
Zpravodaj
Městyse Knínice

4
             2016



sobota 23. dubna 2016 od 19.00 hodin  
v kulturním domě Knínice

Nabídka programu:

ochutnávka široké škály vzorků  
bílých, růžových a červených vín 

od drobných pěstitelů z regionu Jižní Morava

bohaté občerstvení v podobě nealko i alko nápojů, 
zabíjačkové speciality, stylové pochutiny k vinné degustaci 

Cimbálová muzika Za Oponou

Vstupné: 100 Kč
Součástí vstupného katalog a ochutnávka vystavovaných vzorků,  

degustační sklenička s logem akce.

S ohledem na kapacitu míst k sezení si včas zajistěte vstupenky s místenkami,  
informace na ÚM. Prodej vstupenek bez místenek na místě v termínu akce.

KOŠT VÍN 2016
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Hřbitov Knínice
Městys Knínice řeší projektovou přípravu na rozšíření kapacity hrobových míst na novém hřbitově 
vedle kostela, případně na dalších vhodných místech v areálu hřbitova. V současné době jsou téměř 
všechna hrobová místa obsazená.
 
Výsadba zeleně
Probíhá příprava projektu na výsadbu zeleně v prostoru skládky inertního odpadu s dotační spolu-
účastí Operačního programu životního prostředí. 

Opravy chodníků v městysi Knínice
Opravy chodníků v rámci městyse nelze v současné době řešit z dotačního programu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V rámci přípravy však městys zajistí geodetické zaměření chodníků 
podél státní silnice a bude zpracována kompletní projektová dokumentace na jejich rekonstrukci. 
Na generální opravy ostatních chodníků městyse bude zpracována zjednodušená projektová doku-
mentace pro výběr zhotovitele.

ZŠ a MŠ Knínice
Pracovní skupina ve složení ředitel školy, zástupkyně ředitele a starosta městyse zahájila činnost na 
přípravu projektů v rámci školy – výstavbu nového hřiště s umělým povrchem, navýšení kapacity ZŠ, 
vybavení školní družiny, modernizaci školní kuchyně a prostor ZŠ a MŠ, zřízení nových odborných 
učeben, opravu střechy, nové internetové stránky školy, apod.

Budova bývalé MŠ
Probíhá aktualizace projektu revitalizace objektu bývalé MŠ (aktuální hluková studie, kritéria 
z hlediska orgánů státní správy – hygieny, hasičů, apod.) a prověření možností realizace bytů nebo 
jiného možného využití budovy. 

Komplexní pozemkové úpravy Knínice
V souladu se schváleným návrhem Komplexních pozemkových úprav k.ú. Knínice u Boskovic 
bylo vydáno druhé, závěrečné Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu. Rozhodnutí nabylo práv-
ní moci dne 25. 3. 2016. Tím přešel katastr nemovitostí na nový stav půdní držby řešeného území 
v k.ú. Knínice u Boskovic. Dosavadní nájemné vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově ome-
zený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu. Vlastníkům 
pozemků dotčených pozemkovou úpravou vzniká povinnost oznámit Finančnímu úřadu změny 
údajů do 31. 1. 2017. Plátcem daně z nemovitých věcí je vlastník pozemků, nikoliv pachtýř či jiný 
oprávněný uživatel pozemků. 

Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků
Ve sběrném dvoře je od loňského roku umístěn kontejner na sběr jedlých olejů a tuků z domácností. 
Cílem sběru je separace použitých olejů, kterých do kanalizace putuje velké množství, a způsobují 
komplikace. Dochází k usazování a následnému ucpávání potrubí. Do sběrných nádob ukládejte oleje 
v uzavíratelných obalech, aby nedošlo k úniku olejů a následného znehodnocení, např. v PET lahvích, 
uzavřených kbelících nebo kanystrech. Do této nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domác-
ností, např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky.
Do této nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. 

Rezignace člena Zastupitelstva městyse Knínice
Mgr. Jaromír Baranok rezignoval dne 24. 2. 2016 na funkci člena ZM. Na uvolněné místo nastoupil 
náhradník ze stejné volební strany – Sdružení nezávislých kandidátů Místní skupina Knínice, pan 
Roman Ožvoldík. 

infORMace  Z  Radnice
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U S n e S e n Í
č. 8. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
21. 3. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
2.1. Složení slibu bez výhrad, novým členem Zastupitelstva městyse Knínice panem 
 Romanem Ožvoldíkem podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
4.1.  Zprávu finančního výboru.
12.1.  Informace uvedené v Diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
3.2. Ověřovatele zápisu  Ing. Radovana Krajíčka, Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
3.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2015.
6.2.  Rozpočtové opatření č. 1/2016.
7.2.  Navrhované výše dotací a darů poskytovaných z rozpočtu městyse Knínice 
 s účinností od 22. 3. 2016. 
8.2.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvková organizace, pro rok 2016.
9.2.  Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy speciálního úřadu ve věcech 
 místních komunikací s Městem Boskovice. 
10.2. Záměr směny pozemků v k.ú. Knínice u Boskovic na základě kterého se převede 
 do vlastnictví městyse Knínice část pozemku p.č. 3689/1 o výměře cca 416 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic a do vlastnictví žadatele část pozemku p.č. 3818 v k.ú. 
 Knínice u Boskovic o výměře cca 416 m2. Směna pozemků bude realizována 
 bez finančního vyrovnání.
10.4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3818 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 
 cca 138 m2, za min. cenu 100 Kč/m2.
10.6.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/32 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 
 cca 31 m2, za min. cenu 100 Kč/m2.
11.2.  Znění Smlouvy č. 1030027956/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
 na pozemku p.č. 2418/55 v k.ú. Knínice u Boskovic.   

Zastupitelstvo městyse ukládá:
9.3. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy speciálního úřadu ve věcech 
 místních komunikací s Městem Boskovice. 
  Zodpovídá: starosta.   Termín: 29. 4. 2016.
11.3. Uzavřít Smlouvu č. 1030027956/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
  Zodpovídá: starosta.   Termín: 29. 4. 2016.

Ing. Radovan Krajíček, Ing. Stanislav Horák
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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Výměna dokladů z důvodu změny názvu městyse
Vážení občané, opětovně připomínáme lhůtu pro výměnu občanských průkazů s údajem trvalého 
bydliště 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 – 17 hodin a úterý a čtvrtek od 8 – 14 hodin. Dostavte se s Vaším 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.  

nové občanské průkazy pro občany nad 65 let
Ve dnech 20. a 27. 2. 2016 proběhlo v budově Úřadu městyse Knínice focení na nové občanské 
průkazy pro občany starší 65 let. Tyto občanské průkazy Vám budou pracovnicí úřadu doru-
čeny v sobotu 2. 4. 2016, mezi 8–12 hodinou. Pokud nebudete zastiženi doma, můžete se pro 
nový občanský průkaz dostavit v pondělí 4. 4. 2016 do kanceláře Úřadu městyse Knínice 107. 
Poté budou doklady předány zpět na Městský úřad do Boskovic. děkujeme. 

Místní poplatky
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že 31. 3. 2016, proběhla splatnost první poloviny místního za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve 
výši 250 Kč/os., dovolujeme si upozornit ty, kteří dosud tento poplatek neuhradili, aby tak učinili 
co nejdříve. 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. 
Do 31. 3. 2016 byl  rovněž  splatný místní poplatek 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. Ti, kteří tento poplatek v uvedeném termínu a výši neuhradili, nechť tak učiní co nejdříve a to 
buď  převodem na  uvedený účet, VS číslo popisné, do poznámky příjmení majitele nebo hotově. 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. 
Smlouvy o nájmu pozemku jsou splatné do 31. 5. 2016. 

Děkujeme za Vaše včasné úhrady.

KnÍnicKÁ POUŤ – 24. 4. 2016
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POZVÁnKa
Zájezd na divadelní představení edith, vrabčák z předměstí 
Zveme Vás na představení Edith, vrabčák z předměstí do Mahenova divadla v Brně. Předsta-
vení 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. 

Prosíme, přihlaste se nejpozději do středy 6. 4. 2016. 
Informace ohledně odjezdu autobusu Vám sdělíme v květnovém Zpravodaji. 

Osudy slavné francouzské šansoniérky převedl do jevištní podoby přední český choreograf Li-
bor Vaculík, autor libreta i režisér inscenace. Inscenace mapuje životní cestu Edith Piaf od prv-
ních písniček v pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. 
Od tuláckého dětství přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě show-businessu, zachycuje její 
osudové lásky i souboj s alkoholem, drogami a zákeřnou nemocí, které nakonec předčasně 
podlehla. Vzlety a pády Edith Piaf se staly impulzem k hledání nové formy vyjádření. Vznikl 
tak “taneční muzikál” - divadelní forma v českém divadle nová a unikátní. V inscenaci zazní 
nejslavnější a nejkrásnější šansony Edith Piaf ve strhujícím podání Radky Fišarové.
Muzikál je diváky velmi kladně hodnocený. 
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OdPady
Odvoz domovního odpadu: 14. 4., 28. 4.

Sběrný dvůr: 16. 4. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 9. 4., 30. 4. – 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/

Nový koš na psí exkrementy umístěný na křižovatce místních komunikací nad kulturním domem.

On-line řešení problémů s exekucí a exekutorem www.branmese.cz.

ŘÁdKOVÁ  inZeRce
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družinový karneval
V měsíci únoru jsme si užili v naší školní družině jednu zdařilou kulturní akci – družinový karneval. 
Úvodem neproběhlo běžné představování masek, ale společné „hádání“, koho by ta či ona postava 
mohla asi ztvárňovat. Atmosféra byla výborná, masky si krásně zatančily a zasoutěžily. Pro všech-
ny návštěvníky bylo připraveno i drobné pohoštění.
Děkujeme rodičům za pomoc a spolupráci při přípravě kostýmů a potřebných rekvizit. Naše podě-
kování patří také paní Magdaleně Sedlákové a prodejně MEGI, která naši akci podpořila sponzor-
ským darem – sladkou dobrotou.

Vychovatelky ŠD

Reflexní prvky povinně od 20. 2. 2016
Mít na sobě reflexní prvek je pro chodce povinností tehdy, 
když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti (tedy ne-
jen v noci, ale i za šera, mlhy apod.) po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. 
Z hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré vyu-
žít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá mož-
nost chodce bezpečně rozeznat.  
Reflexní doplňky seženete například v papírnictvích, prodej-
nách se sportovními potřebami, často je seženete i v klasic-

ŠKOla  a  ŠKOlKa

kém supermarketu, v prodejnách domácího zboží, v trafice, na poště nebo na čerpací stanici. Cena 
jednoduchých reflexních prvků se pohybuje zhruba kolem 30 Kč. Použití takového prvku přitom 
může zachránit lidský život. 
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek, 10. března, se uskutečnilo na 1. stupni 
naší ZŠ školní kolo soutěže v recitaci. Do tohoto 
kola se dostalo 25 nejlepších recitátorů z jednot-
livých tříd. Byli rozděleni do tří kategorií. Porota 
neměla jednoduché rozhodování, neboť soutěží-
cí byli skvělí a jejich výkony vyrovnané.

3. místa obsadili:
Klára Dvořáková, I. třída
Richard Vyšehrad, III. třída
Jakub Mynář, IV. třída

2. místa si vybojovali:
Jan Černý, I. třída
Lukáš Říha, II. třída
Eliáš Měkota, IV. třída

Vítězi se stali:
Sofie Vyšehradová, I. třída
Kristýna Biberlová, III. třída
Marie Malachová, V. třída
Toto vydařené odpoledne plné básniček, jazy-
kolamů, písniček, diplomů a odměn nám všem 
přineslo pěkné, příjemné zážitky.                                                                                         

Vyučující I. stupně. 
 

Mateřská škola
Březnové počasí nás překvapilo sněhovou nadílkou, a tak jsme si ještě užili stavění sněhulá-
ků. Na vycházkách i na školní zahradě jsme pozorovali sněženky, které letos začaly brzy kvést.  
Měsíc březen probíhal v duchu velikonočního tvoření z keramické hlíny. Děti si vyrobily zajíčky 
nebo kuřátka a práce s hlínou je opět nadchla.
21. března jsme si udělali „sluníčkový den“, abychom přivítali jaro a oslavili Den Země.  
Třída Žabek navštívila Dům přírody v Blansku s výukovým programem „Proleť se s netopýrem“, kde 
se děti dozvěděly, jak prožívá svůj den i rok netopýr a proč je netopýr zákonem chráněné zvíře. 
Ráda bych poděkovala firmě Sulkom, která nám poskytla finanční příspěvek na dopravu, díky kte-
rému jsme dětem mohli dopřát více takových výukových programů týkajících se environmentální 
výchovy, na kterou je zaměřen náš třídní vzdělávací program. 

Lenka Jarůšková
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dobrodružství s Tomem Sawyerem
„Tóómée! Kde zas ten kluk řádí?!“
Tom Sawyer – příkladný rošťák a milovaný postrach – pro nás hrdě natropil lavinu katastrof na jevišti 
Divadla Polárka, kam jsme se dostavili my, žáci šestého a sedmého ročníku, ve čtvrtek 17. 3. 2016. 
Necelé dvě hodiny divadelního představení utekly jako voda. Chvílemi jsme i zapomněli, že je to 
jen hra, ztvárněná výbornými protagonisty. Po skončení představení, plni dojmu, ale i několika zá-
had či nezodpovězených otázek, jsme využili možnosti diváckého semináře, kde jsme dostali pro-
stor k vyjádření vlastních názorů a doplnili si potřebné informace k pochopení hry. Prostřednictvím 
tohoto semináře jsme mohli nakouknout do zákulisí – „kuchyně“, kde se vaří divadlo. 

žáci 7. a 6. třídy

SPORT

OddÍl TJ 
MalÁ HanÁ 
KnÍnice

Zahájení sezony jaro 2016:
Srdečně vás zveme na zahajovací utkání mužstev TJ Malá Haná Knínice dle tabulkového rozpisu. 
Mužstvo mužů zahajuje utkáním v Boskovicích 3.4.2016 od 15:30 hod., na domácím hřišti s Kořen-
cem 10.4.2016 v 15:30 hod. Bohužel se nám nepodařilo z důvodu neochoty mužstva soupeře přeložit 
zápas v den pouťové neděle na domácí hřiště.

Připravované sportovní a kulturní akce pro sezonu 2016:
22.4.2016 Předpouťová zábava – KD Knínice u Boskovic
25.6.2016 Fotbalový den

Vedení TJ

Oddíl TJ Malá Haná Knínice o.s. Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
která se uskuteční v pátek 22. dubna 2016

v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Zahájení ve 20 hod.
Hraje skupina 
aRcUS

občerstvení zajištěno, vstupné 60 Kč, do 21 hod. zdarma
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KlUBy  a  SPOlKy

2. den ZeMĚ
Sraz si dáme u Restaurace Pod Lípou ve 14:00 hodin

 dne 17. dubna 2016
S sebou pracovní oděv, obuv a pracovní rukavice.

Děkujeme sponzorům! Tedy všem, kteří se zúčastnili 2. Maškarního bálu.

Přijďte spojit nedělní procházku s něčím užitečným 
– udělat Knínice ještě hezčí!

  Srdečně zveme všechny občany a hlavně děti.
  V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín.

Rozpis utkání

Pavel Lajšner

 �����	������

����
���� ��	� ! ��"�# �$%	!& �$& '�(&�	�)
*+� ���	������� ������� ,-�,.����*/0,, &����� 12����3����
*4� ������� ������� *,�,.����*50-, &����� �
*/� ������� ������ *4�,.����*+0,, &����� �
*6� ������� ������� 7-�,.����*+0,, "�8�3� �

������
���� ��	� ! ��"�# �$%	!& �$& '�(&�	�)
*+� �������� ������� ,6�,.����*50-, "�8�3� �
**� ��������������������� ������� *+�,.����*-0-, "�8�3� ������������9
*7� ������� ���	������� 7.�,.����*+0-, &����� '�:;
*-� ����� ������� ,*�,.����*-0*5 &����� �

�� �!"��#$��
���� ��	� ! ��"�# �$%	!& �$& '�(&�	�)
*7� ������� ��%�&�'����� *,�,.����*,0,, &����� �
*-� ������� ���	������� *4�,.����*,0,, &����� �
*.� �(��)��(��*�'+ ������� 7.�,.����*,0,, &����� ����<�������9

	������������

Pouť sv. Marka v Knínicích
Poutní mše svatá – neděle 24. dubna v 9.00 hodin kostel sv. Marka.
Po skončení mše svaté prodej knih z Knihkupectví Tomáše Špidlíka.

Tradiční výstava obrazů na sýpce
Vystavovat bude paní J. Jakubcová z Borotína a pan P. Reisig ze Šebetova. Výstava bude zahájena 
v sobotu 23. dubna v 15.00 hodin a potrvá do 20.00 hodin. 
V neděli 24. dubna bude pokračovat po mši sv. až do 17.00 hodin. 

Srdečně zvou amatérští malíři.
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2. Maškarní bál pro dospělé
V únoru proběhl v kulturním domě v Knínicích 2. ročník maškarního bálu pro dospělé. Ani letos se 
nám nepodařilo pokořit hranici padesáti návštěvníků, ale přece jenom byla účast masek o kapánek 
vyšší než v loňském roce, což považujeme za úspěch. Bálu kralovala parta Mimoňů, která si také 
odnesla 1. cenu. O občerstvení se staral sám Caesar s Kleopatrou. Bylo až s podivem, jak často si k 
Caesarovi chodili pro pivo Asterix s Obelixem. Všude lítala spousta much, pobíhala nám tam jedna 
kráva a do toho zpíval Elvis Presley Love Me Tender... Hotová idyla! Všem moc děkujeme za účast! 

Simona Vybíhalová

POHled
do historie obyvatel Městyse Knínice

cHOleRa, metla 19. století
Nakažlivá akutní nemoc cholera, vyvolaná baktériemi Vibrio cholerae vznikla v r. 1817 při ústí řeky Gangy v Indii. Odtud 
se postupně rozšířila přes oblast jižní a střední Asie do Ruska a dále do Polska.   V tehdejší Habsburské monarchii, potažmo 
v českých zemích se poprvé objevila v r. 1831. Další epidemie cholery pak následovaly v  letech 1836, 1850 a 1855. Snad 
nejzávažnějším způsobem však zasáhla do života (nejen) knínických obyvatel epidemie z léta r. 1866. Na svědomí ji měla 
pruská vojska, která po vítězné bitvě u Hradce Králové, dne 3. července, obsadila značnou část územím Čech a Moravy.

epidemie cholery v r. 1851
Ještě, než navštívíme osudný r. 1866, povíme si pár zajímavých informací o choleře, která vypukla v Knínicích o patnáct 
let dříve, totiž v létě r. 1851. 
Na to, že hrozí nebezpečí epidemie cholery, upozornil Podkrajský (později okresní) úřad v Boskovicích knínického 
starostu přípisem ze dne 7. května. Současně mu uložil, aby neprodleně zajistil v obecních prostorách karanténní 
místnost včetně dvou posluhovaček a rovněž, aby vyrozuměl místní obyvatelstvo, že je povinno všechny případy 
cholery okamžitě hlásit šebetovskému obvodnímu lékaři Antonínu Blahovi. Poslední bod přípisu se pak týkal přípře-
že k „přivezení pana doktora,“ která měla „ve dne v noci pohotově držena býti, aby když by jeden neb druhý spolu-
občan onemocniti měl, náhle pomoc jemu prokázána býti mohla, poněvadž jen na ten způsob rozšíření nemoci přítřž 
se činiti může.“  (Pozn.: panský a obvodní lékař Antonín Blaha pocházel z Náměště na Hané a v Šebetově působil od 
počátku 30. let 19. st. až do své smrti v r. 1873.) 
První obětí cholery se pouhý den po vydání přípisu, tedy 8. května stal jednatřicetiletý, svobodný František Crha z čp. 42. 
Epidemie poté krátce ustoupila, aby v plné míře propukla znovu na  konci května. Z této doby, tedy přesněji z 22. května  
pochází další dochovaný přípis Podkrajského úřadu v Boskovicích, který knínické představenstvo upozorňuje, že z rozhod-
nutí c. k. místodržitelství byl za hlavního lékaře ustanoven doktor Spinna z Jevíčka, „který všechny potřebný prostředky proti 
této nemoci trefiti má.“ 
Dne 3. června dává o sobě Podkrajský úřad vědět znovu. Tentokrát totiž zastupitelstvu přikazuje, aby nechalo po 
městečku vybubnovat, „že podle lékařského ustanovení se v čas cholery v obci Knihnic užívání vepřového masa, 
jelit a jitrnic, a pak držení taneční muziky docela zapovídá a obecní úřad na bedlivé zachování tohoto přikázání 
odpovídajícím činí.“
Nejvíce obětí si cholera vyžádala během června a července: a možná i zbytečných obětí, protože jak vyplývá z dal-
šího přípisu Podkrajského úřadu tentokrát z 9. července, ne vždy si kníničtí vzali rady doktora Spinny  k srdci.  Ten 

HiSTORie

UPlynUlé  aKce
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– jak uvádí zmíněný přípis –  si totiž v „raportu“ z 5. července opětovně stěžoval na nedodržování lékařských pokynů 
ze strany obyvatel, v tomto případě pak jmenovitě na jistou Marianu Tesařovou, která včas neposlala pro lékařskou 
pomoc a na choleru jí tak zemřelo rok a půl staré dítě.
Podkrajský úřad na základě stížnosti doktora Spinny usoudil, že se kníničtí – ačkoliv jsou náležitě poučeni – příkazy 
neřídí a obecnímu úřadu proto pod pohrůžkou pokuty přikázal, by tento „truchlivý stav“ neprodleně napravil a dále 
„na to bedlivě a přísně hleděl, aby vícekrát takový pád zanedbání lékařské pomoci od samotných na choleru nemoc-
ných obyvatelů spáchaný nebyl.“ 
A ještě poznámka. Jak to bylo s oním dítětem Mariany Tesařové, není zase až tak docela jasné. V matrice jsem totiž zápis 
o jeho úmrtí nenašla: možná se doktor Spinna ve svém „raportu“ unáhlil a dítě nakonec choleře uniklo, možná je farář 
z nějakého důvodu zapomněl do matriky uvést. Ať již to bylo jakkoliv, každopádně na choleru nakonec 28. 6. zemřela 
samotná matka dítěte, Mariana Tesařová, jinak dvaatřicetiletá vdova po podruhu Štěpánu Tesařovi z čp. 137.
Poslední případ cholery byl v městečku zaznamenán v druhé polovině srpna. Poté epidemie ustoupila, což nakonec 
úředně sdělil Podkrajský úřad v Boskovicích zdejšímu starostovi přípisem ze dne 9. září, v němž se doslova praví: 
„Podle udání pana doktora Spinna z Jevíčka ta nemoc cholera již v Kníhnicích zpominula, však ale proti její navrá-
cení zapotřebí jest, a taky vám do ochotné bedlivosti odporoučet musím, abyste samotny obyvatelstvo napomenuli, 
co by se jeden každý nemírného a nezdravého užívání pokrmu a nápoje odstříhal tím více, poněvadž tato nemoc taky 
ještě v jiných místech této krajiny pozůstává.“
Celkem to léto zemřelo v Knínicích na choleru třináct osob. Vedle již zmíněného Františka Crhy a Mariany Tesařové 
to dále byli:
27. 5. – Anna Ševčíková, 72 let, vdova po domkaři Antonínu Ševčíkovi na čp. 149
8. 6. – Mariana Střížová, 38 let, vdova po domkaři Janu Střížovi na čp. 58
17. 6. – Veronika Synková, 36 let, manželka podsedníka Františka Synka na čp. 80
26. 6. – Lukáš Čížek, 6 měsíců, dítě podruhkyně Veroniky Čížkové na čp. 137
30. 6. – Tomáš Ševčík, 30 let, svobodný syn čtvrtláníka Bartoloměje Ševčíka na čp. 17
1. 7. – Mariana Bubeníková, 35 let, svobodná dcera podruha Jana Bubeníka na čp. 107
3. 7. – Apolena Ševčíková, 63 let, manželka čtvrtláníka Bartoloměje Ševčíka na čp. 17
5. 7. – Bartoloměj Ševčík, 70 let, čtvrtláník na čp. 17
6. 7. – Johana Ševčíková, 29 let, dcera čtvrtláníka Bartoloměje Ševčíka na čp. 17
24. 7. – František Odehnal, 30 let, podruh na čp. 129
17. 8. – Františka Krkavcová, 6 let, dcera domkaře Františka Krkavce na čp. 124
Je zajímavé, že sousednímu Šebetovu, Vážanům a třeba i Sudicím se cholera zcela vyhnula.

Víte že…
Slovo „cholera“ je odvozené z řeckých slov khol (žluč) a rhein (plynout).
Původcem cholery je bakterie, která se dostává do těla kontaminovanou potravou nebo vodou. Inkubační doba ne-
moci trvá od zhruba od 18 hodin do 5 dnů. Nemoc může mít různě intenzívní průběh. U lehčích případů jsou příznaky 
mírné, u těžkých případů se náhle objevuje silný, nebolestivý, vodnatý průjem (až 0,5–1 l/hod.), který má podobu 
rýžové polévky. Někdy se uvádí, že stolice páchne rybinou.  Nakažený zvrací obvykle vodnatou, alkalickou tekutinu, 
dostavují se u něho bolesti břicha, svalové křeče a problémy s dýcháním. V konečné fázi je organismus oslaben  
a dehydratován (uvádí se ztráta až 20 l litrů tělesných tekutin za jeden den).  Smrt nastává již za několik hodin od 
prvních potíží. 
Jediná možná terapie spočívala v časném a důsledném nahrazování tekutin podáváním bylinných čajů a odvaru 
ječmene. Od konce 19. st. se používal roztok vody, soli a cukru.
Tehdejší lékaři neměli s cholerou žádné zkušenosti, proto velká část postižených zemřela. Virus „vibrio“, který způ-
sobuje choleru, objevil počátkem 80. let 19. st. německý mikrobiolog Robert Koch. Vakcínu proti choleře připravil 
v r. 1896 vědec Kolle tepelným a chemickým usmrcením cholerových bacilů. Takto usmrcené bacily měly povzbudivý 
účinek na imunitní systém a vyvolaly imunitu vůči choleře.
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epidemie cholery v r. 1866
(150. výročí)

Letos v létě uplyne 150 let, co se přes Čechy a Moravu přehnala nejen pruská vojska, ale nepřítel ještě mnohem zá-
keřnější, totiž epidemie cholery. Ve skutečnosti šlo o celosvětovou pandemii: cholera se rozšířila na počátku r. 1863 
v indických přístavech, odkud pokračovala ve svém úspěšném tažení přes Blízký východ, Balkán, Francii a Anglii 
do severního Německa a Polska. A právě odtud ji k nám v červnu r. 1866 zavlekla pruská armáda, která – jak již 
bylo v úvodu řečeno – obsadila po vítězství nad Rakušany u Hradce Králové 3. července značnou část našeho území. 
(Pruské království byl německý stát zhruba na území dnešního severního Německa a Polska). 
„Napřed přijela hlídka čtyř mužů na koních pruských husarů. Měli pistole před sebou stále k výstřelu nachystané, 
na hlavách měli beranice se znakem umrlčí hlavy. Prohledali městečko a okolí, a když viděli, že zde rakouské vojsko 
není, odjeli…“ popisuje příchod pruských vojáků do Knínic zdejší kronikář. Bohužel, v textu není uvedeno datum  
a tak nezbývá než odvodit, že se „Prajzové“ v městečku objevili nejdříve 12. července, kdy je prokazatelně doložen 
jejich příjezd do nedalekých Cetkovic. 
Kronika dále uvádí, že již následující den – poté co většina mladých mužů ze strachu před násilným verbováním 
utekla do okolních lesů – „přijelo do městečka velké množství Prušáků, kyrysníků a dělostřelců.  Tu teprve nastalo 
soužení. Chtěli všechno, dobytek na maso, chléb, oves, seno, a co jim lidé nechtěli dáti, vzali sobě násilně sami, kradli 
všechno, k čemu přišli. Beze všeho vyvrátili dveře, a co našli, to sebrali, ale mladých mužů nebrali, ti se ze svých 
úkrytů vraceli domů. Tito vojáci na druhý den odjeli a vzali s sebou čtyři párové vozy Knihnic na přípřež.  Sotva odjeli 
tito, již se hrnuli každou cestou a silnicí vojáci pěší, koňáci, dělostřelci a všelijaké oddíly v takové síle a množství, že 
nebylo je možné ani přehlédnouti. A tak to šlo den ode dne, vždy jedni odjeli a druzí přijeli.“
Přestože pruští vojáci procházeli Knínicemi od poloviny července, a to evidentně v značné síle, propukla cholera 
v městečku zřejmě až někdy po 5. srpnu: první případ úmrtí je v matrice zaznamenám 9. srpna. „V čase tomto, ke 
všem těm strastím a útrapám, vypukla nakažlivá nemoc kolera, na kterou mřeli náhle jak prušáci, tak také i lidé do-
mácí, vesnice se prázdnily, hřbitovy byly plné nových hrobů.  Za několik málo hodin byl úplně zdravý člověk mrtev. 
Později, když již toho bylo mnoho, ani se při pohřbech nezvonilo, by se lidé nebáli.“ popisuje těžké chvíle, které kní-
nickým nastaly, kronikář. Na závěr si pak neodpustí výtkou na účet státní správy: „ V ten čas zde nebyl nikdo z úřadu 
c. k. ani lékař, kteří by se byli o lid jak včas války, tak včas moru, starali a jej v tyto zlé časy opatrovali. Všechno se 
před válkou schovalo a odstěhovalo, lid byl ponechán svému osudu…“
Během měsíce srpna zemřelo v Knínicích na choleru sedm osob, z toho tři děti.  V září podlehlo nemoci deset osob, 
z toho čtyři děti. Vzhledem k tomu, že v r. 1866 žilo v Knínicích přibližně 970 obyvatel, nebyly tyto ztráty pro měs-
tečko nakonec zase až natolik tragické. 
Připomeňme si jména obětí zhoubné epidemie:
9. 8. – František Barva, 13 let, syn podsedníka Františka Barvy na čp. 26
10. 8. – Františka Střížová, 4 roky, dcera řezníka Františka Stříže na čp. 68
12. 8. – František Stříž, 35 let, řezník na čp. 68
14. 8. – František Heger, 6 let, syn podruha Josefa Hegera na čp. 26
17. 8. – Adolf Kaplan, 25 let, syn Josefa Kaplana na čp. 108
21. 8. – Jan Smékal, 42 let, podruh na čp. 21
22. 8. – Vincenc Stříž, 25 let, syn domkaře Matouše Stříže na čp. 142
4. 9. – Anna Ševčíková, 39 let, dcera podsedníka Jana Ševčíka na čp. 27
5. 9. – Josef Uhlíř, 7 let, syn podruha Josefa Uhlíře na čp. 112
5. 9. – Josef Dračka, 34 let, podsedník na čp. 47
5. 9. – Mariana Dračková, 30 let, manželka Josefa Dračky na čp. 47
11. 9. – Florian Andrlík, 74 let, domkař na čp. 122
15. 9. – Josef Vašíček, 65 let, domkař na čp. 133
17. 9. – František Krajíček, 32 let, podruh na čp. 17
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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

20. 9. – Raimund Vašíček, 8 let, syn Josefa Vašíčka na čp. 133
20. 9. – Kateřina Vašíčková, 3 roky, dcera Josefa Vašíčka na čp. 133
27. 9. – Anna Okáčová, 43 let, vdova po podsedníku Tomáši Okáčovi na čp. 103

K  obětem cholery musíme ještě připočítat tři rolníky, kteří byli na přípřeži a nemoc je tak zastihla mimo Knínice. Jed-
nalo se o Matěje Kavana, podruha z čp. 84, který zemřel v Hrubčicích u Prostějova, a dále o Josefa Odehnala z čp. 85  
a Františka Novotného z čp. 86, kteří zemřeli – jak uvádí kronikář – „v poli u Prešpurka v Uhrách,“ tedy někde v okolí 
dnešní Bratislavy.
Závěrem snad ještě připomenu, že počty zemřelých na choleru se vesnici od vesnice dost výrazně lišily. Tak na-
příklad v Šebetově, který měl v té době přibližně 950 obyvatel, zemřelo během srpna a září pouhých 12 osob. Ve 
Vážanech (310 obyv.) podlehlo epidemii 15 osob, tedy každý dvacátý, o trochu lépe na to byly Sudice (kolem 440 
obyv.), kde zemřelo 17 nakažených, tedy přibližně každý pětadvacátý. Zcela ušetřena epidemie zůstala Světlá, nao-
pak v Cetkovicích, které v té době čítaly asi 840 obyvatel, zemřelo 49 osob, tedy každý sedmnáctý. Celkem se zdá, 
že ztráty v našem regionu nebyly zase až tak fatální: v některých obcích na jih od Brna epidemii podlehla až jedna 
třetina obyvatel. 
„Kolera přestala, až chladnější počasí nastalo, v měsíci listopadu 1866.“ Konstatuje v závěru vyprávění o dramatic-
kém létě r. 1866 knínická kronika. Faktem je, že v měsíci říjnu na choleru již nikdo v městečku nezemřel.

Díky postupně se zlepšujícím hygienickým podmínkám a především také osvětě již epidemie cholery nikdy nedosáh-
la takových rozměrů, jako v r. 1866.  A pokud se přece jen někde vyskytla, pak na ni bylo zastupitelstvo obce včas 
upozorněno c. k. okresního hejtmanstvím. Jeden takový přípis se zachoval z 22. června 1886: 
„Poněvadž vypukla v Terstě cholera a více pádů smrtí skončilo, nařizuje, by každý cestující z Tertského kraje, který 
do hostince aneb k jiným osobám v obci přišel, ihned obecním lékařem poohlížen a jeho prádlo a atd. řádně horkou 
vodou a jinak vyčištěno (desinfikováno) bylo.
Kdyby popřípadě takový cestující byl cholerou podezřele onemocněl, musí se ihned osamotiti a lékařsky ošetřovati. 
V takovém případě budiž nejrychleji zpráva sem podána. Hostinským budiž nařízeno, by příjezd takového cestujícího 
ihned oznámili.
Dále se přivádí výnos c. k. místodržitelství ze dne 5. září (rok nečitelný) z. z. čís. 65 a 66 o opomenutí. Dle výnosu to-
hoto budiž uveřejněno, že každý podezřelý pád onemocnění pod uvarováním trestu představenstvu obce oznámen býti 
musí. Lékař budiž ihned k vyšetřování zavolán, podezřelý nemocný ihned osamocen a léčen, a zpráva sem podána.
V Boskovicích dne 22. června 1866. C. k. okresní hejtmanství.“

Příště
V květnovém čísle Zpravodaje si povíme o pobytu polovojenské mládežnické organizace Hitlerjugend na zdejší škole v ob-
dobí protektorátu. Řeč bude také o polní nemocnici, kterou zde Němci zřídili na konci války. 
Za tento rozhodně ne nezajímavý námět děkuji panu Petru Hauptovi a současně se obracím s výzvou na všechny pamětníky. 
Prosím, pokud byste k tomuto tématu mohli cokoliv říci, kontaktuje mne nebo paní Martu Korčákovou na Úřadu městyse. 
Děkujeme.
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