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sobota 22. dubna 2017 od 19.00 hodin  
v kulturním domě v Knínicích

Nabídka programu:
ochutnávka široké škály vzorků  

bílých, růžových a červených vín 
od drobných pěstitelů z regionu Jižní Morava

řízená degustace vybraných vzorků vín  
s výkladem sklepmistra a rautovým občerstvením  

pro snoubení chutí vína a vhodných pokrmů

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

cimbálová muzika RÉVA

Jedinečná příležitost vidět a slyšet přímo v akci profesionální formaci  
špičkových multiinstrumentálních muzikantů, kteří jsou svojí produkcí  

v rámci ČR opravdu jedineční!

Během jednoho večera se můžete potkat s mistry Bachem, Mozartem, Beethovenem, 
Straussem a Dvořákem v příjemné společnosti Glenna Millera, The Beatles a Pink Floyd,  
s moravskou verbuňk chasou a divokou tlupou cikánských hudebníků, to vše se zvukem 

cimbálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu a saxofonu.

Vstupné „Košt vín 2017“: 150 Kč
Součástí vstupného katalog a ochutnávka vystavovaných vzorků, degustační sklenička s logem akce. 

Prodej vstupenek bez místenek na místě v termínu akce.

Vstupné „Řízená degustace“: 200 Kč
(Součástí výklad sklepmistra a rautové občerstvení.) 

Omezená kapacita – předprodej vstupenek výhradně na ÚM Knínice,  
nelze řešit samostatně bez vstupu na Košt vín 2017. Pozor, začátek v 19.00 hod. 

KOŠT VÍN 2017

Jubilejní  
10-tý ročník
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Ceny městyse Knínice
Na prvním zasedání Zastupitelstva městyse Knínice v roce 2017, v pondělí 27. 2. 2017, byly udě-
leny ceny městyse Knínice.  
Cenu obdrželi:
Pan Miroslav Haupt, „Za celoživotní činnost v oblasti sportu“. Pan Haupt byl po celý život aktiv-
ním občanem zejména v oblasti sportu, již od založení fotbalového hřiště v Knínicích v roce 1944 
a zapojoval se také do veřejného života. Za pana Miroslava Haupta, který se ze zdravotních důvodů 
nemohl dostavit osobně, převzal cenu jeho vnuk pan Miroslav Haupt.
Pan Rudolf Krajíček, „Za dlouholetou činnost v hasičském sboru a obětavou práci pro městys“. 
Pan Krajíček je členem Sboru dobrovolných hasičů Knínice od roku 1964. Zapojoval se a stá-
le zapojuje do dalších oblastí veřejného života, pracoval pro městys a je také aktivním včelařem  
a dlouholetým členem základní organizace Českého svazu včelařů.
Pan Petr Grulich, „Za obětavou pomoc při požáru“. Pan Grulich provedl dne 16. 12. 2016 profesi-
onální zásah dobrovolného hasiče při požáru rodinného domu rodiny Měkotových.
Gratulujeme všem oceněným.
Ceny městyse jsou udělovány občanům, kteří svojí činností dlouhodobě přispívají či přispívali 
k jeho rozvoji v nejrůznějších oblastech, nebo za mimořádný čin.

Místní poplatky
Vážení občané, připomínáme Vám informace ohledně splatnosti místních poplatků:
do 31. 3. 2017 byla 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. 2017. Platbu můžete uhradit převodem na účet městyse Knínice 
číslo 168 554 808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu a do poznámky Vaše 
příjmení. 

informace  z  radnice
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Dále do 31. 3. 2017 byla 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.

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu městyse Knínice
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel změny územního 
plánu (dále ÚP) zpracoval návrh zadání změny č. 1 ÚP Knínice. Návrh zadání změny je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí v termínu do 20. 4. 2017 na Úřadu městyse Knínice v úředních hodi-
nách (pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 hodin a středa 7.00–12.00, 13.00–18.00 hodin) a na Měst-
ském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, především v úřední dny (pondělí  
a středa 8.00–17.00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 739. Naleznete jej 
také na elektronické úřední desce na www.mestyskninice.cz a na www.boskovice.cz v sekci občan 
(další) – územní plánování – územní plány rozpracované.

Nádoba na sběr jedlých olejů a tuků
Na místě kontejnerového stání u Restaurace Pod Lípou je nově umístěna červená nádoba na sběr jed-
lých olejů a tuků z domácností. Cílem sběru je separace použitých olejů, kterých putuje velké množ-
ství do kanalizace a způsobuje 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 pou-
ze použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky.
Do této nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. Oleje 
a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či 
ekologických maziv.

U S n e S e n Í
č. 15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
27. 2. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
Zprávu finančního výboru. 
Informace uvedené v Diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Lukáše Mahela a Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Udělení cen městyse Knínice panu Miroslavu Hauptovi za celoživotní činnost v oblasti 
 sportu, panu Rudolfu Krajíčkovi, za dlouholetou činnost v hasičském 
        sboru a obětavou práci pro městys a panu Petru Grulichovi za obětavou pomoc při požáru.
5.2. Rozpočtové opatření č. 11/2016.
6.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2016.
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7.2.  Smlouvu o úvěru č. 0438548169 na poskytnutí úvěru ve výši 5 000 000 Kč se splatností 
 do 30. 4. 2027 bez zajištění, mezi Městysem Knínice a Českou spořitelnou, a. s., 
 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na nákup administrativní budovy 
 Agrospolu, a. d., Knínice č. 106 a pozemku p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří 
 o výměře 1146 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic za předpokladu doplnění 
 článku IV. bod 1 d) na znění: „Ceny za předčasnou splátku, příslušenství a náhradu nákladů 
 banky vzniklých v důsledku předčasné splátky podle článku V. bod 5. 
8.2.  Kupní smlouvu na koupi administrativní budovy Agrospolu, a.d., Knínice č. 106 a pozemku 
 p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1146 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic 
 ve vlastnictví Agrospolu, a.d., Knínice 106, 679 34 Knínice do vlastnictví Městyse Knínice 
 za celkovou kupní cenu 5 000 000 Kč. 
8.3.  Smlouvu o úschovně finančních prostředků a svěřenství listin mezi Agrospolem, a. d., 
 Knínice 106, 679 34 Knínice, a JUDr. Markétou Němcovou, advokátem, Reigrova 1378/1, 
 612 00 Brno, ke složení sjednané kupní ceny ve výši 5 000 000 Kč, na koupi administrativní 
 budovy Agrospolu, a. d., Knínice č. 106 a pozemku p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří 
 o výměře 1146 m2 v k. ú. Knínice u Boskovic do vlastnictví Městyse Knínice.
9.2.  Navržené úseky oprav místních komunikací, zpracování dokumentace a výběrového 
 (poptávkové) řízení v daných termínech. 
        Zodpovídá: ÚM. Termín: do 31. 12. 2017. 
10.2.  Prodej pozemku p.č. 4730/3 – ovocný sad o výměře 399 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 15 960 Kč. Kupující manželé H. a J. Š.
10.3. Prodej pozemku p.č. 4730/4 – ovocný sad o výměře 587 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 23 480 Kč. Kupující Ing. D. J.  
10.4. Prodej pozemku p.č. 4730/7 – ovocný sad o výměře 300 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 12 000 Kč. Kupující paní M. Z.  
10.6. Prodej pozemku p.č. 4819/3 – orná půda o výměře 431 m2, p.č. 4820/3 – ostatní plocha 
 o výměře 227 m2, p.č. 5120/2 – travní porost o výměře 168 m2 a p.č. 4821/3 – orná půda 
 o výměře 425 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 187 650 Kč. Kupující manželé 
 R. H. a Ing. D. H. 
12.2. Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 3. 2017.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
7.3.  Uzavřít Smlouvu o úvěru mezi Městysem Knínice a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 a pověřuje starostu městyse Knínice 
 jejím podpisem, za předpokladu doplnění článku IV. bod 1 d) na znění: „Ceny za předčasnou 
 splátku, příslušenství a náhradu nákladů banky vzniklých v důsledku předčasné splátky podle  
 článku V. bod 5. 
       Zodpovídá: starosta.
8.4.  Uzavřít Kupní smlouvu s Agrospolem, a. d., Knínice 106, 679 34 Knínice a pověřuje starostu 
 městyse Knínice jejím podpisem.
8.5.  Uzavřít Smlouvu o úschovně finančních prostředků a svěřenství listin s Agrospolem, a. d., 
 Knínice 106, 679 34 Knínice a JUDr. Markétou Němcovou, advokátem, se sídlem 
 Reigrova 1378/1, 612 00 Brno a pověřuje starostu městyse Knínice jejím podpisem. 
       Zodpovídá: starosta. 
10.7.  Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků s kupujícími manželi H. a J. Š., Ing. D. J., M. Z., 
 manželi R. H. a Ing. D. H. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 4. 2017.

Zastupitelstvo nesouhlasí:
11.2. Se změnou způsobu obsluhy pošty Knínice v rámci Projektu Pošta Partner. Městys Knínice 
 nepřijímá nabídku stát se poskytovatelem služeb České pošty, s. p. jako smluvní zástupce.

Lukáš Mahel, Ing. Stanislav Horák
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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Školní ples
V pátek 24. února 2017 proběhl žákovský ples, který uspořádali deváťáci pro žáky druhého stupně. 
Vyzdobili tělocvičnu, přichystali občerstvení, připravili bohatou tombolu a soutěže, nacvičili úvodní 
polonézu i country vystoupení. Všichni žáci od 6. do 9. třídy se slavnostně nastrojili a chvíli po desáté 
hodině se mohli pustit do tance. Králem a královnou plesu se stali Roman a Adéla z 8. třídy.
Žáci devátého ročníku si určitě zaslouží velkou pochvalu za všechnu práci i čas, který přípravám 
věnovali. Také velmi děkujeme všem sponzorům naší tomboly.

Mgr. Helena Paroulková

Zločin kolem nás
Ve čtvrtek 9. března si žáci osmého a devátého ročníku vyslechli přednášku Josefa Klímy na téma 
Zločin kolem nás. Jako zkušený televizní reportér umí pan Klíma velmi poutavě vyprávět. Žáci 
zaujatě poslouchali, jak snadno se mohou dostat do problémů tím, že nedomyslí důsledky svého 
jednání. Doufejme, že si to nikdy nevyzkoušejí na vlastní kůži.
V Brně jsme také navštívili expozici Moravského zemského muzea „Fauna Moravy“, kde jsou k vi-
dění všichni obratlovci žijící na území Moravy.

Mgr. Helena Paroulková

Odpolední chvilka poezie
Odpoledne 1. března se sešli nejlepší recitátoři z 1. stupně naší školy. Tito žáci postoupili z tříd-
ních kol, která se uskutečnila v průběhu měsíce února. Zúčastnilo se téměř 30 skvělých recitátorů. 
Porota, složená z p. uč., měla tedy nelehký úkol v bodovém hodnocení a vyhlášení vítězů. V nulté 
kategorii prvňáčků bylo vyhodnocení následující: 1. Timon Kolaja, 2. Ema Fousková, 3. Anna 
Mahelová. Umístění v první kategorii (2. a 3. tř.): 1. Jan Černý, 2. Bára Boleloucká, 3. Tereza Šme-

ŠKOla  a  ŠKOlKa
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Co jsme zažili v mateřské škole v uplynulém měsíci
Začalo to masopustním veselím. Za zvuku harmoniky jsme se v maskách vydali na obchůzku obce. 
A stálo to opravdu za to. Byli jsme obdarováni různými dobrotami a ochutnali jsme dokonce i tra-
diční koblížky. Tím jsme se rozloučili nejen s dováděním, ale i se zimou, neboť se k nám v postním 
období začalo pomalu vracet jaro. Na zahradě se objevily první sněženky a některé děti z Myšek  
a Krtečků šly stopy jara hledat i do našeho lesního areálu. Dny v lese byly plné zábavy a her. Nej-
více děti přitahovala samozřejmě voda. Pozorovaly zbytky ledu na rybníku a vyrobily si lodičku 
z polystyrénu. Velký úspěch měla u dětí práce s opravdovým nářadím. Věnovali jsme se také po-
zorování přírody a hráli jsme stopovanou s úkoly. Děti z Žabek si zase udělaly výlet na Lipku do 
Brna, na výukový pořad „Skřítek a (ne)obyčejné věci“. Skřítkové chtěli dětem ukázat, že hračky 
nemusí být jen kupované a plastové, ale že se ke hraní hodí i obyčejný kamínek, hlína, sláma nebo 

ralová. A v druhé kategorii (4. a 5. tř.): 1. Richard Vyšehrad, 2. Michaela Jašková, 3. Jakub Přikryl. 
Příjemné odpoledne jsme si zpestřili jazykolamy, písničkami, věcnými odměnami a sladkostmi. 
Loučili jsme se s příjemnými zážitky a těšíme se na další shledání.

J. Havířová

ZÁKlaDNÍ  ŠKOla  a  MaTEŘSKÁ  ŠKOla KNÍNICE  

ZÁPIS ŽÁKŮ 
DO 1. ROČNÍKU 

ZÁKlaDNÍ ŠKOlY
11. dubna a 12. dubna 2017 

od 12.30 do 16.30 hodin
v I. třídě

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz,  
vyplněnou přihlášku k základnímu vzdělávání a zápisový list  

(k dispozici v mateřské škole nebo na webových stránkách školy).  
V mateřské škole je možno do připravených seznamů dětí  

upřesnit čas zápisu, který Vám bude vyhovovat. 

Těšíme se na Vás i Vaše děti.
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dřevo. To ale naše „Žabky“ dávno vědí! Za odměnu si odvezly materiál a rostlinky na výrobu mi-
nizahrádek. Hned jsme se do jejich výroby pustili a dopadlo to báječně! Ke konci měsíce jsme také 
začali pozorovat v přírodě větší pohyb: objevil se hmyz, žížaly a hlemýždi, po sněženkách i bledule, 
rozkvetly jívy, lísky vystavily své jehnědy a za pěkného počasí jsme poslouchali ptačí koncert. Na 
počest prvního jarního dne jsme pak uspořádali „sluníčkový den“ a oblékli se do žlutého.

Mgr. Daniela Ošlejšková

Masopustní průvod

Vítání jara – Myšky
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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  na domácím hřišti s Ostrovem v neděli 2. 4. 2017 v 15.30 hod. 

Vedení TJ

Sluníčkový den – Krtečci
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Oddíl TJ Malá Haná Knínice, z. s. Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU
která se uskuteční v pátek 21. dubna 2017

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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*3� ������� �������� *1�,.����*1/,, &����� �
*4� �� ��� ������� -0�,.����*1/,, &����� �
*2� ������� !��"��� 0,�,.����*./*+ &����� �
-,� ��#���� ������� ,3�,+����*1/0, &����� �
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*4� �./��� ������� -0�,.����*0/,, &����� �
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*.� ������� !���+���(����� *1�,.����*,/,, &����� �
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*2� $+,�-�� ������� ,3�,+����*,/,, &����� �

	������������
Pavel Lajšner
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ŠaCHY
Zakončení sezóny našeho D družstva.
Poslední zápas jsme sehráli v Knínicích s Jevíčkem.Kádr byl mírně oslaben, když dva hráči  ze zá-
kladu museli hrát za A tým Boskovic. Bohužel jsme museli nastoupit ve čtyřech hráčích. Jevíčko 
zvítězilo 4:1. Sezóna byla v podstatě charakteristická: tím jak začala, nešťastnou prohrou v Rovečném 
3:2. Zápasy většinou byli velmi vyrovnané a rozhodovali maličkosti. Příliš se nedařilo některým hrá-
čům, kteří byli v minulé sezóně oporami. Přínosem v sezóně bylo rozšíření hráčského kádru mínusem  
v podstatě jeden řidič pro pět hráčů. Tady nám vznikl problém hlavně při doplňování A družstva v Bo-
skovicích. Tohle bychom pro příští sezónu měli určitě zlepšit!! Nicméně, účel zahrát si hlavně pro ra-
dost a dát příležitost mladším hráčům, soutěž určitě splnila. Možná pro sezóny příští, by stálo za úvahu 
změna hracího plánu. Při současném stylu už přeci jenom soutěž trošku ztrácí na prestiži. Chtělo by to 
víc zápasů nebo změnu tempa (dvoukolově tempo 1 hod.) V minulé sezóně to bylo kluby zamítnuto, 
nicméně si myslím, že do budoucna to bude nutností. Na závěr bych chtěl poděkovat městysi Knínice 
za sponzorský dar a Restauraci Pod  Lípou za poskytnutí hrací místnosti. 

Jaroslav Probošt
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KlUBY  a  SPOlKY
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Pořadí po 6. kole:

Alois Kunc
Vedoucí soutěže

DIVaDlO
Divadelní spolek dává na vědomí, že chystá pro Knínice další divadelní představení. Tentokrát to 
budou Hrátky s čertem pod taktovkou Járy Haupta, máte se jistě na co těšit. Však nás všechny znáte,  
bude to opět úsměvné!

Vaši divadelníci.

KNÍNICKÁ POUŤ – 23. 4. 2017
Pouť sv. Marka v Knínicích 

Poutní mše svatá – neděle 23. dubna v 9.00 hodin v kostele sv. Marka.
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UPlYNUlé  aKCE

MaSOPUST
Blíží se velikonoce a svátky jara. 
Jako první byl Masopust. I tento 
rok procházel průvod masek ce-
lým městysem s veselým buja-
rým průvodem, aby tyhle svátky 
zvěstoval a přivolal jaro. Všechny 
masky byly obdarovány úžasný-
mi dobrotami, které pro ně měli 
přichystáni Kníničtí, za co jim 
patří Velký dík.   
Děkujeme i těm, kteří se přišli ve-
čer  podívat na pochovávání basy 
a doufáme,  že se i pobavili.
Příští rok se těšíme na shledanou.

Iveta Malachová

Pozvánka na tradiční 

VýSTaVU OBRaZŮ 
na sýpce v Knínicích při příležitosti knínické pouti

v sobotu 22. dubna 2017  
od 14.00 do 17.00 hodin

a v neděli 23. dubna 2017  
po mši svaté do 17.00 hodin.

Vystavují: 
Jiřina Jakubcová z Borotína, Zdeněk Šich z Velkých Opatovic, 
Petr Reisig ze Šebetova, Kamil Murín ze Šebetova a paní X.
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POHlED
do historie obyvatel Městyse Knínice

Procházkovi v Knínicích 
(z historie domu čp. 4)

Dnes se opět vydáme po stopách jednoho starousedlého knínického rodu. Jsou jím Procházkovi, jejichž předci přišli 
do Knínic na sklonku 30. leté války zřejmě z  nedalekých Letovic (či blízkého okolí), aby v městečku pokračovali 
v kovářském řemesle. Mimochodem, víte, jak vzniklo příjmení Procházka? Podle odborného časopisu „Naše řeč“ se 
v 16. st. takto označoval navrátivší se zběhlý poddaný. Jiný výklad potom uvádí, že šlo o člověka, který se často ně-
kde procházel. Dost dobře tak mohlo jít jak o tuláka, tak například o tovaryše, který se vydal do světa „na vyučenou“ 
či o řezníka, který po okolí skupoval dobytek.

Procházkovi v letech 1650–1750
S příjmením „Procházka“ se v knínických matrikách poprvé setkáváme v lednu r. 1648, kdy je pokřtěn jménem Bla-
žej syn Matouše a Doroty Procházkových. V zápisu je uvedeno, že rodina pochází z Letovic. 
Matouš a Dorota Procházkovi se v Knínicích dlouho nezdrželi (o několik roků později jsou zapsáni ve Vanovicích)  
a nejinak tomu bylo zřejmě i s dalšími manželi Procházkovými, totiž s Havlem a Marinou, o nichž pochází v matrice 
jediný zápis z r. 1689, kdy se jim narodil syn Václav. Na počátku 18. st. zaznamenává matrika hned dva manželské páry, 
které v Knínicích zřejmě již trvale bydlely, totiž Tomáše a Dorotu Procházkovi a Antonína a Uršulu Procházkovi. 

HISTORIE

inzerce

Vážení spolupracovníci 
bývalého závodu PIla ŠEBETOV,

připomínáme setkání PIlaŘŮ, 
které se koná v Knínicích 
v Restauraci Pod Lípou 

dne 26. května 2017 ve 14.00 hod.

Těšíme se na vás
 

Neubauerová Z., Ožvoldík L., Valentová M.
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Matouš, Havel, Tomáš a Antonín Procházkovi se v Knínicích nenarodili, a až na Tomáše a Antonína zde také nezemřeli. 
Nejinak tomu bylo i s kovářem Ondřejem Procházkou, jehož jméno se uvádí v matrice narozených poprvé 25. 7. 1649, 
kdy je pokřtěna jeho dcera Anna. Tentýž kovář Ondřej Procházka s manželkou Annou se o šest let později, v květnu r. 
1655 stávají rodiči další dcery Markéty. Tím však veškeré informace o Ondřeji Procházkovi končí a my se dnes můžeme 
pouze domýšlet, že ony dvě dcery nebyly jedinými dětmi kovářského mistra, že k nim patřil i syn jménem Augustin, 
který později převzal po svém otci kovářskou dílnu: jediná zmínka o kovářském mistru Augustinu Procházkovi v Kní-
nicích pochází z r. 1724, kdy v šedesáti letech umírá.  
Zda uvedené rodiny Procházků svazovaly příbuzenské vztahy, nebo šlo jen o shodu příjmení, to je otázka, na kterou 
nezbývá než hledat odpověď v matrikách sousedních farností. Právě v nich bychom možná nalezli i záznam o na-
rození Adama Procházky, jehož jméno se objevuje poprvé v knínické matrice oddaných k datu 18. 6. 1724, kdy si 
bere za manželku vdovu Annu Novotnou (roz. Střížovou). Zápis dále pouze uvádí, že Adam je synem již zemřelého 
Adama Procházky. 
Adamovi a Anně Procházkovým se v rozmezí let 1726-1745 narodilo šest dětí, čtyři dcery a dva synové. A právě 
zmínění dva synové, totiž Jakub (*17. 7. 1726) a Matěj (*12. 2. 1745) jsou oním pojítkem, které nás přenese do  
2. pol. 18. st.

Procházkovi v letech 1750–1850
Matriční zápisy po r. 1751 už nejsou tak strohé, a tak se z nich záhy dovídáme zajímavou informaci, totiž že Adam 
Procházka byl ve skutečnosti kovářem a tím v rámci obce i váženou osobou. Není proto divu, že byl knínickými 
rodinami velmi často zván za kmotra či svatebčany za svědka.
Kovářskému řemeslu se vyučili i oba Adamovi synové, Jakub a Matěj. 
„Faber ferrarius“ čili kovář Jakub Procházka se v r. 1755 oženil s Veronikou Šmídovou z Knínic. V manželství 
se narodilo několik dětí, z nichž pouze připomenu syna Šimona (*1758), který po r. 1780 hospodařil na čtvrtlánu  
čp. 116. Na tomto čísle také v r. 1787 kovář Jakub Procházka umírá. V r. 1826 je na čp. 116 zapsán Šimonův syn, 
čtvrtláník Jan Procházka. Janův syn Tomáš hospodařil na čp. 116 přibližně do konce 60. let. 19. st. V  manželství 
s Annou roz. Lujkovou z Vážan se mu narodilo několik dětí, z nichž bych zmínila syna Tomáše, který žil se svou 
rodinou na čp. 116 v r. 1881.  A ještě taková drobnost, která se z dnešního pohledu zdá těžko pochopitelná, leč před 
více jak sto lety to byla zcela běžná záležitost: poslední tři děti – šlo o syny – manželů Tomáše a Anny Procházkových 
zemřely v kojeneckém věku. Na tom by zase nebylo až tak nic zajímavého, kdyby všechny tři nepokřtili rodiče stej-
ným jménem, tedy Antonín. Toto jméno dostal i čtvrtý, poslední syn Procházkových, který se však zřejmě již dožil 
dospělosti. Tolik k Procházkovým na čp. 116 a nyní se vraťme zpět k Procházkovým na čp. 4.
Matěj Procházka, mladší syn Adama Procházky se kovářskému řemeslu – pokud lze odvodit z  matričních záznamů 
– věnoval  poměrně krátkou dobu. Jako kovář se totiž uvádí naposledy v r. 1764, poté už se o něm hovoří výhradně 
jako o rolníkovi, majiteli čtvrtlánu čp. 4.
Matěj Procházka byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství, které uzavřel 20. 7. 1763 s Rozinou, dcerou Blažeje 
Stříže z Knínic se narodilo sedm dětí. Když Rozina v necelých čtyřiceti letech v říjnu 1781 zemřela, oženil se Matěj 
za necelý měsíc na to podruhé, přičemž jeho vyvolenou se tentokrát stala Marina Škrabalová rovněž z Knínic. Díky 
tomuto svazku se rodina Matěje Procházky rozrostla ještě o další čtyři potomky.
Matěj Procházka hospodařil na čp. 4 až do své smrti, která jej zastihla v říjnu r. 1813. 
V r. 1826 je na čtvrtlánu čp. 4 zapsaný nejmladší syn Matěje Procházky, Matěj (*1777) s manželkou Josefou roz. 
Matouškovou, synem Josefem (*1807) a dcerami Annou, Františkou, Josefou a Veronikou.  Po r. 1830 přebírá hos-
podářství syn Josef, který je v té době již ženatý (1829) s Barborou Davidovou z čp. 75. Když tato po devítiletém 
manželství v r. 1838 umírá, přivádí si Josef Procházka na statek druhou ženu, Annu Kubínovou z Cetkovic.
Z prvního manželství Josefa Procházky s Barborou roz. Davidovu se narodili a dospělosti se dožili tři synové – To-
máš (*1829; odešel do Vídně, kde se také kolem r. 1860 oženil), Josef (*1831; více o něm následující kapitola) a Fran-
tišek (*1833; v r. 1863 se oženil s dcerou tehdejšího radního Františkou Ševčíkovou z čp. 107; po r. 1865 se pouští 
do stavby domu čp. 158 – dále viz Zpravodaj Městyse Knínice čs. 6/2011), a dále jediná dcera Veronika (*1836;  
v r. 1855 se provdala za čtvrtláníka Josefa Uhlíře z čp. 117).  V druhém manželství s Annou roz. Kubínovou se Josef 
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Procházka stal otcem dcery Terezie (*1840; v r. 1861 se provdala za Martina Krenara z čp. 119) a synů Floriana 
(*1850; v r. 1875 se oženil s Kristýnou roz. Kvapilovou, vdovou po Tomáši Pulcovi z čp. 112) a Antonína (*1859; 
vyučil se krejčím a v r. 1888 se oženil s Alžbětou Koutnou, dcerou porodní báby Marie Koutné ze Šebetova čp. 38; 
jejich syn Jaroslav byl stolařem a kolem r. 1920 si v rodném domku v Šebetově na návsi otevřel stolařskou dílnu – 
podrobněji viz Zpravodaj obce Šebetov II/2014).

Procházkovi v letech 1850–1950
Josef Procházka (*1831–†1894), druhorozený syn Josefa a Barbory Procházkových se 9. 2. 1858 oženil s Kateřinou 
Uhlířovou (*1827–†1893), dcerou čtvrtláníka Floriana Uhlíře z čp. 117 (Josefova sestra Veronika se provdala za 
Kateřinina bratra Josefa – viz předchozí kapitola). Ještě před sňatkem se Josefovi a Kateřině narodily dcery Veronika 
(*1853; v r. 1875 se provdala za tesaře Floriana Okáče z čp. 115) a Uršula (*1855; po r. 1870 odchází z Knínic). 
Jediný syn Josef přišel na svět již po svatbě (*10. 2. 1859; více o něm v následujícím odstavci) stejně jako třetí dcera 
Terezie (*1862–†1865).

Josef Procházka, syn Josefa a Kateřiny Procházkových se 16. 1. 1887 oženil s Antonií Krušinovou (*11. 1. 1869), 
dcerou knínického řídícího učitele Jana Krušiny (viz Zpravodaj Městyse Knínice III/2017). Bezprostředně po svatbě 
mu rodiče přepsali rodný čtvrtlán čp. 4 a odešli na výměnek. Josefova manželka Antonie se stala spolumajitelkou 
čtvrtlánu na základě svatební smlouvy z 22. února 1887.
V r. 1899 je Josef Procházka zapsaný jako obchodník, aniž by bylo uvedeno, s čím vlastně obchoduje. V dalším 
soupisu z r. 1909 je u jeho jména poznámka „hostinský“. Bohužel, i v tomto případě chybí jakákoliv další infor-
mace. Otázkou tedy zůstává, kde hostinskou živnost vlastně provozoval, zda doma na čp. 4, nebo si za tím účelem 
propachtoval některý z místních hostinců. Podle soupisu obyvatel z r. 1910 se Josef Procházka věnoval především 
hospodářství. V kolonce vedlejšího výdělku uvádí pouze výrobu lihovin.
V pozdějších letech se cesty Josefa a Antonie rozešly. Josef Procházka žil se svou družkou Aloisií Čížkovou na čp. 
190, kde také v r. 1948 zemřel. Antonie Procházková bydlela v podnájmu u Františka Samka na čp. 124. Zemřela 
v listopadu 1941 na zápal plic.
V manželství Josefa a Antonie Procházkových se narodilo šest dětí.
– Ludvík Jan (*15. 1. 1888; více o něm v následujícím odstavci).
– Josefa Marie (*5. 7. 1891–†21. 5. 1894, úbytě plic).
– Jaroslav Josef (*30. 8. 1892 - †13. 3. 1893, zánět plic).
– Jaroslav Josef (*25. 3. 1894; kolem r. 1910 se učil zámečníkem ve Vídni. Po r. 1920 bydlí v Brně, kde pracuje  
 jako elektrotechnický úředník – uváděn v r. 1923 a strojník – uváděn v r. 1930. Poté, co v říjnu r. 1930 obdržel v Brně  
 – Žabovřeskách domovské právo, otevírá si zde obchod s elektrospotřebiči. V r. 1916 se Jaroslav Procházka oženil  
 s  Annou roz. Látalovou, v manželství se narodila dcera Anna [1915] a syn Jaroslav [1918]).
– Božena Marie (*2. 8. 1895–†21. 12. 1899, zánět ledvin po spále).
– Josef Antonín (*20. 4. 1900; dne 22. 10. 1924 se oženil s Annou Pospíšilovou, služebnou z Hor. Štěpánova.  
 Manželé zpočátku bydleli v podnájmu na čp. 44 a 48. V r. 1927 si postavili domek čp. 189, který však vzhledem  
 k neutěšené finanční situaci museli brzy prodat.  Do stavby druhého domku rovněž pod Hájkem [čp. 198] se Josef  
 a Anna pustili kolem r. 1935. - Josef Procházka měl košíkářskou živnost, Anna nějakou dobu pracovala v továrně  
 na plechové zboží firmy Eisler v Boskovicích, později svému manželovi vypomáhala s pletením košů. V manželství  
 Josefa a Anny Procházkových se narodilo šest dětí. Dcera Anna [*1925], vyučená kadeřnice pracovala  
 v kadeřnictví v Boskovicích, později ze zdrav. důvodů v kuchyni boskovické nemocnice. V Knínicích si postavila  
 domek čp. 230. Zůstala svobodná. Druhorozená dcera Františka [*1926] zemřela v kojeneckém věku, třetí dcera  
 Josefa [*1927] provd. Bártíková žila v Janůvkách u Křenova, další dcera Marie [*1931] zůstala svobodná  
 a vypomáhala rodičům. Syn Josef [*1935]vystudoval střední prům. školu strojní a později vysokou školu strojní  
 [chemické stroje a zařízení]. Celý svůj aktivní život bydlel v Brně a pracoval jako projektant u firmy Chepos  
 engineering. Poslední dcera Hermína [*1938] zemřela v kojeneckém věku).
„Teta byla velmi hodná a pracovitá žena. S manželem, který později přišel o nohu, si postavili malý domek pod Háj-
kem u mlýnského náhonu. Strýc pletl koše a teta mu pomáhala. Jejich výrobky byly známé po celém okolí.“ vzpomíná 
na Josefa a Annu Procházkovy, známé košíkáře jejich praneteř, paní Vladimíra Růžičková.
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ludvík Procházka (*15. 1. 1888–†16. 3. 1962) byl nejstarším synem Josefa a Antonie Procházkových.  Po ukončení 
školní docházky odešel v srpnu r. 1903 do Litomyšle, aby se zde – zřejmě na přímluvu svého strýce Ludvíka Kruši-
ny (viz Zpravodaj Městyse Knínice III/2017) – vyučil u mistra Theodora Hledíka řezníkem. Po dvou letech, v září 
1905 obdržel od tamějšího Společenstva řezníků a uzenářů tovaryšský list, jinak řečeno „Vysvědčení za vyučenou“, 
v němž se zdůrazňuje, že po celý „čas se vždy choval počestně, byl pilným a věrným, tak že si touto dobou důkladně 
osvojil vědomosti i zručnosti, aby se tímto listem mohl prohlásiti za tovaryše řeznického“.
Ludvík Procházka se vrátil domů do Knínic a v následujících letech se jednak živil jako řeznický pomocník a jednak vypomá-
hal v hostinci. Zda šlo přímo o hostinec manželů Hrdých na čp. 89, to archivní záznamy, z nichž jsem čerpala, neuvádějí.
Dne 17. října 1911 se Ludvík Procházka oženil v Brně u sv. Tomáše s Annou Hrdou, dcerou hostinských Anny  
a Františka Hrdých z čp. 89. Na základě postupní a darovací smlouvy ze září téhož roku se pak oba novomanželé 
(každý ku polovici) stali majiteli čtvrtlánu čp. 4. Během I. sv. v. sloužil Ludvík Procházka ve vojenské kuchyni. 
Domů se vrátil bez zranění.
Vedle práce kolem hospodářství se manželé Procházkovi věnovali obchodování s vejci. S nápadem skupovat po 
okolních obcích vejce a poté je – především v zimě, když bylo vajec méně – prodávat na trzích ve městě přišel již 
nevlastní bratr Anny Procházkové, Josef Hrdý. Poté, co mu živnost vynesla na slušný dům s obchodem v Praze, pře-
vzala „vajíčkovou živnost“ jeho nevlastní matka Anna Hrdá se synem Aloisem a dcerou Annou (doloženo k r. 1910). 
Alois Hrdý (čp. 89) později v obchodování s vejci již nepokračoval, živnost převzal Ludvík Procházka, kterému 
vedle manželky Anny vypomáhala i její matka Anna Hrdá. Ta také u Procházků po r. 1910 bydlela.
„Maminka vyprávěla, že děda měl velký vůz, plaťák, se kterým jezdil po okolních vsích a skupoval vajíčka. Když měl 
zrovna práci na poli, jezdila s povozem babička a s sebou si na výpomoc brávala některou ze svých dvou dcer – buď 
moji maminku, nebo tetu Boženu. Vajíčka se uchovávala u nás doma ve velkých, zděných kádích, vysypaných vápnem. 
Každý týden ve čtvrtek je babička odvážela na trh do Boskovic.  Obchod s vajíčky vedl děda s babičkou někdy do začátku 
války.“ vzpomíná na obchodování svých prarodičů paní Vladimíra Růžičková.  (O hostinci na čp. 89 a o obchodu s vejci 
viz Zpravodaje Městyse Knínice IV-V/2014).
Anně a Ludvíku Procházkovým se narodily tři dcery. 
– Marie (*30. 3. 1908 -†23. 11. 1911, srdeční slabost).
– Božena (*18. 9. 1910; dne 24. 11. 1932 se provdala za Františka Kubína do Cetkovic, v manželství se narodil syn  
 Jan [*1937] a dcera Marie [*1934]).
 – Anna (*25. 2. 1914; dne 1. 6. 1937 se provdala za Vladimíra Hrouze z čp. 117. Hrouzovi hospodařili na čp. 4, později  
 Anna pracovala v místním JZD. V manželství se narodily dcery Marie [*1937] a Vladimíra [*1953]).
Ludvík Procházka zemřel v Knínicích 16. 3. 1962, jeho manželka Anna o čtyři roky později, dne 22. 6. 1966.

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

Příště
V květnovém Zpravodaji vyjde seznam domů a obyvatel městečka Knínice k r. 1850. Ve fotografické příloze se ještě 
jednou vrátím k rodu Krušinů a Procházků, a také k hostinci na čp. 89, z něhož se dochoval velmi vzácný snímek.

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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Antonie a Josef Procházkovi se syny Ludvíkem a Jaroslavem 
(v klobouku). Vpravo sedící dívka snad dcera Božena. 
(Kolem r. 1900.)

Svatba Anny Procházkové a Vladimíra Hrouze (1. 6. 1937). 
Zleva rodiče nevěsty, zprava matka ženicha. 

4.  Sourozenci Procházkovi z čp. 198. Zleva Josef Procházka, Anna 
Procházková a Josefa Bártíková s manželem a synem, kterého 
chová Anna Procházková (košíkářka). (Kolem r. 1955.)

Anna a Ludvík Procházkovi 
s dcerami Annou a Boženou. 

(Kolem r. 1916.)

Vladimír Hrouz 
s manželkou (vlevo) 

a dcerou Vladimírou. 
(Kolem r. 1958.)
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