
Zpravodaj 
Městyse Knínice

4
2018



Divadelní spolek Knínice 
zve všechny spoluobčany na divadelní představení

HRÁTKY S ČERTEM, 
které se bude konat v sobotu 14. 4. 2018 

v 16.00 hod. pro děti
a

v 19.00 hod. pro dospělé

v kulturním domě v Knínicích
vstupné dobrovolné. 

Obsazení:
Sarka Farka loupežník  – Jára Haupt
Martin Kabát  – Aleš Malach
Pan Král, Lucifer  – Laďa Ožvoldík st.
Poustevník Školastikus  – František Pitner
Princezna Dišperanda  – Jarka Paděrová
Káča  – Jana Šejnostová
Lucius  – Iveta Malachová
Omnimor  – Jitka Suchá
Karborund  – Lenka Lajšnerová
Doktor Solfernus  – Tomáš Veselý
Anděl  – Laďa Ožvoldík ml. 

Režie: Jára Haupt
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Místní poplatky
Vážení občané, sdělujeme Vám termíny splatnosti místních poplatků:
Do 31. 3. 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. 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. 

Do 31. 3. byla také 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. 

Upozornění občanům
Úřad městyse upozorňuje majitele psů na vyhlášku městyse Knínice č. 2/2011, která upravuje volné 
pobíhání psů na veřejném prostranství. Psi se na veřejném prostranství mohou pohybovat jen na 
vodítku a v doprovodu svého držitele, nebo pověřené osoby. 
V případě, že bude pes volně pobíhat po veřejných prostranstvích městyse, může být jeho držiteli 
uložena pokuta dle zákona o přestupcích.

V lokalitě U Nádraží probíhá položení kabelového vedení nízkého napětí pro budoucí výstavbu 
rodinných domů a nové veřejné osvětlení.

inFORMAcE  z  RADnicE
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U S n E S E n Í
č. 20 ze zasedání zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
5. 3. 2018 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 Pavla Pechu a Petra Grénara.  

zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 9/2017 a 1/2018.
5.2.  Zakládací smlouvu Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná.  
6.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2017.
7.2.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2018 o místních poplatcích.  
8.2.  Pracovní řád městyse Knínice. 
9.2.  Smlouvu o zprostředkování nákupu elektřiny na komoditní burze na rok 2019 a 2020 
 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Brno.  
10.2. Prodej pozemku p.č. 4801/2 – ostatní plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 3 100 Kč bez DPH. Kupující manželé P. a D. O. 
11.2. Záměr prodeje pozemku p.č. 4730/2 – ovocný sad o celkové výměře 44 m2, pozemku 
 p.č. 2418/85 – zahrada o celkové výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 2418/16 – ostatní plocha 
 o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
12.2. Vnitřní organizační směrnici č. 1/2018 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek 
 malého rozsahu.
12a).2. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Knínice, 
 ve výši 3 650 000,40 Kč bez DPH, podané firmou JM Demicarr s.r.o. se sídlem 
 Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna. 
12b).1. Doporučení Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku uvedené 
 v zápise č. 6 ze dne 28. 2. 2018.

zastupitelstvo městyse ukládá:
9.3. Uzavřít Smlouvu o zprostředkování nákupu elektřiny na komoditní burze na rok 2019 a 2020 
 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 
 612 00 Brno. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2018. 
10.3. Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupujícími manželi P. a D. O. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 4. 2018.
12a).3. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem JM Demicarr s.r.o. se sídlem Bučovická 180, 
 684 01 Slavkov u Brna. Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 3. 2018.

Pavel Pecha, Petr Grénar  
Ing. Zdeněk Kříž, starosta



3

ODPADY
Odvoz domovního odpadu: 12. 4., 26. 4.

Provozní doba skládky: 
Vstup na skládku a uložení odpadu v jarních 
měsících dle aktuálních povětrnostních pod-
mínek, jen po předchozí dohodě se správcem 
skládky panem Bílkem, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: 
Po dobu nemoci bude knihovna otevřena 
každých 14 dní, a to 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

Jednání Zastupitelstva městyse Knínice dne 5. 3. 2018 se zúčastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková.

Důležitá telefonní čísla
Havarijní služba dodavatele elektřiny – 800 22 55 77
Pohotovost dodavatele plynu – 1239
Pohotovost dodavatele vody – 777 166 990

Telefonní číslo tísňového volání – 112
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ŠKOLA  A  ŠKOLKA
Lyžařský výcvikový kurz
Jako každoročně i letos se žáci 7. ročníku ve dnech 18. 2.–23. 2. 2018 zúčastnili lyžařského výcvi-
kového kurzu v Karlově pod Pradědem.
V neděli po obědě společně s žáky ze Základní školy Svitávka vyrazili plni elánu, energie a těšení se 
na nové zážitky směr Jeseníky. Krátce po příjezdu na chatu Edison proběhlo ubytování a seznámení 
se s pravidly lyžařského kurzu. 
Druhý den dopoledne byli žáci nejprve rozděleni do dvou družstev a pak již následoval nácvik zá-
kladních lyžařských dovedností (základní sjezdový postoj, výstupy, obraty a jízda šikmo svahem).

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 5. 4. 2018 od 07.00 do 16.00 hodin
Část obce Knínice
Vypnutá oblast: 
– vypnuta bude část městyse od domu číslo popisné 122 a 195 po domy číslo popisné 323, 298, 332, 
329, 239, 289, 334, 328 a odběrné místo na pozemku parc. číslo 233/6,
– vypnut bude dům číslo popisné 125, 126, 127, 225 a 276.
 
Upozornění: 
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení 
za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem 
vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77.

Děkujeme Vám za pochopení. 
E.ON Distribuce, a.s.

nejbližší hasičský sbor
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Chrudichromská 2041, 680 01 Boskovice
Telefon: 950 612 111 nebo 150

nejbližší zdravotnické zařízení
Nemocnice Boskovice s.r.o., Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice
Spojovatelka: 516 491 111 nebo 155

nejbližší útvar Policie ČR
Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Boskovice, Masarykovo nám. 5, 680 01 Boskovice
Telefon: 974 631 730 nebo 158
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Další dny patřily nácviku jízdě na vleku, jízdě v pluhu a žáci 1. družstva se pokoušeli i o nácvik 
carvingového oblouku. V úterý kvůli výpadku elektrické energie se uskutečnil pěší výlet do Ski-
arény Karlov, kde v tomto období právě probíhal Olympijský festival, v jehož rámci si děti mohly 
vyzkoušet nejrůznější zimní atrakce.
Na lyžařském kurzu se nejen lyžovalo, ale žáci si i každý večer připravovali svůj vlastní program, 
kde se hrály nejrůznější hry a soutěže. Poslední večer byl ve znamení medailí a diplomů. Udělovaly 
se diplomy jak za nejlepší styl lyžování, tak i za největší pokrok během celého výcviku. Na závěr 
všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu za statečné absolvování celého kurzu.
Doufám, že kurz se všem účastníkům líbil, že každý si odnesl spoustu zážitků a již nyní se těším 
na další rok.

Mgr. Simona Gricová
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Tři mušketýři
V den, kdy začíná meteorologické jaro, žáci 6. a 7. ročníku vyrazili na nedalekou cestu do Brna 
do Divadla Bolka Polívky na představení Tři mušketýři. Divadelní komedie zpracovaná na motivy 
jednoho z nejznámějších románů Alexandera Dumase je příběhem o lásce, přátelství, odvaze, zradě 
a také především o nesmrtelném rozhodnutí: Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Dětem se představení velmi líbilo a bouřlivé ovace sklidil i pan pes – neobvyklý člen divadelního 
souboru.

Mgr. Simona Gricová

Dočasné rozloučení
V pátek 9. března nastoupila paní učitelka Richterová na mateřskou dovolenou. Děkujeme jí za její 
práci a energii, přejeme jí hodně krásných chvil s miminkem a doufáme, že se k nám po rodičovské 
dovolené zase vrátí.

Odpolední chvilka poezie
V úterý 13. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže dětí z 1. stupně ZŠ. Sešlo se 32 recitá-
torů ve třech kategoriích, které byly reprezentovány vítězi třídních kol. 
Celé odpoledne znělo školou plno básniček, písniček, jazykolamů a hlavně byl slyšet velký potlesk 
pro všechny účastníky soutěže. Porota složená z p. učitelek 1. stupně měla rozhodování velmi těž-
ké. Všechny děti si zasloužily obrovskou pochvalu i odměnu.
Z velké konkurence vzešli tito vítězové: 

0. kategorie (1. třída)  – zuzana navrátilová, Kristýna Krenarová, Madlen Görlichová

1. kategorie (2. + 3. třída)  – Klára Dvořáková, Lukáš Galba, Aleš Malach

2. kategorie (4. + 5. třída)  – Kristýna Biberlová, Richard Vyšehrad, Jan Vaněk

Vítězům moc gratulujeme, všem recitátorům děkujeme za účast a hlavně za odvahu a přejeme 
pěkné chvilky s básničkami.
Děkuji také p. učitelkám, které s dětmi básničky nacvičovaly.                     

Mgr. Jitka Havířová
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Plavání
Od ledna do března 2018 úspěšně absolvovali žáci 2., 3. a 4. třídy plavecký kurz. I přes počáteční 
obavy byli všichni plaváním nadšeni. Někteří se naučili plavat, jiní zdokonalili svoji techniku a na 
konci kurzu všichni dostali „Mokré vysvědčení“. 

Mgr. Eva Vlachová

zápis do 1. třídy
Dne 11. a 12. dubna 2018 od 12.30 do 16.30 hodin proběhne na zŠ Knínice zápis žáků  
do 1. ročníku.

S sebou k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou přihlášku k základnímu 
vzdělávání a zápisový list (k dispozici v mateřské škole nebo na webových stránkách školy).
Všem dětem přejeme, aby jejich vstup do základní školy byl co nejpříjemnější.                          

Mgr. Kateřina Dostálová

zápis do mateřské školy
Dne 10. května 2018 proběhne od 13.00 do 16.00 hodin zápis do MŠ. S sebou nezapomeňte rodný 
list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně vítáni.

Ředitelské volno
Z provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018 
ředitelské volno.
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HAnÁ 
KnÍnicE

Rozpis utkání

Pavel Lajšner

zahájení sezony jaro 2018:
Srdečně vás zveme na zahajovací utkání mužstev TJ Malá Haná Knínice dle tabulkového rozpisu. Aktuali-
ty, rozpisy utkání i výsledky najdete rovněž na našich webových stránkách: www.tjkninice.cz.

Připravujeme:
Předpouťová zábava ………. 27.4.2018
Turnaj přípravek …………... 16.6.2018
Fotbalový den ……………... 30.6.2018

Vedení TJ

������	������

�����������	���
�� � !��"#$ ��%�& �'(�$) !') *�+)"��,
-.� ������� ������� /-�/0����-.12/ )����� 34�����5�����	��
-6� ��������������� ������� /7�/0����-.12/ )����� �
-8� ������� �������� -.�/0����-.12/ )����� �
-7� ������ ������� 9-�/0����-61// %�:��� �
-;� �������  �!�"���# 97�/0����-61// %�:��� �
9/� $�%��& ������� /6�/.����-612/ )����� �

����������� �'��(���)������
�� � !��"#$ ��%�& �'(�$) !') *�+)"��,
-0�  �!�"�� ������� 90�/2����-012/ %�:��� 34�����5������
-.� ������� *���������* 2-�/2����-.12/ %�:��� 34�����5�����	��
-6� *)"�����+$������� ������� /8�/0����-.12/ %�:���  ����	��
-8� ������� '�,-.��� -0�/0����-.12/ %�:��� �
-7�  �)�����+���%������� ������� 9-�/0����-21// %�:��� (�<�����
-;� �)�.��� ������� 9;�/0����-212/ )����� �
9/� ������� 	��������'����� /.�/.����-612/ %�:��� �

�� /'0��1�/*� �'�� 2���3#�
�� � !��"#$ ��%�& �'(�$) !') *�+)"��,
-9� ������� *�������* /7�/0����-212/ )����� �
-2� $������ ������� -.�/0����-/12/ )����� �
-0� ������� '�������+����& 99�/0����-212/ )����� �
-.� ��������������� ������� 97�/0����--1// %�:��� �
-6� ������� 4���"�� /6�/.����-212/ )����� �

	������������



9

KLUBY  A  SPOLKY
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Oddíl TJ Malá Haná Knínice, z. s. 

Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDPOUŤOVOU 
ZÁBAVU

která se uskuteční 
v pátek 27. dubna 2018
v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Zahájení ve 20 hodin

Hraje skupina 

ARcUS
občerstvení zajištěno

vstupné 60 Kč, do 21.00 hodin zdarma
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sobota 28. dubna 2018 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

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 2018“: 200 Kč
Součástí vstupného katalog a ochutnávka vystavovaných vzorků, degustační sklenička s logem akce. 

Prodej vstupenek bez místenek na místě v termínu akce.

KOŠT VÍN 2018
11-tý ročník
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Poutní mše svatá v 10.30 hod. v kostele sv. Marka v Knínicích.
Požehnání v kostele v 15.00 hod.

Farmářské trhy
Boskovice – termíny konání farmářských trhů na Masarykově náměstí – 12. 4., 10. 5., 7. 6., 5. 7., 
2. 8., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12. 2018.

Velikonoce na zámku Boskovice
Neděle 1. 4. 2018 Boží hod velikonoční: prohlídky v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 hod. 
(areál zámku otevřen od 9.30–16.30 hod.). 
Pondělí velikonoční 2. 4. 2018: prohlídky v 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 hod. 
(areál zámku otevřen od 12.00–17.00 hod.).         

Boskovický hrad
Brána boskovického hradu se pro návštěvníky v turistické sezóně 2018  poprvé otevře o velikonoč-
ních svátcích, a to v neděli 1. 4. od 10.00 do 17.00 hodin a v pondělí 2. 4. od 13.00 do 17.00 hodin. 
 
zámek Rájec nad Svitavou
Velikonoce na státním zámku Rájec nad Svitavou: 30. 3.–2. 4. 2018, 9.00–16.00 hodin. 
Místnosti reprezentačního přízemí vyzdobí květinová aranžmá a dekorace s velikonočními motivy.

Arboretum Šmelcovna v Boskovicích
JARO 2018 V ARBORETU
Kvetoucí cibuloviny 15. 3.–15. 4.,   
Dny sakur v květu 15. 4.–15. 5.,
Kvetoucí rododendrony 1.–31. 5.,
27. 5. DĚTSKÝ DEN V ARBORETU.

inzERcE

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…
Vi. Trampoty s počasím

Letní teploty atakující čtyřicítku, tzv. bleskové povodně, vánoce bez sněhu či přechod ze zimního období rovnou 
do léta – to nejsou pouze „vymoženosti“ dnešní doby, jak se nám občas snaží kdosi namluvit. Stačí totiž prolistovat 
několik kronik, abychom velmi brzy zjistili, že s naprosto stejnými zvraty počasí se potýkali i naši dědové…

Březnový vítr a dubnový déšť probudí májové květy.

HiSTORiE
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V knínické kronice se nejstarší zmínka v souvislosti s počasím vztahuje k  15. srpnu 1882. Toho neblahého letního dne 
se nad Malou Hanou přehnala průtrž mračen, v jejímž důsledku se ze svých břehů vylil potok Semíč. Voda se hnala tak 
prudce, že zbořila všechny místní mosty včetně toho největšího, dvě sta let starého zděného mostu pod mlýnem (znovu 
byl postaven o rok později za 7 000 zl. rak. čs.). Jak zápis dále uvádí, z domů byl povodní nejvíce zasažen Jarošův mlýn, 
kde „mlynářovi tekla voda okny do maštale a chléva, kdež se dva koně utopili, dvě prasata a všechna drůbež“. Značnou 
škodu zaznamenali i sedláci na Trávnikách, v Dolních podsedkách a při jižní straně náměstí. Všude zde se totiž dostala 
voda do stodol, kde napáchala nemalé škody na právě svezeném obilí. „Muselo se všechno obilí ze stodol vyvésti, ale 
nebylo to nic platné, všechno obilí se pokazilo“. konstatuje v závěru kronikář.
Velké štěstí měly Knínice a s nimi i Šebetov o tři roky dříve, přesněji 25. června 1879, kdy nějakým zázrakem unikli vel-
kému krupobití, které se přihnalo na Malou Hanou od Velkých Opatovic. Očitý svědek, světelský písmák Karel Müller 
popisuje, že kolem šesté hodiny večerní se mohutný černý mrak stočil nad Světlou a během následujících deseti minut 
z něho padaly kroupy o velikosti vlašských ořechů či dokonce holubých vajec. Poté ještě následovala dvouhodinová 
bouřka, při které se z oblohy lily takové proudy vody, že celá Světlá byla jedno velké jezero. Vůbec r. 1879 byl rokem 
velkého mokra, neúrody a hladu. Zima byla skoro bez sněhu a poměrně mírná. Poté přišlo celkem příznivé jaro, na konci 
dubna však začalo pršet a déšť neustával po celý květen a červen. Na poli všechno vymoklo.
Knínická kronika zmiňuje větší krupobití v r. 1901 a také v r. 1904, kdy „hrozné krupobití“ postihlo městečko hned dva-
krát, totiž 21. června a o měsíc později 26. července. Způsobená škoda činila odhadem 91 000 korun. K zaznamenání 
také stojí silná bouře spojená s lijákem a větrnými víry, která se nad Knínicemi přehnala 25. června 1915 – a jak zmiňuje 
kronikář Alois Ferulík – nadělala veliké škody především na obilí, čímž ztížila žně. 

Suché léto obyčejně úrodno jest obilím, a proto není nutno očekávati hlad; ale mokrá léta, drahá léta!

Rok 1921 postihlo veliké sucho. „Jaro toho roku bylo velmi příznivé pro polní plodiny, takže slibovalo hodně velkou 
úrodu.“ dočteme se v kronice. „Měsíc červen byl hodně studený, zato ale v červenci a v srpnu byla taková horka (par-
na), že teploměr vystoupil i na +42°C. Nepršelo celý červenec a srpen, půda byla úplně vyprahlá, vody i v hlubokých 
studních ubývalo a v mnohých úplně zmizela. V Semíči po celý červenec a srpen nebyla ani kapka vody. Sklizeň obilí 
(žito-pšenice-ječmen) byla velmi dobrá, taková již mnoho let nebyla, zato ale otavy na lukách nebyly téměř žádné. Již 
v srpnu se seno kupovalo za 200 Kč za 1q. Následkem nedostatku zelené píce museli rolníci hovězí dobytek odprodávati, 
takže maso hovězí, jež se ještě na jaře u řezníka prodávalo za 16-18 Kč per 1 kg, kleslo v srpnu na 6-8 Kč. Koně v r. 
1920 byly ještě až do ceny 20 000 Kč, letos ale za 3-4000 Kč dostal toho nejlepšího. Hříbata odstavená byla prodávaná 
za 500-600 Kč, ač začátkem roku se kupovala i za 8000 Kč.“
Rok 1925 započal mírnou zimou beze sněhu, takže v polovině února se již někteří sedláci pustili do setí ječmene. Počát-
kem března však přišly tuhé mrazy až -20°C doprovázené přívaly sněhu, který se udržel až do konce března. Toho roku 
také bylo zaznamenáno hodně housenek.
O rok později si zima znovu dala pořádně na čas. Leden a únor byl mírný, povětšinou pršelo, v důsledku čehož byly 
všechny cesty plné bláta a jen stěží se dalo dostat na pole. Od 20. března začalo mrznout a to dokonce tak, že zamrzl Se-
míč. Koncem dubna se rozpršelo a pršelo po celý květen a červen. Obloha se vyjasnila až začátkem července. Srpen byl 
suchý. Na konci října, po asi týdenním ochlazení nastaly teplé a slunečné dny, že – jak uvádí vážanská kronika – „snad 
není pamětníka tak pěkného podzimu.“ Tento ráz počasí vydržel až do poloviny prosince. Úroda toho roku byla velice 
špatná. Nejvíce byly mokrem postiženy brambory. Senoseč se protáhla až do žní. Mnoho sena shnilo, a co neshnilo, 
odnesl rozvodněný Semíč.
V roce 1927 se „zmrzlí“ svatí v polovině května ohlásili silnými mrazy, které zničily mnoho řepy, poškodily brambory a 
spálily květy ovocných stromů. Ovoce proto bylo málo, zato se velmi dobře dařilo bramborám. Obyvatelé Knínic a okolí měli 
toho roku velké obavy, aby jim úrodu nepotloukly kroupy, jak se například stalo v červnu na Boskovicku a následně v okolí 
Skrchova, kde po jedné takové průtrži zbylo na polích pouhé strniště. Těsně před vánocemi klesaly tepoty až na -25°C.
V červenci roku 1928 ukazoval teploměr na slunci až +44°C, ve stínu o deset méně. Úroda ovoce byla toho roku malá, neboť 
silný mráz, který přišel 13. května, spálil květy stromů.
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Do paměti se lidem vepsal především rok 1929. Už první lednové dny se ohlásily tuhými mrazy a vánicemi, takže 
– jak uvádí shodně knínická i vážanská kronika – napadlo velké množství sněhu. „Všude se jezdí na saních a sněhu 
stále přibývá, a musí se stále na dráze a po silnici prohazovat a ještě vlaky všude se spožďují, nemohouce pro spousty 
sněhu jezditi.“ zmiňuje vážanský kronikář a knínický Alois Ferulík dodává: „V únoru však přišly mrazy, jakých 
nikdo nepamatuje. 3. února kronikářův teploměr ukazoval ráno po 7. hodině -22°C. Téhož rána dole v městečku prý 
naměřeno -31°C. Dne 10. února na kronikářově teploměru o 7. hod. ráno -27°C, po poledni -17,5°C ač na teploměr 
částečně svítilo slunko. Ve 4. hod odpoledne -20°C, v 6 hod. -22°C, o 9. hod večer -25°C. Největší mráz ukazoval 
teploměr 11. února o 7 hod. ráno. Bylo na něm -29°C. V níže položené části Knínic prý byly mrazy o několik stupňů 
silnější. (V Olomouci 11. 2. naměřeno -35°C, v Čs. Budějovicích - 41°C.)“
Kruté mrazy kosily zvířata i lidi. Nelehkou situaci výstižně popisuje vážanský kronikář: „Všechno promrzá a jest 
potřebí stále topit, neb není pamětníka, abychom v našem kraji se měli někdy chystat na takovou zimu. Tak zemáků 
mnoho ve sklepeních a komorách zmrzlo a kdo je nemůže zkrmit pro dobytek, tak je prodává a vozí je do lihovaru. Též 
mnoho selat zimou zahynulo, a zajíců i srnčí, neb sněhu je až jeden metr vysoko a závěje jsou až místy 3 a 4 metry. 
Stromů ovocných také mnoho zmrzlo, takže listí na nich se na jaře nerozelenalo a na mnohých listí ještě vypučelo  
a v letní době uschlo. Většinou jsou to stromy třešňové, hrušky, jabloně, vořechy a durance. I lidé na cestách špatně 
oděni zmrzají a omrzlých jsou plné nemocnice…“ 
Obleva přišla až s prvními březnovými dny. Země však rozmrzala pomalu – podle dobových zpráv byla promrzlá 
téměř do jednoho a půl metru.
V létě se dostavil další extrém. Koncem června vystoupala teplota na slunci téměř až k +50°C. Následovaly silné 
bouřky doprovázené lijavci a co hůře, krupobitím, kterého se naši dědové obávaly ze všeho nejvíce. K 5. červenci 
Alois Ferulík poznamenal: „Strhla se hrozná vichřice a lijavec, mnoho stromů bylo vyvráceno a rozlámáno, ploty 
povaleny, střechy a štíty domů rozmetány. Vichr uchvátil celou střechu (i s krovy) velké kůlny u sladovny v Šebetově 
a mrštil jí přes patrové obytné stavení do panské zahrady. Současně spadla do dvora sladovny plechová střecha 
z přilehlých budov s takovým rachotem, že se tamější obyvatelé domnívali, že nastal soudný den. Modlíce se, očeká-
vali vyděšeně ve sklepě svou poslední hodinu.” Ještě doplním, že bouře s větrnou smrští se přihnala večer. Největší 
běsnění trvalo pouhé tři minuty. Za tuto dobu stačila vichřice napáchat v lesích šebetovského velkostatku kolem 
Babylonu vysoké škody (odhadem za 100 000 Kč).

Když na podzim rostou hodně houby a veverky vybíhají až do polí, bude tuhá zima.

Léto r. 1932 bylo krásné, slunečné. I celé září bylo velmi teplé, takže se děti ještě v polovině měsíce koupaly. Úroda 
byla dobrá, jen pšenici poškodila plíseň. V prosinci pokryla kraj mlha, ze které se na stromech tvořila jinovatka. Pod 
její tíhou se lámaly jak větve, tak i dráty elektrického napětí.
Na podzim roku 1933 se rozmnožili hraboši a z části zničili ozimy.
Jaro roku 1934 patřilo k těm vyvedenějším. Například 18. dubna vyšplhala ručička teploměru ve stínu na +26°C. 
Ještě po 7. hod. večer naměřil kronikář Alois Ferulík na svém teploměru +22°C. Jak dále v kronice zaznamenává, 
třešně toho roku začaly rozkvétat již kolem 15. dubna. V dubnu odkvetly také hrušně a jabloně. V polovině května 
dozrávaly jahody a začervenaly se první třešně. Teplé počasí vydrželo i během podzimu. Ještě v polovině prosince 
bylo možné ojediněle vidět pasoucí se dobytek. Jak poznamenává vážanský kronikář: „Vánoce jsou zelené a blátivé. 
Neb není pamětníka na tak teplý podzim, neb rozkvetly ojediněle jabloně a i červené jahody bylo možno ojediněle 
nalézti“.
Na Nový rok 1935 se ochladilo a během ledna poklesly teploty až k -20°C. Rovněž napadlo hodně sněhu. Červen se 
ohlásil velkými vedry. Tak např. 27. června odpoledne bylo naměřeno +35,5°C ve stínu.
V květnu roku 1936 přišly veliké lijáky. Po jednom takovém o neděli svatodušní 31. května se nešťastnou náhodou 
utopil v rozvodněném Semíči pětiletý Josef Laštůvka, syn zedníka Josefa Laštůvky z čp. 196.
V pátek 16. července 1937 zaznamenal Alois Ferulík nevídaný přírodní úkaz. Toho dne – a zde již nechám promluvit 
samotného kronikáře – „táhly krajem od severu k jihu nesmírné spousty bělásků. Pozoroval jsem je v horní části své 
zahrady. Jedni přes druhé přeletovali z květu na květ a zastírali lesy v pozadí jako sněhová chumelenice.“ V srpnu 
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téhož roku pak nemohli lidé přemoci nevídané množství housenek na zelí a na příbuzných rostlinách. Mačkali je  
a kropili zelí slanou vodou. Přesto bylo téměř všechno zelí zničeno.
Zima roku 1938 se ohlásila sněhovými vánicemi a mrazy až k -20°C. Koncem ledna se po několik dnů objevovala na 
obloze polární záře. A zde dejme opět slovo Aloisi Ferulíkovi: „Nejnádherněji zářila v úterý 25. ledna. Severozápad-
ní obloha byla krvavě rudá. V červené světelné záplavě stály sloupy světel modravých, zelenavých a žlutých. Slabší 
polární zář byla současně i na nebi severovýchodním. – Bôde vojna; neščasné rok! – říkali lidé.“
Polární záři z 25. ledna poněkud emotivně popisuje i vážanský kronikář: „Právě jsme prováděli domácí zabíjačku. Z na-
šeho dvora jest obzor severozápadní široce viditelný, tak jsme zpozorovali po 20. hodině na obzoru rudosvětlé pruhy 
směrem od severozápadu nad lesy k obci Okrouhlá. Hasiči v mnohých vesnicích troubí na poplach. Na první pohled 
jsem myslel též, že někde daleko na severozápad jest obrovský požár, někde u velikého rybníka neb jezera, jež jeho záře 
se odráží jako fata morgána v prostoru oblačném, ale vzpomněl jsem si, že četl jsem o polární záři, jež praotcové věstili, 
že takový úkaz na obloze znamená neblahou budoucnost. Rudé mraky plují od severozápadu na jihovýchod, kde se rudá 
záře ztrácí, a mraky ztemňují. Dle novinových zpráv nejjasnější polární záře byla nad severozápadní Evropou, kde snad 
při ní se mohlo čísti.“
Dne 1. září 1938 byla velká povodeň, která způsobila mnoho škody hlavně v údolí Bělé a na Melkově. Z Kořeňáku 
vynesla voda na luka spousty kamení, Višňák vytvořil nové koryto a zanesl kamením louku nad zrušeným melkovským 
rybníkem. Voda pobořila část domu hajného a stodolu. (Kořeňák a Višňák jsou levobřežní přítoky Bělé). Poté, co na 
podzim Alois Ferulík navštívil Melkovské údolí, zaznamenal do kroniky, že mu rozervané břehy a zničené lučiny při-
pomínaly zkázu vlasti způsobenou mnichovskou konferencí.
Během války byly kroniky uschovány. Po r. 1945 se kronikáři tu více, tu méně obsáhleji vraceli k válečným rokům, 
přičemž občas přidali i nějakou tu zmínku o počasí. Tak se dovídáme, že kupříkladu na jaře roku 1940 byly kruté mrazy 
a pomrzlo mnoho ovocných stromů. A teploměr sestupoval hluboko pod bod mrazu (až k -30°C) rovněž v zimě roku 
1942. Velmi studené bylo i jaro téhož roku, takže ledy a závěje sněhu roztály až během dubna. Alois Ferulík zmiňuje, že 
6. dubna hřmělo a padaly kroupy. Obilí se urodilo velmi málo. V únoru roku 1943 napadlo velké množství sněhu, což 
ochromilo silniční a železniční dopravu.
Je zajímavé, že se v knínické a nakonec ani v šebetovské či vážanské kronice nedočteme o extrémním suchu v roce 
1947. Tehdy od jara až do začátku listopadu vůbec nepršelo, a když se tak přece jen stalo, pak se jednalo o krátké pří-
valové bouřky, které se nestíhaly vůbec vsakovat do vyprahlé půdy. Oproti ostatním letům byla sklizeň pšenice o 50 % 
nižší, špatně na tom byly i brambory, o píci pro dobytek (seno, tráva) nemluvě.

Velké zimy a málo sněhu působí rolím a stromům snadno škodu.

Po mírné zimě v roce 1950 se duben přihlásil častými dešťovými či sněhovými přeháňkami. Od poloviny měsíce již 
bylo hezky. Koncem května dosahovaly teploty ve stínu až +30°C. Podzim byl chladný a deštivý, první sníh napadl již 
26. října.
V roce 1952 se objevilo velké množství chroustů. Do boje proti nim nastoupila letadla, která listnaté lesy v okolí po-
prašovala Dinocidem. Včely, pro které je tento přípravek toxický, musely být zavřeny. Jak uvádí zdejší kronikář, ztráty 
na včelstvech byly v Knínicích – na rozdíl od okolních obcí – nepatrné. Poprašování Dinocidem mělo kladný výsledek, 
neboť bylo zahubeno velké množství chroustů.
Zima roku 1953 byla dost mírná. Kolem 19. dubna rozkvetly třešně a peckoviny, na to však přišel mráz a všechny květy 
pomrzly. Sotva počátkem května rozkvetly jabloně, přivál 6. května silný severák. Přes den se teploty s bídou vyšplhaly 
na +7 až +8°C, v noci klesala rtuť teploměru až k 4°C pod bod mrazu. Dne 9. května se přihnaly sněhové přeháňky. 
O den později nasněžilo 40 cm mokrého sněhu, který zůstal ležet do následujícího dne. „Stromy jsou obaleny sněhem 
a větve pod tíží sněhu ohnuty až k zemi. Mnoho větví je polámáno. Vlaštovky hynou. Lidé zakuřují zahrady, květy však 
přesto pomrzly.“ Popisuje neutěšenou situaci kronikář a dodává, že úroda ovoce byla toho roku velmi malá. V červenci 
a v srpnu bylo sucho. První sníh napadl až 27. prosince.
Dne 30. 6. 1954 bylo viditelné částečné (asi 80%) zatmění slunce. Lidé pozorovali tento zajímavý úkaz zakouřenými 
skly. Jinak byl rok 1954 až na lednové mrazy a chladný duben, kdy ještě dvacátého sněžilo, přičemž sníh zůstával ležet, 
celkem příjemný.



Pozdrav z Knínic

Leden roku 1955 potrápil především řidiče.  Po prvních mrazivých dnech se oteplilo, začalo pršet a na silnici se tvořila 
ledovka. Dne 17. 1.
Jasně ráno se přihnala bouře, padaly kroupy a třikrát silně zahřmělo. Přes den se vytvořilo opět náledí, takže nejezdily 
autobusy. Jaro toho roku přišlo velmi pozdě. Ještě 21. 3. foukal studený vítr a tvořily se závěje. Duben nebyl o nic lepší – 
v polovině měsíce padal sníh. Oteplilo se až po 25. 4. „Tak pozdní jaro staří lidé nepamatují.“ Dodává kronikář. Dne 14. 7. 
se přihnala bouře s průtrží. Voda zaplavila louky, prorvala hráze a břehy u potoka a nadělala mnoho škody na úrodě.
(Dokončení v červnovém Zpravodaji.)

Příště
V květnovém Zpravodaji si připomene 55. výročí úmrtí ředitele zdejší měšťanské školy Emila Glotzmanna. Na svého 
otce při té příležitosti zavzpomíná pan Ing. Emil Glotzmann.

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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