ-
HO DVORA JE KAŽDOU TŘETÍ SOBOTU 
V MĚSÍCI OD 8–11 HODIN.

Základní informace pro správné
třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plas-
tové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pra-
cích, čistících a kosmetických přípravků, kelím-

ky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších 
kusech.

NE 
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky 
potravin nebo čistících přípravků, obaly od ží-
ravin, barev a jiných nebezpečných látek, pod-
lahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
ANO 
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, 
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepen-
ky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem 
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí 
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kan-
celářskými sponkami. Ty se během zpracování 
samy oddělí.

NE 
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mast-
ný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný pa-
pír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. 
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice.
 
 
Zelený kontejner na sklo
ANO 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat 
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alko-
holických i nealkoholických nápojů, sklenice 
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem 
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné 
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, 
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného 
sklo barevné. 

NE 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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Vítání občánků
V neděli 31. ledna 2016 jsme opět přivítali do svazku našeho městyse nové občánky,
tentokráte to bylo těchto 6 dětí:

David filip, Knínice 23   Kateřina Pecnová, Knínice 224
Lukáš Včelař, Knínice 58   Sofie Stanglerová, Knínice 5
Dominik Šaršon, Knínice 2   Jindřich Haupt, Knínice 103

Dětem přejeme do života vše nejlepší, hodně zdraví i lásky a rodičům mnoho krásných chvil při 
výchově svých ratolestí. 
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Mateřská škola
Měsíc únor se v mateřské škole nesl v duchu masopustu – tedy písniček, masek a veselí. I když se 
zvýšila nemocnost, vyrazili jsme ve čtvrtek 4. 2. 2016 na masopustní pochod po Knínicích. Všechny 
děti i paní učitelky byly v maskách. Dětem se výprava moc líbila, a proto jsme se rozhodli, že z ní 
uděláme tradici a příští rok podnikneme pochod znovu.
Hned druhý den vyrazily děti z Žabek a předškoláci z ostatních tříd do Brna. Navštívily pracoviště 
Lipka-Jezírko, kde měly připravený program o životě mravenců. Dozvěděly se, k čemu má mravenec 
tykadla, kam vedou mravenčí silnice a seznámily se s jejich životem a pomocníky i nepřáteli. Součástí 
programu bylo prolézání modelem mraveniště. V terénní části programu, formou pohybových her, 
zjistily děti, čím se mravenci živí, proč se starají o mšice a jak a z čeho staví mraveniště.
Na konci měsíce pak děti ze třídy Myšek a Krtečků shlédly v divadle Radost v Brně pohádku „Sně-
hurka a sedm trpaslíků“.
Touto cestou bychom rády poděkovaly panu Hrdému za výtvarné pomůcky, které věnoval naší MŠ.

Lenka Jarůšková

šKOLA  A  šKOLKA

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017
V úterý 26. ledna a 2. února 2016 se uskutečnil zápis žáků do I. třídy. Letos jej zorganizovala paní 
učitelka Pavlína Bartošová. Do školy přišlo 27 dětí s rodiči.
Každé dítě si vzalo s sebou jednoho kamaráda (žáka z V. třídy) a dostalo od něj obrázek s lodí. Za 
každý splněný úkol natiskli páťáci budoucímu prvňáčkovi na loď razítko kamaráda, který s nimi 
bezpečně propluje nejen zápisem, ale i celou první třídou.
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Úkoly byly tradičně obtížné: poznat barvy, počítat, poznat pohádku, zarecitovat básničku nebo 
zazpívat písničku. Po splnění úkolů čekaly na všechny drobné dárky, které vyrobili starší žáci. To 
už se ale všichni usmívali, protože děti byly šikovné a připravené úkoly splnily. A my se budeme 
v září těšit na 27 nových školáků.

Mgr. Pavlína Bartošová

Divadelní představení
Mahenovo divadlo – Ostrov pokladů, středa 27. 1. 2016
Z Knínic jsme vyjeli v 8:30. V divadle jsem seděl v první řadě, třetí pořadí vlevo, sedadlo 28. Viděl 
jsem dobře, ale jen když jsem se naklonil.
Představení bylo o tom, že se někomu zdál sen, ve kterém se jmenoval Jim Hawkins a objevil mapu 
k pokladu, když piráti zabili kormidelníka, který ji měl. Oznámil to a sehnali posádku. Ale ta byla 
plná utajených pirátů a papouška. Jejich kapitán byl John Silver. Jim na to přišel a nakonec piráty 
na ostrově porazili.
Po přestavení jsme měli výbornou náladu.

Martin Petlach, žák V. třídy

Školní ples
Jak už je tradicí, tak i my, letošní deváťáci, jsme připravili školní ples pro naše spolužáky z druhého 
stupně. Příprava byla náročná, vzala spoustu času a moc děkujeme všem, kteří se na ní podíleli  
a pomáhali nám. Museli jsme zařídit spoustu věcí. V programu bylo hodně zábavy, tombola, hry, 
vyhlášení krále a královny plesu a naše taneční vystoupení. Nejdříve zatančily dívky a poté naběhli 
a zatančili kluci ve svých županech, boxerských rukavicích a sukýnkách. Vystoupení sklidilo velký 
úspěch a potlesk. Myslíme si, že se nám to opravdu povedlo. Jsme rádi, že jsme tuto akci mohli 
organizovat, protože společné rozhodování zlepšilo kolektiv v naší třídě. Všichni vyučující, kteří se 
plesu zúčastnili, se výborně pobavili a zatančili a my z toho máme dobrý pocit.

kolektiv 9. třídy
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Lyžařský výcvikový kurz
My žáci 7. ročníku spolu s paní učitelkou Richterovou, Vávrovou a Gricovou jsme se vypravili na 
lyžařský výcvikový kurz do Hraběšic u Šumperka, který se konal v termínu od 8. 2. do 12. 2. 2016. 
Někteří z nás stáli na lyžích poprvé, ale díky naší trpělivé paní učitelce Richterové jsme se naučili 
nakonec lyžovat všichni. 
Každý večer po lyžování probíhal pestrý a zábavný program. Většinou ho pořádali žáci za asistence 
učitelů. Kromě toho, že jsme se dobře bavili, jsme měli příležitost poznat nové kamarády, kteří 
s námi přijeli ze školy ze Svitávky. Celý kurz se nám všem líbil.

za žáky 7. ročníku Kateřina Ševčíková 

Školní výlet do Blanska
Na tento výlet jsme jeli spolu s devátou třídou a zbytkem žáků ze sedmého ročníku, kteří se nezú-
častnili lyžařského kurzu. Od školy jsme odjížděli vlastním autobusem. V Blansku jsme vystoupili 
kousek od výstavy a rozdělili se do dvou skupin podle tříd (sedmá se přidala k osmičce). 
Jedna skupina šla na výstavu „Děti a závislost aneb mě se to (ne)týká“, která byla v tamní galerii 
a skládala se z prezentace a volné diskuze s přednášejícím. Potom se skupiny střídaly. Nás čekala 
prohlídka zámku a výstava o historii a vývoji tetování s názvem „Modrá vášeň“. Tato výstava byla 
zajímavá. Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé ochotni podstoupit, jen aby se odlišili od společ-
nosti. Prohlídka zámku se mi taktéž moc líbila. Mohli jsme zhlédnout různé litinové sošky a postup 
zpracování litiny.
Interiér zámku byl také zajímavý, zvláště mne zaujalo obložení se skrytými dveřmi a okenicemi. Po 
prohlídce jsme se vrátili k autobusu a jeli zpátky do školy, kde pokračovala výuka podle rozvrhu.

za žáky 8., 7. a 9. ročníku Štěpánka Skudová

Janáčkovo divadlo
V úterý 16. 2. 2016, jeli žáci I., II. a III. třídy do Brna na balet Sněhurka a sedm trpaslíků.
V Janáčkově divadle jsme obdivovali nejen tanečníky v krásných kostýmech, kteří nám svými lad-
nými pohyby předváděli děj známé pohádky, ale i hudbu hranou divadelním orchestrem. Pohádka 
se nám velmi líbila a těšíme se opět příště  na pěkné zážitky.

Mgr. Eva Kotrhonzová
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UPLynULÉ  aKce

Myslivecký ples – poděkování
Uplynul rok a Myslivecká společnost Fram opět pořádala svůj již tradiční myslivecký ples. Bylo to 
v sobotu 30. ledna v kulturním domě v Knínicích. Předcházely mu dny příprav, krátce před vlast-
ním konáním plesu pak konkrétně výzdoba místností kulturního domu i prostoru kolem, výzdoba 
přístřešku pro umístění tomboly a další práce. Celkově jí bylo spousta a bylo nutné ji zvládnout. 
Všechno se podařilo, někdy navíc i za pomoci rodinných příslušníků myslivců nebo příznivců. Na 
nic se nezapomnělo. Ples tedy mohl v relativním klidu začít.
Skoro do posledního místečka zaplněný sál kulturního domu znovu přesvědčil o tom, že plesy míst-
ní Myslivecké společnosti Fram mají svoji kvalitu a také se i líbí. Několik židlí sice zůstalo neob-
sazených, ale to proto, že zájemci o ples se zaplacenými vstupenkami nemohli přijít kvůli chřipce, 
kterou onemocněli na poslední chvíli a která zrovna v těch dnech dost lidí potrápila. I to se ale 
stává. Na začátku plesu, po několika hudebních vstupech, proběhla krátká formální část plesu, kde 
myslivecký hospodář pořádající myslivecké společnosti pozdravil a přivítal všechny účastníky se 
zdůrazněním, jak je velmi potěšující, že velký počet současných přítomných zachovává myslivcům 
přízeň z minula a znovu se plesu účastní, což je však také pro myslivce i silná výzva a závazek pro 
budoucnost. Přivítána byla také hudební skupina Pohoda, která svým vystoupením jistě opět plně 
uspokojila i ty náročnější účastníky plesu a plesovou zábavu zpříjemnila. V uvítacím zastavení byl 
také několika slovy uveden program večera a noci, upozornění na tombolu a prodej losů a dále i čím 
vším a jak lze oblažovat až do konce plesu svoje těla a duše. Byla zde také vznesena slova velkých 
díků směrovaných sponzorům, dárcům, ale i myslivcům a jejich příznivcům za dary do tomboly, 
za pomoc při jejich zajišťování, jakož i všem těm, kdo se nějakou mírou na jejím obsahu podílel. 
V závěru této části bylo mysliveckým hospodářem vysloveno také ujištění, že myslivcům z místní 
organizace už v průběhu plesových příprav, ale i teď, v době vlastního konání plesu, vždy záleželo 
a záleží na tom, aby všichni účastníci byli maximálně spokojeni a dobře se bavili. S opakovaným 
poděkováním za krásnou výzdobu, za dary do tomboly a s přáním prožití pěkného večera byla 
uvítací část ukončena.
Je zde však třeba také konstatovat, že v minulých letech byla laťka úrovně myslivecký plesů vždy
nasazena hodně vysoko a tak i letos bylo společným cílem myslivců této úrovně dosáhnout. A jistě 
se i to podařilo. To ostatně potvrdil průzkum veřejného mínění, který byl prováděn na jednom hod-
ně frekventovaném stanovišti plesu. Vysoce zde byla hodnocena hudební skupina Pohoda, známá, 
dobrá, osvědčená kapela, která umí „udělat“ zábavu – stejně tak to předváděla už v minulých letech, 
dále výzdoba sálu, velká tombola čítající zhruba 110 různých hodnotných cen, kde byly také i ceny 
ryze myslivecké, pak také uvolnění, pohoda a veselí v sále a v neposlední řadě i jídla připravená 
restaurací Sudický dvůr – známý a opět vynikající srnčí guláš, jakož i smažený řízek z lončáka  
s přílohou bramborového salátu a také výpečky z lončáka s přílohou pečiva.
Dílo se vydařilo, ples skončil úspěchem. Organizátoři odvedli pořádný kus příkladné práce, pořada-
telé vzorně reprezentovali svoji mysliveckou společnost, jejich snaha o spokojenost účastníků plesu 
byla hmatatelná. To se pak dobře odchází domů s takovým vědomím!
A já nyní touto cestou vyslovuji poděkování. Poděkování všem, kteří se třeba i malým pozitivním 
skutkem na této společensky významné akci podíleli! Poděkování také za všechno, co napomohlo 
dobré úrovni plesu a dobré zábavě. Pořadí důležitosti jednotlivých počinů se nestanovuje, protože 
důležitý pro dobrý výsledek je každý článek v tomto řetězci. 
Děkuji všem myslivcům Myslivecké společnosti Fram, všem přátelům a příznivcům, ale i rodin-
ným příslušníkům myslivců, kteří se podíleli na přípravě plesu, na výzdobě místností kulturního 
domu i výstavky plesové tomboly, jakož pak i na úklidu po ukončení plesu. 
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Jménem Myslivecké společnosti Fram rovněž vyslovuji vřelé poděkování také sponzorům, orga-
nizacím, občanům, ale i všem myslivcům a příznivcům a stejně tak i všem ostatním za dary do 
plesové tomboly i za pomoc při jejím zajišťování! 
Slova velkých díků patří také hudební skupině Pohoda za její skvělou hudební produkci. Očekávání 
tato kapela splnila zcela přesvědčivě.
Za Mysliveckou společnost Fram také vyslovuji velké díky všem účastníkům plesu za jejich přízeň, 
kterou projevili zde svou přítomností a také i za jejich pěkná slova chvály a díků. Tato slova předám 
dál, patří totiž i dalším myslivcům této myslivecké společnosti! A s jistotou zde uvádím, že plně vě-
řím, že i myslivci se budou dál snažit, aby příští plesy potvrzovaly svou tradici, měly vždy vysokou 
úroveň, aby tak i nemyslivecká veřejnost byla pozitivním směrem ovlivňována ve svých pohledech 
či názorech na postavení a řazení myslivců v české společnosti.
V závěru přeji, aby vzpomínky na pěkné zážitky z tohoto plesu všem dlouho vydržely a přinášely  
i trochu radosti! A všem spoluobčanům také pevné zdraví i potřebné štěstí! A tak opět příští rok!

za MS Fram Knínice:
Ing. Vlastimil Sedlák
myslivecký hospodář

odpoledne stolních her
V sobotu 20. února se v kulturním domě v Knínicích pořádalo odpoledne stolních her.
Mohl přijít každý, na věku nezáleželo. Důležitá byla chuť se bavit, zahrát si hry známé i ty méně 
známé. 
Nebylo nás sice moc, ale nálada byla výborná. Kromě ochutnávky her byla pro dospělé připravena 
ochutnávka kakaového drinku, pro děti pak zdarma kakao. Sešlo se i spoustu dobrých věcí k za-
kousnutí. Celkem jsme si zahráli asi deset her. Znáte třeba Ligretto, Dixit, Bobří bandu, Dobble, 
Gargamelovu past nebo Želví závody? Ne, tak přijďte příště, my vás to naučíme.

Danka Ošlejšková
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PoHLeD
do historie obyvatel Městyse Knínice

Hadáčkovi v Knínicích
Hadáčkovi v nejstarších matrikách
Dosud nejstarší zápis, týkající se rodu Hadáčků se mi podařilo nalézt v první knínické matrice narozených (zalo-
žena r. 1633). Na osmé stránce, k datu 10. března 1643 zde stojí, že se otci Šimonovi a matce Lidě Hadáčkovým 
narodil syn jménem Gregorius (tj. Řehoř). V matrice oddaných najdeme nejstarší záznam v souvislosti s příjmením 
„Hadáček“ o šest let později, na podzim r. 1649. Uvádí se v něm, že: „Dne 13 octobris vstoupil, jest v stav svatého 
manželství poctivý mládenec Pavel, syn Šimona Hadáčka z městečka Knihnice. Pojal za manželku poctivou vdovu 
Marynu pozustalou po nebožtíku Matěji Broučku též z městečka Knihnice. Toho jsou svědkové od ženicha Jan Perout-
ka z Knihnic a Stanislav Krčmář z dědiny Světlého, od nevěsty Zuzana Křižka a Kunhuta Palyčka, též obě z městečka 
Knihnic.“ A ještě nám zbývá nahlédnout do matriky úmrtí (vedena od r. 1662). Nejstarší zmínka o Hadáčkových je 
zde z března r. 1664, kdy umírá tříletá Magdalena, dcera Pavla a Maryny Hadáčkových. 
Jak nám právě potvrdily všechny tři matriční zápisy, bydleli Hadáčkovi v Knínicích přinejmenším už během třiceti-
leté války, tedy v období před r. 1648. Kolem r. 1675 je v lánových rejstřících uváděn jistý Martin Hadáček, majitel 
čtvrtlánu. Na kterém konkrétním statku v té době hospodařil, je těžko dohledatelné: dost dobře už tehdy mohlo jít  
o čp. 77, na kterém jsou Hadáčkovi zapsáni krátce po očíslování všech stavení v  městečku, tedy kolem r. 1771. 

Hadáčkovi v 19. století
Rozepisovat se o všech členech rodiny Hadáčkovi, kteří prošli Knínicemi v průběhu 17. a 18. st. by bylo dost obsáhlé 
a díky množství jmen a dat i vcelku nezáživné, proto posunu naše vyprávění až do období po r. 1870, přesněji k datu 
1. června 1875. V tento den se totiž ve zdejším kostele oženil František Hadáček z čp. 77, syn čtvtláníka Františka 
Hadáčka a jeho manželky Kateřiny rodem Kopalové z Knínic s Františkou Ševčíkovou z čp. 111, dcerou čtvrtláníka 
Jana Ševčíka a Františky roz. Adamové. Ženichovi bylo v té době 25 let (*18. 8. 1850), nevěsta byla o tři roky mladší 
(*2. 3. 1853) a dlužno dodat, že se narodila na čp. 17, tedy v domě, kde hospodařil a odkud také pocházel její otec Jan 
Ševčík. (Po smrti Jana Ševčíka v r. 1873 bydlela Františka Ševčíková v rodném domě své matky, tedy na čp. 111.)
 Po svatbě žil František Hadáček se svou manželkou u rodičů na čp. 77. Přibližně po dvou letech – nejpozději však 
na podzim r. 1877 – se pak rodina již natrvalo stěhuje na čtvrtlán čp. 17. (Rodiče, tedy František a Kateřina Hadáč-
kovi dále hospodařili na čp. 77. Někdy po r. 1890 statek prodali rodině Jana Řehořka z Chrudichrom a zůstali zde na 
výměně až do r. 1902, kdy František Hadáček umírá.  Kateřina Hadáčková poté odchází ke svému synovi na čp. 17, 
kde po několika málo měsících následuje svého manžela).

Děti františka a františky Hadáčkových.
Kolik že to měla „císařovna“ Marie Terezie dětí? Rovných šestnáct, a přesně tolik potomků přivedla na svět i man-
želka Františka Hadáčka, Františka. Co dodat? Snad jen to, že šlo o zcela ojedinělý případ. Šestnáct dětí z jednoho 
manželství jsem totiž v průběhu 19. st. nezaznamenala u žádné další rodiny nejen v samotných Knínicích, ale ani 
v blízkém okolí.

Anna (*22. 5. 1876 - †4. 11. 1941)
První dítě manželů Hadáčkových, dcera Anna se narodila ještě na čp. 77. V pouhých šestnácti letech (7. 2. 1893) se 
provdala za čtvrtláníka Františka Novotného z čp. 78. Novotní bydleli na čp. 65, kde se jim v prosinci 1893 narodil 
syn František (kolem r. 1910 pracoval jako dělník na šebetovské pile, po svatbě s Marií Kopalovou v r. 1921 bydlel 
na čp. 84), dále syn Augustin (*1895–†1898) a dcera Marie (*1897–†1898). V prosinci r. 1897 František Novotný 

HiSToRie
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zemřel na souchotiny. Anna se poté znovu provdala (25. 11. 1901) za rolníka Josefa Vašíčka. (Jen připomenu, že Josef 
byl synem pernikář a voskaře Františka Vašíčka – podrobněji viz Zpravodaj IV/2012).   
Anna a Josef Vašíčkovi trvale hospodařili na čp. 65. „Koně neměli, a proto tahali s kravami.“ vzpomíná ve svých 
pamětech na vzdálené příbuzné František Kozlovský (o něm podrobněji viz Zpravodaj X. a XI. 2015). 
Z manželství se Vašíčkovým narodili synové Josef Jaroslav (1901, pozdější velitel hasičů), Alois (1903) a Stanislav 
(1912–1915).
Během I. svět. války Josef Vašíček narukoval k dělostřeleckému pluku čs. 12, s nímž se zúčastnil bojů na italské 
frontě. Padl 2. července 1918 u Grisollera v provincii Benátky. Vdova Anna Vašíčková bydlela až do své smrti v r. 
1941 na čp. 65.

Josefa (*7. 1. 1878–†nedohledáno)
Josefa se narodila už na čp. 17. Dne 3. srpna 1908 se provdala za Josefa Rosenberga, krejčího a domkaře z čp. 172. 
V manželství se narodila dcera Marie (1910–1911), dále synové Josef (1911, vyučený krejčí), František (1912, vyu-
čený zedník) a Cyrill Method (1913–1913), a opět dcera Marie (1915).  Kolem r. 1910 vedl Josef Rosenberg vlastní 
krejčovství, po r. 1920 pracoval jako krejčovský dělník u Oděvního družstva v Boskovicích, Josefa posluhovala.
A jak na krejčího Josefa Rosenberga vzpomíná ve svých zápiscích František Kozlovský? „Starý Rosenberk byl místní 
krejčí. Říkalo se o něm, že šaty šil na poslední chvíli. Ženich stál uprostřed světnice, zvony zvonily na mši, nevěsta 
nastrojená a krejčí teprve nese ženichovi šaty. Jeho paní, rozená Hadáčková ve stáří chodila ohnutá, jak to tehdy  
u některých babek na vesnici bylo – zdály se dala poznat.“ O obou synech manželů Rosenbergových se pak František 
Kozlovský zmiňuje následovně: „František Rosenberk byl sice zedník, ale za války se nemohl uživit, tak pracoval na 
poště. Neoženil se. Josef Rosenberk dělal v Knínicích krejčího, pokud to šlo. Pak po něm Místní národní výbor chtěl 
polovinu výdělku. A on jako soukromník musel kupovat potraviny na volném trhu za trojnásobné ceny. Tak šel do to-
várny Kras, tam se v Boskovicích šila konfekce. Byl zvyklý dělat celý den, tak když přišel z fabriky domů, šil ještě pro 
lidi. Ale obyvatelé paneláku si stěžovali, že dělá při šití hluk, tak dostal zákaz. Později se přestěhoval do Vanovic.“

františka (*27. 3. 1879–†nedohledáno)
Kolem r. 1910 pracovala jako služebná v Brně. Dne 16. 7. 1912 se provdala za soustružníka Josefa Málka, syna 
kožešníka Antonína Málka z Boskovic. Málkovi bydleli v Boskovicích a byli bezdětní.

františek (*23. 9. 1880–†nedohledáno)
V domobraneckém seznamu z r. 1899 je František uveden jako zámečník. Od r. 1904 se trvale zdržoval v Praze, kde 
mu bylo nakonec v listopadu r. 1922 uděleno domovské právo. V téže době již byl ženatý s vdovou Julií Vinickou 
(*1869) z Mírovic a pracoval jako vrátný v hotelu na Václavském náměstí. Hadáčkovi žili v bezdětném manželství 
v Mírovicích, kde si koupili dům (Julie měla dceru z prvního vztahu).
Na Františka Hadáčka vzpomíná František Kozlovský následovně: „František se zřejmě ve škole dobře učil, tak 
chodil do měšťanky do Boskovic. Vlak ještě nejezdil, tak každý den 5 km tam i zpět, leda že jej někdo svezl na voze. 
Když měl tehdy měšťanku, to už mělo svoji cenu. Dělal v Praze v hotelu vrátného. V Praze žil v malém bytě a za peníze 
si koupil vilu v Mírovicích. Snad odtud pocházela jeho žena. Sice zřejmě šetřil, ale proti lidem z dědiny se ‚vypásl‛. 
Penzi v Mírovicích si moc neužil, zemřel před koncem II. světové války. Svým neteřím a synovcům odkázal po 10.000 
korunách. Za 1. republiky to byla slušná suma, ale za války se koruna znehodnotila.“ A pan Pavel Jedlička, prasyno-
vec Františka Hadáčka ještě dodává: „Traduje se u nás doma, že to byl velký šprýmař…“

aloisie (*27. 12. 1881–†3. 8. 1886, záškrt snětivý) 

Mariana (*3. 5. 1883 - †16. 5. 1883, zánět strojů dýchacích)

Mariana (*18. 7. 1884–†20. 3. 1885, zánět strojů dýchacích)
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Josef (*8. 3. 1886–†25. 7. 1886, souchotiny) 

Růžena (*21. 6. 1887–†3. 9. 1931)
Sedmá dcera Hadáčkových Růžena se v listopadu 1913 provdala za listonoše Františka Kozlovského na čp. 136. 
(Podrobněji viz Zpravodaj čs. 10/2015)

Ludvík (*19. 8. 1889 - †29. 5. 1890, kašel dušný)

mrtvě narozená dívka, dvojče (3. 10. 1890)

mrtvě narozená dívka, dvojče (3. 10. 1890)

Stanislav (*8. 5. 1892–†nedohledáno)
Stanislav se vyučil stolařem.  V r. 1920 pracoval jako tovaryš ve stolařské dílně u Morávka v Boskovicích. „Ještě 
dodnes máme od něho na půdě stůl.“ připomíná pan Pavel Jedlička. 
Nejpozději v r. 1923 následoval Stanislav svého bratra Františka a rovněž se odstěhoval do Prahy (domovské právo 
uděleno v r. 1933). V červnu r. 1926 se oženil s Růženou Hejdovou (*1897). Manželé bydleli v Praze-Radlicích  
a narodili se jim dvě dcery, Jaroslava (*1927) a Růžena (*1932). 

Josef (*20. 11. 1893–†19. 3. 1971)
O Josefovi, který zůstal hospodařit na rodném gruntě, si povíme níže. 

aloisie (*27. 6. 1895–†nedohledáno)
Do své svatby bydlela doma, kde pomáhala v hospodářství. Dne 19. února 1924 se provdala se za Jana Baráka, rol-
nického syna z Boskovic. Měli syna Stanislava.

alois (*11. 9. 1898–†14. 4. 1917)
Nejmladší syn Františka a Františky Hadáčkových Alois narukoval do I. svět. války. Sloužil jako vojín u vozatajstva. 
Zemřel na následky zranění v dubnu 1917 v záložní nemocnici v dolnorakouském Klosterneuburgu a je pochován 
na tamějším hřbitově.

Manželé Hadáčkovi dožili na čp. 17: Františka Hadáčková zemřela 13. 12. 1921 na rakovinu jater, František Hadáček 
18. září 1936 „sešlostí věkem“.

Hadáčkovi v 1. pol. 20. století
Josef (*20. 11. 1893–†19. 3. 1971)
Jak již víme, Josef byl čtrnáctým dítětem, které se manželům Hadáčkovým narodilo. Od dětství pomáhal v hospo-
dářství, a práci na poli a ve chlévě nakonec zůstal věrný po celý svůj život. Před odchodem do důchodu pracoval 
v místním družstvu. „Děda doma choval drůbež, kozy, prase. Také měl krávy a jednoho koně, kobylku Hnědku. Tu 
měl obzvláště rád. Jezdil s ní na pole orat, vláčet, svážel s ní seno, slámu, zkrátka co bylo kolem hospodářství potře-
ba.“ vzpomíná vnuk Josefa Hadáčka, pan Pavel Jedlička.
Dne 16. září 1924 se Josef Hadáček oženil v Brně u sv. Jakuba s Annou, dcerou rolníka Františka Dvořáka z Vážana 
čp. 3. V manželství se narodily tři dcery.

anna Marie (*16. 12. 1925–†27. 4. 2000)
Zůstala svobodná a celý život bydlela v rodném domě. Vedla hospodářství a po smrti své sestry Otýlie vychovala 
její dva syny.



15

otýlie (*19. 12. 1928–†22. 5. 1963)
Věnovala se domácím pracím, uměla dobře vařit, ráda a hezky háčkovala. Živila se posluhou, později pracovala 
v družstvu a v lese.  Provdala se (27. 6. 1959) za zedníka Aloise Jedličku z Kořence čp. 42.  V manželství se narodili 
dva synové.

Marie (*19. 12. 1928 - †22. 6. 2010)
Za svobodna pracovala jako služebná v Olomouci, po svatbě odešla na pilu do Šebetova. Stejně jako její sestra, i ona 
velmi dobře ovládala různé domácí práce, věnovala se vaření, ráda háčkovala a pletla. Dne 15. 7. 1961 se provdala za 
stolaře Františka Dobeše, dělníka na šebetovské pile.  Manželé bydleli v Šebetově a měli jednu dceru.  

Po smrti své ženy Anny (4. 10. 1938, srdeční slabost) se Josef Hadáček znovu oženil (16. 4. 1940) s Filomenou 
Musilovou z Valchova. Zemřel v r. 1971. Jeho odchodem se po téměř třistapadesáti letech z Knínic vytrácí i příjmení 
„Hadáček“. V současné době na čp. 17 žije a hospodaří rodina jeho vnuka.

Rodina Hadáčkova na fotografii z r. 1931
Jak tato rodinná fotografie vznikla? Dejme opět slovu Františku Kozlovskému a jeho vzpomínkám: „Fotografie 
části Hadáčkovy rodiny byla pořízena z iniciativy Růženy Kozlovské, roz. Hadáčkové. Když přijel na návštěvu do 
Knínic její bratr milionář, chtěl pozvat do hospody svoje bývalé spolužáky a pohostit je. Ale sestra Růžena mu to 
vymluvila. Necítili by se tam ti venkovští chlapi dobře. Ať raději ty peníze dá na rodinnou fotografii. Na fotografii 
jsou jen někteří.“  
A kdože to všechno jsou? 

První řada zleva (děti): Stanislav Barák, Jaroslava Kozlovská, Marie Hadáčková, Anna Hadáčková.

Druhá řada zleva (sedící): Josef Málek, Františka Málková roz. Hadáčková, František Hadáček ml., Julie Hadáčko-
vá, František Hadáček st., Anna Vašíčková roz. Hadáčková, Josefa Rosenbergová roz. Hadáčková, Josef Rosenberg, 
Růžena Kozlovská roz. Hadáčková.

Třetí řada zleva (stojící): Jan Barák, Aloisie Baráková roz. Hadáčková, Josef Vašíček, Růžena Kozlovská, Anna Ha-
dáčková roz. Dvořáková s dcerou Otýlií, František Kozlovský.

Čtvrtá řada zleva (stojící): Alois Vašíček, Ludmila Kozlovská, František Rosenberg, Marie Rosenbergová, Marie 
Kozlovská, Josef Rosenberk, Josef Hadáček.

Poděkování:
Manželům Anně a Pavlovi Jedličkovým děkuji za vstřícnost a rovněž za rodinné fotografie, které jsou součástí 
dnešního vydání Zpravodaje. Za možnost zveřejnit úryvky ze vzpomínek Františka Kozlovského pak děkuji panu 
Tomáši Kozlovskému.

Příště
V dubnovém vydání Zpravodaje si povíme o několika epidemiích (nejen) cholery, které se hned v několika vlnách přehnaly 
Knínicemi během 19. st.

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



16

Dům čp. 17 před rekonstrukcí. (Kolem r. 1975.)

Alois Hadáček, nejmladší syn. (Padl v r. 1917.) Stanislav Hadáček s rodinou. (Mírovice, asi r. 1933.)
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