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Trafostanice Padělky
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby, zahájil územní řízení na vybudování nového podzem-
ního kabelového vedení vysokého napětí, podzemního kabelového vedení nízkého napětí a nové 
kioskové distribuční trafostanice, pro zajištění dodávky elektrické energie pro nové odběratele lo-
kality Padělky a Opleta. Napojení vedení sítí VN a NN bude provedeno z trafostanice U Nádraží. 
Umístění nové trafostanice je projektováno na pozemku p.č. 4819. 

POPLATKY
Vážení občané, připomínáme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31. 3. 2017 je splatnost první poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč/
osoba. Druhá část je splatná do 30. 9. 2017. Platbu můžete uhradit převodem na účet městyse Kní-
nice číslo 168 554 808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu a do poznámky 
Vaše příjmení. 
Dále do 31. 3. 2017 je splatnost místního poplatku za psa. Poplatek za jednoho psa je ve výši 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, variabilní symbol Vaše číslo domu. Do poznámky prosím 
uveďte příjmení majitele psa. 
Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz.  
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o dodržování úředních dnů, 
kdy jsme Vám plně k dispozici: v pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 hodin a ve středu 7.00–12.00, 
13.00–18.00 hodin. 
Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

MOBILNÍ SBĚR ODPADŮ
proběhne v sobotu

11. 3. 2017 od 9.00–12.00 hodin před Restaurací Pod Lípou.

Co patří pod jednotlivě sbírané odpady:
1) Do nebezpečných komunálních odpadů patří
 Vše, co není směsný komunální odpad, například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve,  
 plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv,  
 barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou  
 hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice,  
 nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční  
 činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými  
 látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla,  
 věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Jen ještě upozorňujeme,  
 že všechny odpady obsahující azbest, musí být zabaleny buď v igelitových pytlech nebo v jiném  
 pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno  
 jakkoliv přepravovat.
 Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob, nebo kontejnerů  
 na sklo.

INfORMAce  z  RADNIce
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ODPADy
Odvoz domovního odpadu:  2. 3., 16. 3., 30. 3.

Sběrný dvůr Knínice
Rekonstrukce do 30. 6. 2017.
Po dobu rekonstrukce neodkládejte prosím od-
pad před sběrným dvorem. 
Mobilní sběr odpadů proběhne v sobotu 
11. 3. 2017 od 9.00–12.00 hodin 
před Restaurací Pod Lípou. 

Provozní doba skládky: 11. 3., 25. 3. – 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

2) co patří do velkoobjemových komunálních odpadů
 Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy  
 o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné  
 nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové  
 obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako  
 jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut  
 a plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý i zaprášený  
 polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale  
 pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí  
 a zahradní keramiku, také pálené nebo keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou  
 střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci  
 z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v nebezpečných  
 odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Rozložitelné věci, jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých 
možností rozložte. Dle svých možností odstraňte z nábytku kovové součásti i drátěnky, (kovový od-
pad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). 
Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo. 

3)  Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky 
 Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky,  
 dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí  
 elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony tedy vše co je  
 na elektriku jakéhokoliv napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků.

Sbírají se i pneumatiky, ale bez disků, kovové disky patří do železa.

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.
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JINá  SDĚLeNÍ

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 
3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze 
podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.
Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na úřadě, mohou využít rozšířené 
úřední hodiny od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017 od 8.00 do 17.00 hodin a poslední den lhůty 3. 4. 2017 
od 8.00 do 18.00 hodin.
Novinkou letošního roku je zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě 
stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy čistě jen ze závislé čin-
nosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, 
musí použít klasický čtyřstránkový formulář.
Jestliže poplatníci upřednostní místo „papíru“ internet, mají k elektronické komunikaci k dispozici 
aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, dostupnou na www.daneelektronicky.cz. Zde 
najdou veškeré informace, nutné k vyplnění a podání přiznání. Elektronické formuláře obsahují 
jednoduchého průvodce (vysvětlivky, nápovědy) a kontrolují jak formální správnost vyplněných 
řádků, tak úplnost vyplnění formuláře. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv, v jakoukoliv 
denní i noční dobu, bez ohledu na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou da-
tovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace 
Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. Za nedodržení povinné 
elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.
Poslední den lhůty pro podání přiznání je současně i poslední den pro úhradu daně. Daň je možné 
zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z účtu poplatníka nebo na poště daňovou 
„bezplatnou“ složenkou (jen daň z příjmů fyzických osob) nebo klasickou složenkou typu A anebo 
v hotovosti na pokladně úřadu.
Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací 
k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Omluva
Omlouváme se tímto paní Marii Servusové, kterou jsme z důvodu tiskové chyby neuvedli v minu-
lém čísle zpravodaje.
Paní Servusová v letošním roce oslaví 90 let. 

Nejen jí, ale všem našim jubilantům 
přejeme do dalších let spoustu zdraví, 

rodinné pohody a radosti ze života.
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za rytíři do doby Lucemburků...
... zavedli členové skupiny historického šermu Pernštejni žáky 4–9. třídy. Poutavým způsobem nám 
předvedli a pověděli spoustu zajímavostí o životě rytířů v době gotiky a o českých králích z rodu Lu-
cemburků. Tři žáci si mohli vyzkoušet různé rytířské turnajové disciplíny a vítěz byl pasován na rytí-
ře. Jeden z nás si také vyzkoušel na vlastní kůži všechny součásti pravé rytířské zbroje. Nakonec jsme 
měli možnost zhlédnout i ukázku šermířského umění. Závěrečný potlesk byl rozhodně zasloužený.

Mgr. Helena Paroulková

Sraz sourozenců na zŠ
Hlemýždi sice nepatří mezi obvyklé domácí mazlíčky, přesto jejich chovy rostou. Jeden z nich žije 
ve 4. ročníku. Jmenuje se Bob a má jeden rok. Jedná se o oblovku, které fascinují svou velikostí  
a krásou ulit. Jejich chov je nenáročný, zvládne ho i začátečník.
„Se šneky není nuda. Kdo se jim věnuje, zjistí, že jsou zajímaví nejen vzhledem,“ říká jeden z cho-
vatelů ze třídy. „Čich mají výtečný. Ačkoliv jsou zahrabaní v substrátu, ihned vylezou, když na jeho 
povrchu ucítí okurku,“ říká druhý. „Oblovky se koupou velmi rády, Bobovi dopřáváme lázně ve 
vlažné vodě,“ dodává třetí.
Děti si mazlíčka natolik oblíbily, že si v momentě, kdy zjistily, že naše paní kuchařka Ševčíková má 
doma dvě achatiny, kterým se z vajíček nedávno vylíhli maličcí šnečci, domluvily možný odběr. 
Vše klaplo a z poloviny čtvrťáků se naráz stali chovatelé vlastních hlemýžďů.
Když uplynulo asi půl roku, vznikl nápad uspořádat ve třídě sraz sourozenců oblovky velké. Dlou-
ho to netrvalo a sen se proměnil ve skutečnost. Dorazilo celkem 16 sourozenců a nechyběli ani 
rodiče. Třídní mazlíček Bob byl čestným hostem.
Chovatelé i hosté si akci moc pochvalovali. U mnohých oblovek bylo vidět, že si mají co říci. Na 
závěr se uspořádaly závody dlouhé 30 cm. Motivací pro soutěžící byly pochoutky, které jim jejich 
chovatelé postupně posouvali po trati. Vítězů jsme se dočkali! „Uvidí se sourozenci ještě někdy?“ 
ptali se malí chovatelé.   

Mgr. Kateřina Dostálová

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Navštěvujeme ekologické výukové programy
Dne 15. února žáci 1. a 2. třídy navštívili environmentální program ve vzdělávacím středisku Lipka 
– Jezírko v Brně Soběšicích. Děti z 1. třídy provedla larva brouka tesaříka od kořene až po korunu 
stromu, seznámila je s životem stromů a jejich využitím. V rámci programu si žáci na kachlových 
kamnech upekly bramborové placky.
Děti z 2. třídy prováděl programem mravenec Vladimír, který je seznámil s životem mravenců, 
s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Součástí programu bylo prolézání 
modelem mraveniště, kde děti plnily různé úkoly. Část krásného slunečného dopoledne jsme pobý-
vali i venku v přírodě. Vše se nám moc líbilo.                    

Mgr. Jitka Havířová

Don Quijote a ti druzí
30. ledna přijeli divadelníci z Hradce Králové, aby nás vtipnou formou seznámili s úryvky děl 
těchto klasických španělských dramatiků: Lope de Vega – Vzbouření v blázinci, Tirso de Molina 
– Zbožná Marta, Pedro Calderon de la Barca – Dáma skřítek, Miguel de Cerventes y Saavedra – 
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Představení se nám všem líbilo a odnesli jsme si nejen 
spoustu zážitků, ale i nové poznatky.

Mgr. Jiřina Bednářová
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Lyžařský výcvikový kurz
Dne 6. února 2017 navštívila skoro celá naše sedmá třída městečko Karlov pod Pradědem. V pon-
dělí ráno jsme se všichni sešli před školou, kde jsme společně naložili zavazadla do autobusu, ve 
kterém už na nás čekali žáci ze Základní školy ze Svitávky, se kterými jsme se ihned spřátelili. 
Čekal nás totiž společný týden strávený na Lyžařském výcvikovém kurzu. Kvůli počasí jsme přijeli 
na chatu o něco později, než jsme měli, a proto jsme museli vynechat odpolední lyžování. 
Na chatě jsme se rozdělili do pokojů. Potom jsme vyrazili na obhlídku terénu – podívat se na místní 
sjezdovky. Každý večer si předem určená skupinka žáků nachystala večerní program. Hráli jsme 
spoustu různých her, po kterých následovala diskotéka, kde se tancovalo a bavilo. Po diskotéce se 
konala večerní hygiena a večerka. Večery zůstávaly programem stejné, jen se měnily hry a tvůrci 
programu. 
Následující den jsme se vypravili na sjezdovku. Všichni se moc těšili. Pro začátečníky byly začátky 
těžší, ale průběžně se vše obrátilo k lepšímu. Na svahu jsme se rozdělili do tří družstev. Časem se 
někdo propadl do nižší skupiny a naopak pár šťastlivcům se povedlo pokročit do té vyšší. Každý 
den se lyžovalo dvakrát. Výjimkou byla pouze středa, kdy se místo lyžování zařadil do programu 
povinný odpolední odpočinek. Byli jsme se projít a okouknout místní přírodní krásu. Strava byla 
výborná, ne každému však chutnala. 
Lyžařský kurz si užil každý žák z obou škol. Nakonec v pátek 10. 2. jsme po dopoledním výcviku 
a obědě odjeli zpátky do Knínic. Týden jsme si užili na maximum. Všem se nám moc líbil a mrzelo 
nás, že jsme nemohli zůstat o něco déle.  

Tomáš Tlustý, žák 7. třídy
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Poděkování za finanční dar
Ráda bych touto cestou poděkovala za finanční dar z dobrovolné sbírky „NOVOROČNÍ POLÉV-
KA 2017“, který obdržela naše škola od vedení městyse Knínice. V letošním roce jsme se již po-
čtvrté mohli potkat první den roku a popřát si vše dobré do celého roku. Za hojné účasti občanů se 
díky ochotným lidem a chutné polévce podařilo vybrat a na dobrou věc věnovat 7 025 Kč. Částka 
bude použita na doplnění hraček do mateřské školy a školní družiny. Jsme rádi, že je kolem nás řada 
lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe a jsou ochotni nás podpořit a přispět.    
Za všechny děti, žáky i pracovníky školy ještě jednou všem děkujeme. 

Mgr. Jitka Vaňková 

co se dělo ve školce v únoru
Uplynulý měsíc jsme si stále ještě užívali zimu. Bobovali jsme do poslední chvíle. Pokud byl mráz, 
využívali jsme jej k výrobě barevných ledových kostek. Povídali jsme si o tom, co dělají zvířátka 
v zimě a hledali jsme jejich stopy ve sněhu. Zašli jsme i ke krmelci a dali tam zvířátkům něco na 
přilepšenou. Přece jenom letošní zima byla dlouhá. Vycházka se vyplatila, zahlédli jsme srnky. Sy-
pali jsme i ptáčkům do krmítka a naučili jsme se o nich pěkné říkanky, písničky a tanečky. 
7. února se třída Myšek a Krtečků vypravila do Brna, do divadla Radost na představení Broučci. 
Děti ze Žabek se zase podívaly do kina v Boskovicích na pohádku Anděl Páně 2. O týden později 
nás školáci ze 4. třídy pozvali na setkání sourozenců oblovky obrovské neboli achatiny, což je ta-
kový „obr“ šnek. Asi budeme mít nového „mazlíčka“! 
Každý čtvrtek skupinka dětí vyrážela do solné jeskyně. V únoru proběhly také poslední dvě lekce 
edukačně stimulačních skupin, určených předškolákům. Byla tam i paní učitelka Bednářová, která 
příští školní rok bude třídní učitelkou prvňáčků.
Chtěli bychom také poděkovat firmě Bohatec, která pro školku zakoupila kluzáky na sníh. Moc nám 
letošní zimu posloužily a doufejme, že je využijeme i další roky. Teď už se však těšíme na jaro!

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Děti si také v rámci vykládání o Antarktidě vyrobily své tučňáky.
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UPLyNULé  AKce

Poděkování
Začátkem února letošního roku uskutečnila místní Myslivecká společnost Fram opět svůj myslivec-
ký ples. Jednak s vírou v úspěch, ale i s obavami o účast, která mohla být znatelně ovlivněna sou-
časným chřipkovým onemocněním občanů. Nakonec se však obavy nenaplnily. Stylově vyzdobený 
sál kulturního domu v Knínicích opanovala dobrá nálada, stejně tak všeobecné veselí, tanec, vše 
silně podporované osvědčenou a skvělou kapelou Pohoda, podložené výborným jídlem, žádanými 
nápoji, jakož i bohatě zajištěnou tombolou. Pro vysokou úroveň plesu a pro jeho úspěch nic nechy-
bělo. Dílo se opakovaně zdařilo! Všem patří velké poděkování!
Děkuji touto cestou našim myslivcům a všem našim příznivcům, kteří pracovali na přípravě nebo 
se i jinak podíleli na organizačním a technickém zajištění plesu. 
Děkuji také sponzorům, organizacím, občanům, ale i všem myslivcům a jejich příznivcům a stejně 
tak i všem ostatním za dary do tomboly i za jakoukoliv míru pomoci při jejím zajišťování! Velké 
díky patří také kapele a naprosto jistě také všem účastníkům plesu, kteří svou přítomností, hlasiv-
kami, potleskem, ale i peněženkami podpořili skvostnou atmosféru plesu.
Ze srdce děkuji také za slova chvály a uznání od účastníků plesu. To hodně těší, ale i zavazuje! 
Závěrem všem přeji, aby zážitky z tohoto plesu se ke každému jeho účastníku trvale vracely  
v krásných vzpomínkách! 
Tak tedy znovu za rok!

za MS Fram Knínice: Ing. Vlastimil Sedlák
myslivecký hospodář
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Maškarní bál
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POhLeD
do historie obyvatel Městyse Knínice

První učitelé v Knínicích 
Z opisů starých listin, pořízených koncem 18. st. zdejším starostou Tomášem Koutným je zřejmé, že v  městečku 
probíhala školní výuka už za 30. leté války. V té době zde působil rektor Jan Českobrodský (1619–1648), kterého 
posléze vystřídal Ondřej Hrádek zvaný též Hradečný (1649–1665). Po něm na místo rektora nastoupil Jan Průček. 

Zatím nejstarší doložená školní budova stála (prokazatelně v r. 1776) v sousedství kostelního schodiště (dnes dům čp. 
30).  Vzhledem k tomu, že se počet dětí postupně zvyšoval – koncem 18. st. měla škola kolem 145 žáků – inicioval 
v r. 1800 Náboženský fond jakožto správce šebetovského panství výstavbu nové školní budovy.  O rok později tak 
mohl tehdejší rektor Antonín Nesvadba převést žáky do nové školy na návrší nad kostelem (dnes dům čp. 147).

Antonín Nesvadba
(*asi 1752–†1842)
Antonín Nesvadba nastoupil do zdejší školy zřejmě krátce po r. 1772 a působil zde až do své smrti v r. 1842, tedy ne-
uvěřitelných sedmdesát let. Za tu dobu stačil vštípit základy psaní, čtení a počítání hned třem generacím knínických 

hISTORIe

INzeRce

Vážení spolupracovníci 
bývalého závodu PILA ŠeBeTOV,

ti z vás, kteří mají zájem o setkání 
bývalých spolupracovníků,

nechť dají vědět do 15. 3. 2017  
na tel.: 739 026 928  

nebo na e-mailovou adresu: 
ZdenkaNeubauerova@seznam.cz.

Setkání by se uskutečnilo v měsíci květnu 
nebo červnu 2017 v Knínicích,

přesné datum bude záležet na domluvě. 
Moc se na vás těší  

Františka, Jiřina, Mařenka a Zdena.
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dětí. Vedle učitelských povinností se dále věnoval hudbě, zastával místo obecního písaře a ke všemu se ještě staral 
o obecní památky. Byl to také on, kdo z vlastní iniciativy přepsal některé, věkem již značně sešlé starobylé listiny 
a zaznamenal pro další pokolení důležité události té doby.  Velkého vděku – jak už to bývá – se však za svou práci 
nedočkal. Obec mu totiž odňala pozemky a i jinak mu znepříjemňovala život na vesnici. 

Antonín Nesvadba vedl bohatý rodinný život: díky třem manželstvím se stal otcem celkem sedmnácti dětí! Z mat-
ričních záznamů lze vyčíst, že jeho první manželkou, která mu v r. 1776 porodila dceru Terezii Kláru a o dva roky 
později syna Ignáce Ernesta Prokopa, byla jistá Terezie (příjmení není uvedeno). Když tato v pouhých třiadvaceti 
letech v květnu r. 1780 zemřela, oženil se Antonín Nesvadba podruhé, přičemž jeho vyvolenou se stala Mariana (ně-
kdy též pouze Anna) s nejasným příjmením Nekerin. Že šlo o manželství opravdu šťastné, dokládá ta skutečnost, že 
mezi lety 1781–1799 zakroužil nad skrovným učitelským příbytkem hned pětkrát čáp a sedmkrát vrána: jinými slovy, 
v průběhu osmnácti let se Antonínu a Marianě Nesvadbovým narodilo dvanáct dětí, pět synů a sedm dcer! Šest dětí  
prokazatelně zemřelo v kojeneckém věku, zbývající, až na dceru Františku, která se v r. 1825 provdala za Antonína 
Ševčíka z čp. 2, v dospělosti odešly mimo Knínice.

Mariana Nesvadbová zemřela v r. 1804 na tuberkulózu. O pět let později, přesně 16. 7. 1809 se Antonín Nesvadba 
oženil potřetí s o více jak dvacet let mladší Kateřinou Střelcovou z Račic na Vyškovsku.  V manželství se v krátkém 
sledu po sobě narodili synové Antonín a František, ke kterým jako poslední přibyla ještě dcera Josefa. Radost však 
v učitelské rodině neměla dlouhého trvání, všechny tři děti totiž zemřely v kojeneckém věku.

Antonín Nesvadba přežil svoji třetí manželku o pět let. Zemřel na tehdejší dobu v úctyhodných 90 letech a 9 měsících 
dne 24. 9. 1842 jak jinak než „sešlostí věkem“. Pochován byl u zdi v rohu hřbitova a jeho náhrobek tu prý byl patrný 
ještě kolem r. 1950.

Na sklonku života vypomáhali Antonínu Nesvadbovi ve škole dva podučitelé, František Kuchař, který se po jeho 
smrti stal na krátkou dobu prozatímním řídícím, a Karel Böhm. Zatím co o prvně jmenovaném vím jen tolik, že se 
narodil někdy kolem r. 1819, o Karlu Böhmovi se dochovalo informací přece jen trochu víc. A rozhodně ne nezají-
mavých, tedy aspoň co se týče jeho rodinných vazeb.

Karel Böhm
(*1814–???)
Karel Böhm se narodil 1. 11. 1814 ve Ždánicích poblíž Kyjova do rodiny hajného Jana Böhma a jeho manželky 
Františky roz. Lányiové z Žeravic u Kyjova.

Podučitelem v Knínicích se Karel Böhm stal někdy kolem r. 1838. Zda bylo jeho jmenování věcí náhody nebo se do 
Knínic dostal na čísi přímluvu s vyhlídkou, že to bude právě on, kdo se v brzké době stane zdejším rektorem, toť otáz-
ka, na kterou nám asi nejlépe odpoví následující rodinné vazby. V listopadu r. 1840 se Karel Böhm oženil s Vincencií 
Schönovou ze Šebetova. Na tom by nebylo zase až tak nic zajímavého, kdyby Vincencie nebyla dcerou stolaře Petra 
Schöna, který pocházel rovněž ze Ždánic a do Šebetova se přistěhoval poté, co se oženil s Magdalenou Nesvadbo-
vou, dcerou rektora Antonína Nesvadby z jeho druhého manželství. Jinými slovy, Karel Böhm si vzal  vnučku svého 
představeného a zřejmě plánoval, že to bude právě on, kdo po starém pánovi v brzké době převezme knínickou školu. 
V tomto duchu jej podle všeho utvrzovala nejen rodina, ale i knínický farář Josef Luňáček, kterého pojilo s Antoní-
nem Nesvadbou dlouholeté přátelství.
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Do růžových plánů Karla Böhma však nečekaně zasáhl majitel panství, hrabě Mořic Strachwitz, který z neznámého 
důvodu se jmenováním rektora téměř dva roky otálel, až konečně v únoru r. 1844 potvrdil do úřadu nově příchozího 
učitele Jana Krušinu.

Farář Josef Luňáček tuto skutečnost nesl velmi nelibě a Krušinovi začal škodit doslova na každém kroku. Ostatně 
se o tom zmiňuje ve staré školní kronice sám Jan Krušina: „Konečně byl presentován Jan Krušina 20. února 1844 
od pana hraběte Strachwitze, kde se do velkých nepříjemností dostal, neb pan farář Luňáček svého miláčka Karla 
Böhma, který s ním zapleten byl, za učitele míti chtěl.  Jak pronásledoval, mučil a trápil učitele Krušinu, nemůže a 
musím se hanbit pérem vypsat a jest k víře nepodobné a přece pravdivé, o čem raději pomlčím.“ Dlužno dodat, že 
postupem času přerostly spory mezi oběma muži v otevřené nepřátelství.

Karel Böhm, kterému se mimochodem v Knínicích narodily dvě děti, syn Josef a dcera Walburga, byl přeložen 
na jinou školu.  Z prozatímního řídícího učitele Františka Kuchaře se stal opět podučitel a v Knínicích  působil  
do r. 1849.

Jan Krušina
(*8. 8. 1815, Trpín 62–†1. 1. 1896, Knínice 147)
V malebném prostředí Českomoravské vrchoviny,  asi 14 km jv. od Letovic leží nevelká obec Trpín. Do historie 
se zapsala především díky tomu, že tudy ve středověku procházela tzv. „Trstenická stezka“, důležitá zemská cesta 
spojující Čechy s Moravou.

Dnes má obec asi 380 obyvatel a její dominantu tvoří barokní kostel sv. Václava. A právě v něm byl 9. srpna 1815 
pokřtěn jménem Jan syn zdejšího sedláka Václava Krušiny a jeho ženy Anny roz. Macků.

Před svým příchodem do Knínic působil Jan Krušina zřejmě kratší dobu v Novém Jičíně. Lze tak aspoň soudit podle 
toho, že právě odtud, ze zámožné z rodiny hostinského a kupce se střižným zbožím Jana Hellera a jeho ženy Magda-
leny, dcery soukeníka Františka Bindermanna, pocházela Janova první manželka Mariana Hellerová (*22. 4. 1817).

Jan Krušina byl jmenován řídícím učitelem v Knínicích 20. února 1844. Bydlel ve škole, kde měl k dispozici byt  
o dvou malých světničkách. Další světničku obýval podučitel. K výuce sloužily dvě – jak uvádí školní kronika – „vy-
učovací světnice.“ Děti sedávaly v dlouhých lavicích, v posledních čtyřech děvčata. Na okraji v poslední chlapecké 
lavici seděl vždy nejlepší žák, který byl po vizitaci zapsán do zlaté knihy. V poslední dívčí lavici seděla na kraji 
nejlepší žačka.

Protože k učitelskému bytu nenáležela žádná komora či sklep, musel si Jan Krušina, jak popisuje v kronice: „hůře 
než nějaký podruh sobě v zemi na venku dole pro domácí živobytí nechat dělat sklep.“  Nový sklep ve svahu pod ško-
lou mu však radosti příliš nepřinesl, v kronice si totiž obratem stěžuje, že mu z něho všechny zásoby kdosi ukradl.

Po více jak třiceti letech působení na staré škole se v r. 1876 Jan Krušina přestěhoval do školy nové, vybudované 
mimo jiné i jeho zásluhou (dnes čp. 164). V přízemí budovy měla rodina k dispozici jeden ze dvou prostorných bytů, 
sestávající ze dvou světnic, velké kuchyně, komory, sklepa, dřevníku a chléva. Druhý byt byl určený pro ženatého 
učitele. Mimo to se ve škole nacházely ještě dvě malé světničky pro svobodné učitele.  Pro vyučování byly určeny 
čtyři místnosti a tělocvična v prvním poschodí. V té době školu navštěvovalo na 300 žáků.
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V r. 1883 oslavil Jan Krušina padesátileté výročí svého působení ve školní službě. Kníničtí mu uspořádali velkolepou 
oslavu, které se zúčastnil se svou rodinou i majitel šebetovského velkostatku, baron Mořic Königswarter, jinak velký 
dobrodinec školy. Janu Krušinovi osobně předal písemné blahopřání a 100 zlatých, baronka Charlotta Königswarte-
rová pak oslavenci věnovala „cigaršpici“ v ceně 30 zlatých.

30. dubna následujícího roku udělil u příležitosti výše zmíněného jubilea císař František Josef I. Janu Krušinovi 
stříbrný záslužný kříž s korunou. Ve školní kronice se o této události praví:
„Roku 1884 byl udělen panu J. Krušinovi stříbrný záslužný kříž s korunou od J. Veličenstva našeho nejmilostivějšího 
císaře pána a krále ze dne 30. dubna a slavnost byla držená 13. července 1884. K této slavnosti se dostavil pan okres-
ní hejtman Salomon a pan okresní soudce Geisler v uniformách, obecní výborové, školní mládež, množství učitelů  
a ze všech stran velký nával lidu, jakož i páni baroni a paní baronka. Slavnost vypadla velmi skvěle. Pan hejtman měl 
řeč, v níž vylíčil zásluhy oslavence, a pak mu připjal s blahopřáním na prsa kříž. Pak následovalo blahopřání pana 
předsedy a místních představených, pánů kolegů a mnohých mých bývalých žáků. Manželka oslavence připravila 
chutnou hostinu, která trvala až do 8 hodin večer, kdy slavnost vesele skončila.“

Manželkou je míněna už druhá žena Jana Krušiny, Mariana roz. Winklerová z Vratíkova. Tím jsme se dostali k rodině 
Jana Krušiny. Povězme si o ní něco bližšího.

Vzhledem k tomu, že se mi zatím nepodařilo nalézt zápis o sňatku Jana Krušiny a Mariany Hellerové, těžko říci, 
zda byl Jan Krušina během svého příchodu do Knínic na jaře r. 1844 již ženatý či nikoliv. Coby zatím ještě bezdětný 
pár se manželé Krušinovi poprvé uvádějí v „Soupisu duší knínické farnosti“ z ledna r. 1845. Poté se začíná rodina 
knínického nadučitele s železnou pravidelností dvou let rozrůstat. Na svět postupně přicházejí:
●  Karel (*19. 11. 1845–†19. 4. 1848, spalničky). 
●  Vincencie Marie Kateřina (*19. 4. 1847–???). Vincencie se naposledy uvádí v soupisu obyvatel Knínic z r. 1866, 
 poté její stopa mizí.
●  Mariana (*6. 12. 1848–???). Dne 9. 7. 1867 se Mariana provdala za Romana Čermáka, pachtýře hostince 
 v Drnovicích. O tři roky později měl Čermák, který jinak pocházel z Poličky, propachtovaný hostinec v Lysicích.
●  Hugo (*14. 7. 1850–???).  Hugo se naposledy uvádí v soupisu obyvatel městečka Knínice z r. 1869. Poté se jeho 
 jméno z Knínic vytrácí.
●  Karel Jan (*2. 5. 1853–†25. 3. 1922, Knínice 147). V soupisu obyvatel z r. 1921 vystupuje Karel Krušina jako 
 vdovec. Umírá stižen mrtvicí v Knínicích v r. 1922. U jeho jména je poznámka „almužník“. 
●  Antonín (*23. 4. 1855–†26. 1. 1856, tuberkulóza). 
●  Matylda Anna (*19. 8. 1857–†2. 9. 1857, psotník). 
●  Anna Josefa (*23. 5. 1860–†17. 6. 1861, psotník). 
●  Adolf Josef (*31. 12. 1863–†7. 12. 1864, spála).

Krátce po smrti první manželky Mariany (†1. květen 1864, břišní tyfus) se Jan Krušina 27. 10. 1864 oženil s Maria-
nou Winklerovou (*12. 12. 1841), dcerou kováře Karla Winklera z Vratíkova a Františky, roz. Korcové z Hrádkova. 
V tomto manželství se narodily čtyři děti:
●  Antonie (*24. 10. 1865–†5. 6. 1866, psotník). 
●  Josefa (*15. 4. 1867–†14. 6. 1952, sešlost věkem). Dne 26. 4. 1899 se Josefa provdala za vdovce Jana Kučeru, 
 hostinského v Zámrsku u Vysokého Mýta. Po manželově smrti se přestěhovala zpět do Knínic – hlášena zde byla 
 od 1. 10. 1913. V soupisu obyvatel z r. 1921 se uvádí jako vdova na čp. 147.  Později žila nějakou dobu v Brně, 
 odkud se v r. 1951 znovu vrátila do Knínic, kde o rok později zemřela.  
●  Antonie Anděla (*11. 1. 1869–†29. 11. 1941, Knínice 124, zápal plic). V r. 1887 se Antonie provdala za Josefa 
 Procházku z čp. 4. S rodem Procházků a tím vlastně i s Antonií se blíže seznámíme v dubnovém Zpravodaji. 
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●  Josef Ludvík (*9. 2. 1877–†14. 2. 1954). Josef působil celý život ve státní správě: před odchodem do výslužby 
 zastával místo berního ředitele v Novém Městě nad Metují.  V r. 1936 se i s manželkou Marií roz. Bílkovou 
 (*1874–†1952) přestěhoval na odpočinek do Knínic, kde také v r. 1954 zemřel. Krušinovi měli jedinou dceru 
 Marii, provd. Sobolovou, která dlouhá léta vyučovala matematiku na měšťanské škole v Litomyšli. 
 Zde také v téměř devadesáti letech zemřela.

Jan Krušina se rovněž s velkým nadšením věnoval včelaření. Od r. 1872 byl členem Moravskoslezského včelařského 
spolku a navíc pravidelně přispíval krátkými zprávami ze života místních včelařů do časopisu „Včela brněnská“. 

Do výslužby odešel Jan Krušina po pětačtyřiceti letech 31. července 1888. Dožil na škole (čp. 147), kde zemřel  
1. ledna 1896 „sešlostí věkem.“ Mariana Krušinová přežila svého manžela o dvanáct let. Zemřela 14. 12. 1908  
na zápal plic.

z rodiny trpínských Krušinů pocházeli:
Josef Krušina, učitel (*1903). V r. 1948 sepsal publikaci „Dějiny Trpína a okolí“.
Václav Krušina (*1813–†1902), bratr učitele Jana Krušiny byl mlynářem na mlýně v Dolním Poříčí.

Poděkování
Za informace a dále za fotografie, které jsou součástí tohoto textu, děkuji paní Vladimíře Růžičkové a panu  
Ing. Josefu Procházkovi, oběma z Knínic.

Příště
V dubnovém Zpravodaji se vydáme po stopách rodu Procházků v Knínicích.

Tip na jarní výlet!
Mezi Trpínem, rodištěm Jana Krušiny, a sousední obcí Rovečné se nachází přírodní památka Nyklovický potok s vý-
skytem bledule jarní. Bledule zde rostou podél meandrujícího potoka v délce několika kilometrů a z kraje jara, kdy 
rozkvétají, vytvářejí neopakovatelně malebnou scenérii.

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

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz
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Josef Krušina, berní úředník v. v. s dcerou 
Marií Sobolovou. (Kolem r. 1945.)

Marie Krušinová, manželka J. Krušiny s dcerou 
Marií Sobolovou. (Kolem r. 1935.)

Nejstarší knínická škola na čp. 30. (R. 1956.)
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