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Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme Vám termíny 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 za osobu. Druhá 
část je splatná do 30. 9. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na číslo 
účtu 168 554 808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky Vaše příjmení. 

Dále do 31. 3. je splatnost místního poplatku za psa. Výše poplatku 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, variabilní symbol číslo popisné, do 
poznámky uveďte příjmení majitele. 
Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. 
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o úhradu v úřední dny, kdy jsme Vám 
plně k dispozici, v pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 hod. a ve středu 7.00–12.00, 13.00–18.00 hod. 

Žádáme Vás o dodržení termínů splatnosti výše uvedených poplatků.
Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 5. 3. 2018 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedá-
ní Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Rekonstrukce ulice Dukelská v Boskovicích – dopravní omezení 5. 3.–31. 10. 2018
V rámci společné investiční akce Svazku vodovodů a kanalizací a města Boskovice, bude prove-
dena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, chodníků, přilehlých ploch, oprava povrchu a provedení 
odvodnění v ulici Dukelská v Boskovicích. Ulice Dukelská tak bude průjezdná pouze pro linkové 
autobusy, pro místní občany a podnikatele na základě povolení k vjezdu. 
Dvě obousměrné objízdné trasy budou vedeny: 
1. trasa z Boskovic přes Vážany, Knínice, Šebetov, Kořenec, Benešov, Suchý, Žďárnou, Valchov,  
 Boskovice, 
2.  trasa z Boskovic, Lhotu Rapotinu, Doubravici nad Svitavou, Rájec-Jestřebí, Petrovice, Sloup,  
 Ludíkov, Valchov, Boskovice. 

Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Knínice
Městys Knínice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Knínice, příspěvkové organizace. 
V současné době připravuje vyhlášení konkursu na obsazení místa ředitele školy. Stávajícímu ředi-
teli Mgr. Jiřímu Horníčkovi končí v červenci 2018 funkční šestileté období a následně odchází do 
starobního důchodu. Přihlášky do konkursu bude možné podávat v období od 8. 3. 2018 do 10. 4. 
2018 v kanceláři Úřadu městyse Knínice 107. Celé znění vyhlášeného konkursu bude v uvedeném 
období zveřejněno na úředních deskách.

Trafostanice Padělky
V lokalitě Padělky probíhá výstavba nové kioskové distribuční trafostanice a kabelové vedení  
z lokality U Nádraží.  

inforMace  z  radnice
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Vodní nádrž Brudně
Pokračují práce na rekonstrukci vodních nádrží v Knínicích.

Vítání občánků
Poslední lednovou neděli, 28. 1., jsme se v obřadní síni Městyse Knínice setkali s našimi nejmlad-
šími občánky, jejich rodiči i dalšími rodinnými příslušníky. 
Přivítali jsme 5 dětí narozených v druhé polovině roku 2017:
Kateřina Klapušová
Nela Filipová
Roderik Homolka 
Ondřej Haupt
Jan Ševčík
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu pěkných chvil společně strá-
vených. Velké poděkování patří dětem z místní MŠ a ZŠ i jejich učitelkám paní Bohatcové a paní 
Havířové za vydařené vystoupení. 
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ODPaDy
Odvoz domovního odpadu: 1. 3., 15. 3., 29. 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.

SBĚRNÝ DVŮR: 
16. 3. 2018 8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNa
Půjčovní doba: 
Po dobu nemoci bude knihovna otevřena 
každých 14 dní, a to 13. 3., 27. 3., 10. 4.,  
24. 4., 15. 5., 29. 5. od 16.00–19.00 hodin.  
Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz
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ŠKOla  a  ŠKOlKa
Moravské zemské muzeum Brno
Dne  25. ledna 2018 se zúčastnili žáci 7. ročníku školní akce Fauna Moravy v Moravském zemském 
muzeu v Brně. Tato návštěva byla koncipována v návaznosti na výuku přírodopisu. Nešlo pouze  
o běžnou prohlídku exponátů. Paní učitelka Mgr. Paroulková připravila  žákům aktivity netradiční 
a především zábavnou formou.
Žáci plnili různé úkoly. Mezi ně patřilo například kreslení obrázků, porovnávání velikosti zvířat, 
pozorování hnízd  a rovněž vyhledávání názvů, ve kterých je  obsaženo jídlo, jako například bram-
borníček a ořešník. 
Jeden z nejsilnějších zážitků byl pro všechny obří kapr. Muzeum je jeho domovem již několik let. 
Žáci odjížděli spokojeni nejen s prohlídkou muzea, ale také se svojí prací. Za učitele musíme po-
děkovat skvělé přípravě paní učitelky Paroulkové, jež se akce nakonec pro nemoc nezúčastnila, ale 
dobře ji připravila. A hlavně dětem, které po celou dobu vzorně spolupracovaly. 

Za učitele Zuzana Richterová a Jitka Vaňková

Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd
Žáci 8. a 9. ročníku v pondělí 29. 1. v Divadle Bolka Polívky zhlédli představení Klára 3847 – aneb 
příliš mnoho hvězd. 
Příběh vychází ze skutečného života Kláry Brodyové, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny 
přežila útrapy transportu, věznění v koncentračním táboře v Osvětimi i pochod smrti.
Po závěrečných slovech hlavní hrdinky: „Tohle všechno nevyprávím proto, aby mě někdo litoval, 
ale proto, aby se to už nikdy nemohlo opakovat, a aby se moje děti nemusely bát tak, jak jsme se 
báli my.“, panovalo v ztemnělém sále divadla ještě několik minut ticho. Ve všech divácích zanecha-
lo toto představení hluboké zážitky.

Alice Novotná
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Jubilejní 10. ples žáků školy 1. 2. 2018
Mnoho z dospělých si už někdy vyzkoušelo, že není zcela jednoduché uspořádat společenskou akci. 
Ale není to zase tak nemožné, aby se s tím nevypořádali žáci základní školy. Samozřejmě potřebují 
nápovědu a tu a tam popostrčit.
Školní ples se tak stal vzácnou příležitostí vyzkoušet si „na vlastní kůži“ o čem to je, když se ruličkuje 
přibližně tisícovka losů, když se při nacvičování předtančení a dvou vystoupení mnohokrát opakuje 
to samé. Jak není zcela jednoduché sehnat ceny do tomboly, korunku a šerpy pro krále a královnu 
plesu, fotografa a video záznam, kolik času zabere vyzdobení tělocvičny, výroba jednohubek a dalšího 
občerstvení, zajištění volné tělocvičny již den předem. A po akci práce ještě nekončí. Je třeba zase 
vše uklidit a uvést do původního stavu. Ale jak se pořadatelé sami nakonec shodli, za ty rozzářené oči  
a šťastné úsměvy mladších spolužáků to stálo.
Děkuji tedy všem žákům deváté třídy. Poděkování patří taktéž jejich rodičům.   

Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Vašíčková

Družinový karneval
Poslední lednový den přinesl žáčkům konec prvního pololetí, vysvědčení a v družině navíc proběhl 
ve znamení karnevalu. Děti přišly vyzbrojeny krásnými maskami a se zaujetím zdolávaly všechny 
připravené soutěže. K chuti přišlo i drobné občerstvení, trocha muziky a tance. S dobrou náladou 
jsme se rozešli vstříc nadcházejícím pololetním a jarním prázdninám.

Za školní družinu Iveta Sedláková
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Únor v mateřské škole
Únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale je plný veselého masopustního rejdění, masek a karnevalů.
Hned po jarních a pololetních prázdninách, které jsme si užívali na začátku měsíce, se do naší škol-
ky nastěhovaly veselé masky. Nejdříve jsme v maskách obcházeli vesnici, potěšili jsme kolemjdou-
cí veselými písničkami i básničkami a za naši snahu jsme byli poté odměněni spoustou sladkostí 
a dobrot, za které děti moc děkují. Abychom si masek, radovánek a veselí řádně užili, uspořádali 
jsme ještě v MŠ karneval, na kterém děti předvedly svoje krásné masky, zatančily si a zasoutěžily. 
Krásné a veselé dopoledne bylo pro děti velkým zážitkem.
Všichni jsme se před prázdninami těšili na spoustu sněhu a na zimní sporty, ale Paní zima nám moc 
snížku zatím nedopřála. 
Protože většina dětí sleduje s rodiči olympijské soutěže, rozhodli jsme se, že uspořádáme OLYMPIÁDU 
MŠ 2018. V tělocvičně a na zahradě plnily děti různé sportovní úkoly a za velkou snahu byly odměněny 
medailemi a sladkými dobrotami.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí
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Karneval – Sluníčka

Karneval – Žabky
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KluBy  a  SPOlKy

Podmínky soutěže:
1) Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Zůčastnit se 
mohou pouze jednotlivci s 1 fotografií – vyberte tu nejhezčí.
2) Podmínkou je dodržení tématu soutěže: Vánoční nebo zimní tematika.
3) Hodnocena bude nejen samotná fotografie, ale také její originalita.
4) U fotografie uveďte tyto údaje: jméno, věk, adresa, telefonní kontakt.
5) Fotky přijímáme ve formátu JPG v dobré kvalitě a velikosti 2–5 MB 
na mas@masboskovickoplus.cz nebo osobně v elektronické podobě.
6) Své fotografie můžete zasílat do 31. března 2018.

Fotosoutěž Vánoční a zimní radovánky 
v naší obci
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uPlyNulé  aKce
Myslivecký ples 27. 1. 2018 – poděkování.
Myslivecký ples v Knínicích se stal již tradicí a po několik let se řadí mezi nejnavštěvovanější plesy 
v obci. Tak tomu bylo i letos ke konci měsíce ledna, kdy naše Myslivecká společnost Fram takovou 
akci v kulturním domě uspořádala. Po myslivecku vyzdobený sál i přilehlé místnosti byly zaplněny 
do posledního místa a ještě i navíc. Ples byl zahájen ve 20 hodin hudebním vstupem osvědčené kapely 
Pohoda z Kořence a následným pozdravem a přivítáním všech účastníků mysliveckým hospodářem. 
Pro všechny byla k poslechu hudby, zpěvu, tance i další zábavy připravena také m. j. bohatá sloso-
vatelná výstavka a kvalitní občerstvení mysliveckými specialitami ze srnčí a kančí zvěřiny – srnčím 
gulášem a kančí kýtou na šípkové omáčce. Při losování výstavky měli účastníci plesu možnost 
získat zvěřinu v podobě bažantů, zajíců, selat divočáků a kusů srnčího, ale i mnoho technických  
a jiných výrobků, potravin a nápojů, jimiž do výstavky přispěli sponzoři, myslivci a jejich rodinní 
příslušníci a další příznivci.
Podle hodnocení účastníků plesu byla s průběhem a organizací plesu velká spokojenost, všichni se 
dobře bavili. Proto také byl ples ukončen až před půl čtvrtou hodinou ranní. 
Za Mysliveckou společnost Fram rád i touto cestou děkuji všem našim členům, kteří se aktivně za-
pojili do příprav, organizace a zajištění plesu. Zvlášť velký dík patří i rodinným příslušníkům našich 
členů za nezištnou pomoc v průběhu plesu a při následném úklidu kulturního domu.
Myslivecká společnost Fram je velice vděčná za dary na tuto akci, protože bez nich by ples nemohl 
být uskutečněn v rozsahu, v jakém uskutečněn byl a jak si návštěvníci plesu zaslouží. Je si velmi 
dobře vědoma tohoto významu. A k tomu také patří i slova velkých díků sponzorům, dárcům, ale  
i myslivcům a jejich příznivcům za dary a za pomoc při jejich zajišťování.
V závěru vyslovuji přání, aby pěkné vzpomínky na myslivecký ples 2018 všem vydržely aspoň až 
do našeho plesu příštího! Tak opět za rok!

za MS Fram Knínice:
Ing. Vlastimil Sedlák
myslivecký hospodář

POHleD
do historie obyvatel Městyse Knínice

Jak šel čas…
„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního 
vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“

(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)

V. Obecní knihovna

HISTORIe

I. Něco málo z historie knihoven
Když krátce před r. 1450 vynalezl mohučský brusič drahokamů a zrcadel, a také zlatník Johann Gutenberg technologii 
mechanického knihtisku pomocí sestavovatelných liter, spatřila světlo světa první tištěná kniha. Na rozdíl od předcho-
zích zdlouhavě opisovaných rukopisů se stala mnohem dostupnější a umožnila tím snadnější rozšiřování stávajících 
či vytváření nových ucelených knižních sbírek. Vedle dosud převážně církevních knihoven tak během 16. st. vznikají 
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knihovny světské (úřední) a stále hojněji také přibývají knihovny soukromé, ať již panovnické (velkou sbírku knih  
a vzácných rukopisů měl například císař Rudolf II), šlechtické či měšťanské.
V době baroka vlastnily nejrozsáhlejší sbírky knih kláštery a kapituly. Často šlo o velmi cenné umělecké památky 
s tématy jako náboženství, filozofie, historie nebo právo. Vůbec nejbohatšími knihovnami disponoval jezuitský řád. 
Po jeho zrušení v r. 1773 se knihovny jezuitských kolejí staly součástí vědeckých knihoven v Praze a v Olomouci. To 
se již pomalu dostáváme do období Národního obrození, které si kladlo za jeden z hlavních cílů vydávat české knihy 
a časopisy a šířit je mezi venkovským lidem. Od 80. let 18. st. proto začínají pomalu fungovat tzv. veřejné půjčovny 
a čítárny, vznikající povětšinou z iniciativy vlastenecky smýšlejících nakladatelů a knihkupců. Rozmach v této době 
rovněž zaznamenávají odborné a vědecké knihovny při vysokých školách a muzeích, které jsou navíc – na základě 
Instrukce pro všechny univerzitní a lycejní knihovny z r. 1778 – i nově přístupny široké veřejnosti.
Během první poloviny 19. st. rostou knihovny v Čechách a na Moravě doslova jako „houby po dešti“, což lze zvláš-
tě přičíst na vrub několika výnosům. Hned ten první, vydaný dvorní studijní komisí v r. 1816 přikazoval zřizovat 
knihovny na gymnáziích. Z r. 1820 pochází tzv. hradecký plán, který předpokládal zakládání obvodních knihoven ve 
školních okresech při vikariátních úřadech. Tyto knihovny však byly určeny pouze učitelům a jejich pomocníkům. 
V r. 1838 gubernium nařizuje duchovním zakládat v obcích knihovny školní a farní, které by „sloužily mravnímu 
a vzdělanostnímu povznášení mládeže a dospělých“.  Od počátku 40. let 19. st. vznikají první městské a obecní 
knihovny. Po pádu Bachova režimu v r. 1859 dochází k rozmachu spolkového života.  Zakládány jsou četné čtenářské 
spolky, které zřizují knihovny zpočátku pouze pro své členy, později i pro ostatní zájemce.
O vydání říšského knihovního zákona, který by sjednotil legislativu kolem knihoven, usiloval v r. 1896 rakouský 
profesní knihovnický spolek, jehož členy byli i někteří čeští knihovníci. V zemském výboru a také na sněmu Králov-
ství českého se požadavek na přijetí knihovního zákona objevuje poprvé krátce po r. 1900. Od r. 1906 se přípravou 
knihovnického zákona intenzívně zabýval knihovní odbor Svazu osvětového, jehož zástupci v témže roce zaslali 
poslancům zemského sněmu otevřený dopis, v němž byl obsažen požadavek přijetí knihovnického zákona. Přes 
velké úsilí se však jeho přijetí prosadit nepodařilo. V r. 1913 byl zemský sněm rozpuštěn a možnost vydání zákona 
tak byla odsunuta na neurčito.
První konkrétní návrh s důvodovou zprávou předložili autoři knihovnímu odboru Osvětového svazu 14. 10. 1918. Po 
vzniku republiky pokračovaly práce na zákonu intenzivně již na půdě Ministerstva školství a národní osvěty. Ustanoven 
byl poradní sbor pro lidové knihovny, který se zabýval dvěma zásadními otázkami: zda se má zákon týkat všech kniho-
ven, tedy i těch odborných a vědeckých a zda má být zřizování knihoven obcemi povinné či dobrovolné. Zatím co první 
otázka byla zamítnuta, v druhém případě zvítězil názor, že veřejné knihovny mají být zřízeny ve všech obcích.
Dne 22. července 1919 přijalo Národní shromáždění ČSR zákon č. 430/1919 Sb. o veřejných knihovnách obecních. 
Prováděcím nařízením se stalo Nařízení vlády Republiky československé z 5. listopadu 1919. V patnácti kapitolách 
se podrobně věnuje účelu a rázu veřejné knihovny, problematice menšinových knihoven, místnostem knihovny a je-
jich vnitřnímu zařízení, dále se zabývá přenesenou působností veřejné knihovny, výpůjčními podmínkami, upřesňuje 
náklady na veřejné knihovny (podle počtu obyvatel). Podrobně je pojednán i poměr veřejných knihoven k jiným 
knihovnám. (Bylo umožněno zřizování poboček, čítáren, půjčoven pro mládež, hudebních oddělení. Půjčováním pře-
nosných knihoven byl vytvořen zárodek budoucí meziknihovní výpůjční služby a zřizováním ústředních knihoven 
pak metodické pomoci velkých knihoven malým.)
Nařízení dále obsahuje samostatnou pasáž, věnovanou knihovním radám a knihovníkovi. Zde jsou uvedeny povinné 
kvalifikační předpoklady pro funkci knihovníka v obcích s více než 10 000 obyvateli (absolutorium střední školy a stát-
ní zkouška knihovnická po odborném jednoročním studiu). Nařízení stanovuje minimální výši odměny v knihovnách 
v obcích s více než 5 000 obyvateli. V této pasáži Nařízení také omezuje výhradní rozhodování knihovní rady ve věcech 
nákupu četby nebo v odborných knihovnických záležitostech ve prospěch názorů knihovníků.
Dne 9. července 1959 vstoupil v platnost knihovní zákon č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven. Tento zákon 
ruší předchozí, ze kterého však v platnosti zůstává bod o zřizování knihovny v každé obci. Hned v úvodu se uvádí, 
že „posláním knihoven, důležitého a účinného masového činitele socialistické výchovy, je přispívat k všestrannému 
vzdělání pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a od-
borné úrovně, zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků a poskytovat pomoc při řešení 
politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu“. Tyto úkoly má 
zajišťovat jednotná soustava knihoven pod dohledem Ministerstva školství a kultury.
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Třetí knihovní zákon z r. 2001 nahradil předchozí. Upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické  
a informační služby a podmínky jejich provozování. Dne 23. 11. 2016 vláda projednala a vzala na vědomí Koncepci 
rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020.

II. Od „Knihovního spolku Jirásek“ k „Místní knihovně“
Jak uvádí zdejší kronika, knihovna byla založena 20. prosince 1870, kdy se do dobrovolného čtenářského spolku 
přihlásilo prvních šestadvacet místních občanů. Byli to Jan Zavadil, Josef Hradský, František David, František Ode-
hnal, František Janda, František Hadáček, Josef Jakubec, František Pulec, František Jakubec, Josef Prchal, Josef 
Geršl, František Kavan, Josef Pulec, Tomáš Ševčík, František Bílek, František Varha, Tomáš Kavan, František Stříž, 
Antonín Stříž, Tomáš Dračka, Tomáš Ševčík, Tomáš Koutný, Florian Janda, Josef Valenta a další dva občané, jejichž 
jména se nedochovala. A bohužel se nedochovalo ani jméno prvního knihovníka stejně tak, jako informace o tom, jak 
vlastně velký knižní fond spravoval. Jakékoliv záznamy chybí rovněž o činnosti čtenářského spolku.
Po roce 1900 vedl tehdy již obecní knihovnu rolník František Hrouz z čp. 117, po něm řídící učitel František Jurník 
z čp. 118.  Knihy byly zpočátku uloženy na radnici v poličce ve zdi. Teprve v r. 1924 byla za 350 Kč pořízena velká 
dřevěná skříň, která ač velmi zastaralá, sloužila svému účelu ještě v roce 1969. V rozpočtu obce totiž stále chyběly 
potřebné finanční prostředky na pořízení příslušných regálů.
Knižní fond byl v první polovině 20. století poměrně slušný. Čtenáři si v  knihovně mohli půjčit téměř všechny 
spisy Aloise Jiráska stejně jako díla všech tehdejších významných spisovatelů. Mimo knih se také půjčovaly romány 
vystřihované z novin a podomácku vázané. V obecní kronice se v souvislosti s již zmiňovaným Aloisem Jiráskem 
dochovalo následující povídání: „Stojí za zmínku, jak chtěli naši obecní představitelé levně přijít k Jiráskovým spi-
sům. Požádali mistra Aloise Jiráska o svolení, aby mohli knihovní spolek nazvat jeho jménem. Doufali, že dostanou 
nejen svolení, ale i zdarma jeho knihy. Jenže Jirásek asi neměl takové finanční možnosti, a tak prý jen poděkoval  
a dal svolení. Škoda, že se nám Jiráskův dopis nedochoval.“
Knihovna dostala název „Knihovní spolek Jirásek pro Knihnice, Šebetov, Vážany“. Později byl název změněn na 
„Obecní knihovna Knínice u Boskovic“. V 99 roce svého trvání (1969) nesla název „Místní lidová knihovna v Kní-
nicích u Boskovic“, po r. 1990 „Místní knihovna Knínice“.
V době druhé světové války vedl knihovnu řídící učitel František Jurník, od kterého ji převzal 1. ledna 1945 učitel 
Alois Hrouz. V roce 1969 vzpomínal na své tehdejší knihovnické začátky následujícím způsobem: „Ještě roku 1945, 
kdy jsem knihovnu 1. ledna převzal od řídícího učitele Jurníka, nebyl veden přírůstkový inventář. Knihy byly běžně 
značeny na výpůjčních kartách, podle kterých si čtenáři knihy vypůjčovali. Čísla vypůjčené knihy si knihovník zapsal 
do sešitu, v němž měl každý čtenář jednu stránku. Při vrácení knihy bylo číslo škrtnuto. Nyní se užívá sáčkového 
systému s volným výběrem knih. V každé knize je knižní lístek, který se při půjčení knihy vloží do sáčku se jménem 
vypůjčovatele. Při vrácení knihy se knižní lístek vloží zpět do knihy.“
O tom, jak knihovna přežila válečné události, ve svých vzpomínkách Alois Hrouz dále uvádí: „Konec druhé světové 
války přečkaly knihy ve sklepě radnice. Když jsme navečer viděli na jižní obloze záři ohňů a slyšeli dunění děl od 
Brna, silnice byla plná vojenských vozidel, němečtí vojáci stavěli na silnici zátarasy, rozhodl jsem se knihy uschovat. 
A tak se ocitly koncem dubna 1945 v bednách v jednom menším sklípku ve sklepě pod radnicí asi v některé kobce 
bývalého vězení. Šťastně se tam dočkaly osvobození. Knihovna byla znovu umístěna v kanceláři MNV na radnici. 
Nějakou dobu byla zatímně i v místnosti dnešní pošty v č. 108. Po dokončení stavby Požárního domu byla knihovna 
přemístěna do Vanovské ulice, kde má svou jednu místnost. Jen vybavení knihovny zůstalo staré a nevyhovující.“
Následně byla po řadu let vedoucí knihovny učitelka knínické ZDŠ Zdena Dvořáková. V roce 1982 převzala ve-
dení knihovny Jitka Jurová z čp. 255, následujícího roku učitelka knínické ZDŠ  Jana Fialová, která tuto činnost 
vykonává dodnes.

III. Přírůstky a úbytky
1962 – knihovna evidovala celkem 1 806 svazků, z toho 995 kusů beletrie, 265 zábavných knih pro mládež, 10 na-
učných knih pro mládež, 190 politické literatury, 76 zemědělské literatury, 46 přírodovědné literatury, 39 technické 
literatury a 185 jiné naučné literatury.
1969 – knihovna měla 2 515 svazků, z toho bylo 847 svazků naučných, 1 270 svazků zábavných pro dospělé, 45 svaz-
ků naučných dětských a 353 svazků dětské beletrie. Čtenářů bylo 54 a během roku si vypůjčili 1 153 knih. Zřejmě to 
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bylo v porovnání s předchozími lety málo, protože knihovník a zároveň obecní kronikář v jedné osobě Alois Hrouz si 
téhož roku posteskl, že:  „Čtenářů rok co rok ubývá. Hlavní příčinou je nezájem občanů o četbu a televize.“
1984 – v knihovně bylo zapsáno 4 187 svazků a velké množství časopisů pro mládež i dospělé. Do nákupu knih se 
v 80. letech investovalo ročně přibližně 6 000 Kčs. Jak uvádí kronika, „většinu čtenářů a pravidelných návštěvníků 
knihovny tvoří mládež, proto je doplňováno přednostně oddělení mladých čtenářů“. Mimo půjčování se v knihovně 
také pravidelně konaly výstavky knih, a to většinou u příležitosti významných spisovatelských výročí. V březnu, kdy 
probíhal „ Měsíc knihy“ byly pořádány besedy.
1985 – knihovna byla přestěhována z hasičského domu ve Vanovské ulici do zadaptovaných prostor po bývalém 
pohostinství v budově MNV čp. 107. Finanční náklady si včetně nového vybavení vyžádaly částku 150 tisíc korun. 
V takto upravených prostorách slouží knihovna svému účelu doposud.
2000 – knihovna evidovala 59 registrovaných čtenářů, z toho 35 do patnácti let. Během roku bylo v knihovně usku-
tečněno 627 návštěv a 1 637 výpůjček. Knihovna odebírala pět časopisů. Rozpočet na knihovnu činil v tomto roce 
10 000 Kč. Dospělí čtenáři platili roční poplatek 20 Kč, děti 10 Kč.
2001 – knihovnu navštěvuje 49 čtenářů, z toho 25 do patnácti let. Vypůjčeno bylo 1 334 titulů, z toho 308 časopisů. 
V knihovně se konaly besedy pro žáky I. stupně zdejší ZŠ a také pro děti MŠ.
2002 – v době od 1. 7. do 19. 11. prošla knihovna rekonstrukcí. Provedeny byly nové elektrické rozvody, osvětlení a za-
teplení, místnost byla vymalována. Do regálů se nevrátilo 583 knih, které si po vyřazení odkoupili za symbolickou cenu 
místní občané.  Čtenáři (zapsáno 42) si v uvedeném roce vypůjčili celkem 1 272 knih. Zakoupeno bylo 84 nových knih 
a odebíráno bylo šest titulů časopisů (ABC, VTM, Praktická žena, Domov, 100+1 zahraničních zajímavostí, Koktejl).
2007 – knihovnu navštěvovalo 32 čtenářů, kteří si celkem vypůjčili 1 254 knih a časopisů. Zakoupeno bylo 84 nových 
knih a 49 vyřazeno. Z výměnného fondu z knihovny v Boskovicích bylo zapůjčeno 81 knih. Pod hlavičkou knihovny také 
úspěšně proběhly tři výstavní akce, na nichž se vedle knihovnice, paní Jany Fialové podílely paní Anna Filipová, paní 
Marie Hrdá a paní Jaroslava Paděrová. Dne 18. února se uskutečnila „Výstava rukodělných prací“, které se zúčastnilo  
32 vystavovatelů z řad místních občanů. Dne 1. dubna proběhla výstava „Velikonoce“, na které 12 vystavovatelů před-
vedlo ukázky velikonočních dekorací, perníků a především kraslic v mnoha technikách zdobení. Ve dnech 16.–17. 12. 
ožila knihovna prostřednictvím výstavy vánoční atmosférou. K vidění byly především nejrůznější betlémy, dále perníky  
a vánoční perníky, o jejichž výrobu se postaralo celkem 17 vystavovatelů.
2008 – počet čtenářů stoupl na 68. Vypůjčeno bylo 1 207 knih, z toho 314 časopisů. Roční přírůstek činil 122 nových 
titulů.  I v tomto roce se konaly v knihovně velikonoční a vánoční výstavy.
2011 – čtenáři a návštěvníci knihovny mohli poprvé využít veřejný internet.
2012 – knihovna měla zapsáno celkem 3 440 titulů krásné, naučné a dětské literatury. K zapůjčení byly časopisy 
Psychologie, Dekor, Koktejl, Domov, D-test, Žena a kuchyně, Ámos-tvořivý časopis. Boskovická knihovna nabídla 
v půlroční výpůjční době asi 80 titulů. Knihovní fond byl zveřejněn na internetové adrese.

Poděkování 
Za vstřícnost děkuji knihovnici paní Janě Fialové.

K fotografiím čs. 2 a 3
V boskovickém antikvariátu jsem objevila dvě fotografie, které by měly mít podle popisku vztah ke Knínicím. Bohužel 
na nich nejsou uvedena jména. Prosím, pokud někoho na fotografiích poznáváte, kontaktujte mne nebo paní Martu 
Korčákovou. Ještě dodám, že obě fotografie zřejmě pocházejí z doby kolem r. 1935.

Příště
V zimě mrazy k -30° C, léto s teplotami pomalu jak na Sahaře, na podzim mokro, že nebylo možné sklidit úrodu, 
jindy zase sucho, že vyschl i Semíč. Ano, v dubnovém Zpravodaji si povíme o počasí, které svou vrtkavostí dokázalo 
pořádně potrápit i naše předky.

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

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



Zatím nejstarší doložená fotografie Radnice čp. 107 a přilehlých domů z doby kolem r. 1900.

Víte snad, o koho se jedná? Kdo jsou tito lidé?
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