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- Linka důvěry řeší s lidmi jejich strachy, obavy, nejistotu, osamělost a další
problémy
- Pomáháme po telefonu nebo po e-mailu lidem v akutní krizi a nabízíme
porozumění a podporu v jejich obtížné situaci
- Pokud se cítíte osamělí a chtěli byste si povídat přes telefon pravidelně, tak
nabízíme program Dobré srdce na dálku = rozhovory s vybraným
dobrovolníkem

TERÉNNÍ PROGRAMY –
SPONA–SPOLEČNÁ CESTA
tel. 731 626 173, e-mail: teren@blansko.charita.cz 

SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ (NA LINCE DŮVĚRY VOLAJÍCÍ PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
TARIFU).  
PO DOMLUVĚ MŮŽEME PŘIJET ZA VÁMI.
BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁCI CHARITY BLANSKO NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ

CHARITNÍ KRIZOVÁ POMOC
tel. 516 417 351, e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz 

- Podpora lidem bez omezení věku při řešení jejich potíží, např. rodinných
problémech, vážném onemocnění, osamělosti, úmrtí v rodině, ztrátě
zaměstnání nebo jiné traumatizující události
- Pomáháme s vyřizováním soc. dávek, při jednání s úřady, lékaři, nabízíme
pomoc psycholožky atd.

LINKA DŮVĚRY BLANSKO
tel.: 516 410 668, 737 234 078 – NON STOP 
e-mail: pomoc@blansko.charita.cz

-Řešíme s lidmi jejich dlouhodobé problémy, např. nefungující vztahy v rodině,
nedostatek financí, osamělost, problémy s bydlením, zaměstnáním
-Pomáháme při jednání s úřady, s lékaři, s exekutory a s vyřizováním dalších
osobních záležitostí 

CHARITA BLANSKO POMÁHÁ
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Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci byla podána přihláška k čerpání dotace na zalesnění části vykáceného obecního lesa. 
Na podzim by se měla osázet 1. část lesa, další v následujícím roce. Na zalesnění první části je rezervo-
váno celkem 3 tis. ks stromů, jak listnatých, tak i jehličnatých. 
Na podzim bude vysázena alej ovocných stromů podél cesty od domu č. p. 25 směrem k rybníčkům. 
Obecní zaměstnanci v těchto místech vykáceli 3 staré třešně. Na osázení alejí byl vypsán dotační titul, 
ale vyplatila by se jen v případě nějaké dlouhé aleje, tudíž dotaci čerpat nebudeme a stromy vysadíme 
z našich prostředků. 
Kácení a prořez též probíhá na dalších místech, které byly kontrolovány autorizovaným arboristem. 
Jedná se o stromořadí kolem potoka Loučníku v lokalitě u vlakového nádraží a v lokalitě Hradisko, kde 
jsou některé stromy nakloněny nad chodník a silnici. Pokácena byla taky přerostlá túje před budovou 
bývalého Agrospolu, kde bude provedena nová výsadba s rostlým jehličnanem, který bude zdoben na 
Vánoce. Pokácení a úklid byly na náklady pohřební služby, která využije větve na výrobu pohřebních 
věnců. Je s podivem, kolik se pod tújí nalezlo skleněných a plastových lahví, zřejmě sloužila některým 
jako odpadkový koš. 
U dětského hřiště vedle základní školy došlo k demontáži dřevěného oplocení. Rámy byly již ztrouchni-
vělé. Dojde k montáži nového oplocení a zároveň ke zvětšení parkovací plochy před základní školou. 
V kulturním domě dojde v jarních měsících k opravám. Jedná se o drobné opravy elektroinstalace, 
osvětlení, uchycení radiátorů apod. 
Po několika odložených termínech firmou Povodí Moravy s.p. došlo k čištění potoka Semíče a přilehlé-
ho toku od fotbalového hřiště.  
Ve středu 17. března proběhl třemi pracovníky audit hospodaření obce. Výsledek obdržíme v následují-
cích dnech, ale předběžně je bez závad.  
Ve čtvrtek 15. dubna proběhne strojové čištění komunikací. Prosím spoluobčany, aby v tento den neblo-
kovali a neparkovali vozidla na komunikacích. Ohledně čištění bych chtěl ještě zmínit dobrovolnou akci 
dvou knínických spoluobčanů, kteří se v neděli 14. března v brzkých ranních hodinách vydali posbírat 
odpadky podél Vážanské silnice. Od žel. zastávky směrem na Boskovice v délce 2 km nasbírali celkem 
deset čtyřicetilitrových pytlů odpadků. Tímto děkuji a prosím ostatní, aby také mysleli na naše okolí  
a chovali se k přírodě přátelsky. 
Vypadá to, že nás již zima definitivně opustila, proto Vám přeji krásné nadcházející dny a krásné prožití 
největších křesťanských svátků, i když letos opět bez pomlázky. Snad ty další již budou zase takové, jak 
jsme byli zvyklí.    

Petr Grénar
starosta
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Provozní doba Úřadu městyse Knínice
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Prosíme o upřednostnění vyřízení záležitosti telefonicky, nebo e-mailem.
Úřad městyse Knínice: tel. 516 465 423, mob. 774 654 232, e-mail: um@mestyskninice.cz
Starosta: mob. 774 687 332, email: starosta@mestyskninice.cz

Místní poplatky
Vážení občané, žádáme vás o úhradu místního poplatku za odpady. Výše poplatku činí 500 Kč/osoba/rok. 
Úhradu lze provést ve dvou splátkách. 
Dále žádáme o úhradu místního poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč/rok,  
za druhého a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího psa  
v bytě 200 Kč. 
Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby na číslo účtu 168554808/0300 u ČSOB, a.s. 
Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište vaše příjmení. 
Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz. 
S ohledem na současná epidemiologická opatření, lze úhrady místních poplatků provádět až do 30. 9. 
2021 bez sankcí. 
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice jen v úřední dny:
Pondělí  7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.

Děkujeme.

U S N E S E N Í
č. 19 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
8. 3. 2021 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.1.  Zprávu finančního výboru. 
4.2.  Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
7.2.  Výsledek hospodářské činnosti městyse k 31. 12. 2020.
7.a).1. Informaci k odkanalizování městyse.
 Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 133 a Bc. Miroslava Hartla.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2020.
6.2.  Změnu č. 1. odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2021.
7.3.  Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice na rok 2021.

Miroslav Přikryl 133, Bc. Miroslav Hartl
Petr Grénar, starosta
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Očkování psů
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině proběhne v Knínicích až na základě aktuálních proti epi-
demiologických podmínek. Termín bude s dostatečným předstihem oznámen. 

Nové dopravní zrcadlo v lokalitě Padělky
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Vyčištěné koryto vodního toku Semíč v lokalitě u hřiště
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Pouť
Vzhledem k současné situaci je zřejmé, že ani v letošním nezažijeme tradiční knínické pouťové 
atrakce. Připomeňme si atmosféru pouti několika fotografiemi z předešlých let.

Začínající výstavba nových rodinných domů v lokalitě U Nádraží
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OdPady
TdO: sudé úterý – 6. 4., 20. 4.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (17. 4.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
10. 4., 24. 4. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KNIHOVNa
do odvolání uzavřena.

Sčítání lidu 2021
Sčítání lidu začalo v sobotu 27. března. Původně mělo online elektronické sčítání  končit v  pátek 
9. dubna 2021. Ovšem došlo ke změně a Český statistický úřad prodloužil online fázi sčítání přes 
internet až do 11. května 2021.
Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst on-line, může od 17. dubna do 11. května vyplnit lis-
tinný sčítací formulář.
Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.
Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej 
lze nalézt na webových stránkách www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlá-
šení do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či 
cestovní pas, a datum narození. 
Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze 
ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete 
vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy.
Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci 
tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčí-
tacího komisaře. 
Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní 
je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout na pobočce České 
pošty v Boskovicích a na krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné 
vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.
Formulář lze vyplnit i za další členy rodiny, stačí se domluvit. Je však třeba znát situaci v domác-
nosti daného rodinného příslušníka a požadované osobní údaje, tedy například jméno, rodné číslo, 
datum narození, informace o vzdělání či zaměstnání. Také sčítací komisař vám vydá více kopií 
formuláře, pokud o to požádáte.

Sčítací komisaři pro Knínice
Martin Slezák, číslo průkazu 90-06-01533
adam Winkler, číslo průkazu 90-06-01496
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šKOla  a  šKOlKa
Tandemová výuka na naší škole
Co si představit pod pojmem tandemová výuka? Jde o speciální druh výuky, též označované jako 
párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé.
Cílem této metody je co nejvíce zlepšit výsledky každého žáka tím, že s celou třídou pracují dva 
pedagogové. Ideální situace nastává, pokud dvojici tvoří učitelé se stejným odborným vzděláním, 
kteří spolupracují při přípravě i realizaci hodiny a následně spolu výuku rozebírají a hodnotí. Hlavní 
přínos metody spočívá v intenzivnějším působení na žáky a možnosti přizpůsobovat výuku podle 
potřeb žáků. Zjednodušeně řečeno – víc (kantorských) očí víc vidí, víc hlav víc ví. Párová výuka 
je novým podnětem i pro učitele samotné, umožňuje jim pracovat jinak, učit se od sebe navzájem,  
a také prohlubovat vzájemnou důvěru.
Na naší škole jsme naplánovali tandemovou výuku v rámci projektu Šablony. V době plánování 
jsme ale nepočítali s distanční formou výuky, což byla nová výzva. Když byla schválena distanční 
podoba projektu, tak jsme neváhali. Zapojily se učitelky matematiky Gricová a Axmanová se 6. a 9. 
tř. a učitelé Paráková a Musil s 5. tř. v rámci přírodovědy a vlastivědy. Původní výběr předmětů byl 
zcela jiný, ale bylo nutné přizpůsobit se možnostem distanční výuky. Do prvních hodin jsme vstu-
povali trochu s obavami, jak budou žáci reagovat. Přestože máme odučených zatím pár společných 
hodin, jednoznačný závěr, na kterém se shodli učitelé i žáci je takový, že tandemová výuka přináší 
skvělé oživení online hodin pro obě strany. Výhodou je možnost dělení žáků do místností, práce ve 
skupinách a možnost sledování, hodnocení a předávání vedení aktivit.
Příprava, plánování a časové rozvržení učiva jsou sice náročnější, ale výsledek za to stojí. Doufá-
me, že brzy budeme moci realizovat stejně vedené hodiny i ve školních lavicích.

Tým spolupracujících učitelů



9

KlUBy  a  SPOlKy

Zápis do 1. ročníku základní školy
Vážení rodiče,
letošní zápis do školy proběhne bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale musíme respektovat danou situaci 
a doporučení MŠMT. Zápis bude probíhat v termínu od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Podrobné 
pokyny najdete na webových stránkách školy. Bude-li to možné, uspořádáme pro děti v červnu   
„zápisové setkání“, aby mohly dostat dárečky, popovídat si s paní učitelkou a nebylo jim líto, že 
neměly klasický zápis.

Březen v mateřské škole
Celý březen byla naše školka uzavřená. Školkáčci ale nezaháleli a využívali alternativní možnosti, 
které jsme jim během měsíce poskytovali. Tentokrát byla tématem měsíce Pohádka.
Pro letošní předškoláky je hlavním zdrojem pracovních listů, hlavolamů a hádanek publikace Mezi 
námi předškoláky. S tou děti ve školce pracovaly již od září a nyní, v době uzavření školky, ji mají 
u sebe doma a pracují v ní s dopomocí rodiny.
U vchodu do školky byly v březnu umístěny dva boxy. V prvním si předškoláci vyzvedávali složky 
s pracovními listy a dalšími podněty a do dalšího boxu nám je zase vypracované vraceli. Moc za 
plnění úkolů děkujeme a všechny předškoláky moc chválíme!
V úterý a ve čtvrtek probíhala online výuka pro předškolní děti.
Další nápady, omalovánky, příběhy, písničky a hádanky jsou pro všechny přístupné na stránkách školky.

kolektiv učitelek MŠ
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KNÍNICKÁ šKOla V MINUlOSTI a dNES 
První zmínka o školství v Knínicích je z roku 1684. Nejstarší školní budova stávala, a stále stojí, 
v sousedství hlavního kostelního schodiště. Sloužila až do roku 1801, kdy byla postavena nová bu-
dova nad kostelem. Měla dvě vyučovací světnice, děti sedávaly v dlouhých lavicích. Postupně však 
přestala dostačovat, a tak bylo rozhodnuto vybudovat školu novou. Roku 1876 byla otevřena školní 
budova v horní části obce čítající 4 místnosti, tělocvičnu, školní knihovnu a kabinet. Nacházely se 
zde také dva školní byty. 

Od 1. listopadu 1920 byla v budově obecné školy umístěna nově zřízená měšťanská škola. Do první 
třídy tehdy bylo přijato 42 žáků místních a 17 žáků z přiškolených obcí. Prvním ředitelem byl pan 
Josef Janků. Počet žáků postupně narůstal. Už v roce 1928 byla ustavena např. lékařsko-psycho-
technická poradna pro volbu povolání, konaly se pravidelné lékařské prohlídky žactva. Postupně se 
zřizovala knihovna žákovská, učitelská a chudinská. Už v roce 1930 bylo zajištěno pojištění žáků 
proti úrazu, později i učitelstva na povinné ručení. V roce 1938 poprvé přesáhl počet žáků hranici 
200 a zvyšovala se potřeba nové školní budovy, na jejíž stavbě se usilovně pracovalo. 

Měšťanka se později v červnu 1940 přestěhovala do nově vybudované školy (nynější budova). Už 
o rok později ji však zabrali Němci a žáci se museli vrátit do prostor národní školy. Kapacita však 
nestačila, učilo se tedy i v Sokolovně. V měšťanské škole bylo během války sídlo Hitlerjugend, 
dále zde byly ustupující oddíly německé armády, a nakonec před kapitulací polní lazaret včetně 
operačního sálu v dnešních dílnách. Němci zanechali školu v žalostném stavu, opravy trvaly dlouho 
a ani první poválečný rok nemohl být zahájen v nové budově. Škola tak byla slavnostně otevřena až 
9. září 1945 a následující den byla zahájena pravidelná docházka 186 žáků v 8 třídách. 

O dva roky později byla založena školní zahrada, která je pýchou školy dodnes. O rok později při-
bylo školní hřiště. Už od roku 1950 existuje ve škole vedle trestů i systém pochval, pojem prospěl 
s vyznamenáním a také žákovská knížka. V roce 1953 se sloučil I. a II. stupeň, 2 třídy národní školy 
se přestěhovaly do budovy měšťanky a škola tak měla přes 300 žáků. Učilo se z kapacitních důvodů 
i ve staré budově. 

V padesátých letech byl zaveden předmět ruční práce, zařazeny dílny a laboratorní práce. Ozývají 
se první hlasy rodičů o nadměrném množství učiva. Od roku 1958 byly zavedeny též pravidelné 
třídnické hodiny a soustavný dozor nad žáky o přestávkách. Rok 1959 přinesl povinnou devítile-
tou školní docházku a v roce následujícím byla zřízena školní družina. V tomtéž roce 1962 došlo 
k přístavbě dvou učeben a školní kuchyně s jídelnou. Na tuto akci sbírali žáci kameny do základů 
v Melkovském údolí při branných cvičeních. V šedesátých letech docházelo k diferenciaci žáků 
nejvyššího ročníku na třídy studijní a praktické. Dochází postupně k úbytku žáků a jsou spojová-
ny nižší ročníky. V sedmdesátých letech čítá škola přes 200 žáků, počty střídavě rostou a klesají. 
Osmdesátá léta jsou ve znamení nové koncepce, vyučují se nepovinné předměty, pracují kroužky, 
pořádá se pravidelně lyžařský výcvikový kurz. 

Během dalšího období škola prošla několika rekonstrukcemi a opravami, např. ústředního topení, 
rozvodů elektřiny. Mateřská škola sídlila v budově národní školy. 

HISTOrIE  a  SOUČaSNOST
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Od roku 1995 má díky tehdejšímu řediteli Františku Kašpárkovi škola plnou právní subjektivitu 
s širšími pravomocemi i novými povinnostmi. Od roku 2004 je škola příspěvkovou organizací  
a výrazně se proměňuje pojetí české školy. 

V roce 2007 byla realizována přístavba mateřské školy. Nejprve se přestěhovala jedna třída, ale 
kapacita byla nedostatečná. O rok později došlo tedy k přebudování části tříd základní školy na dru-
hou třídu mateřské školy a v roce 2012 se otevřela třetí třída mateřské školy přebudovaná z původní 
odborné učebny informatiky. Základní škola spojením s mateřskou školou přišla o několik učeben, 
ale velkým přínosem bylo blízké propojení mateřské školy a základní školy, které je přínosem pro 
rodiče i pro děti. 

a jak to vidím já z pozice ředitele školy současné školy? 
Dnešní škola je jiná než dřív. Stále má 5 tříd prvního stupně a 4 třídy druhého stupně, celkem přes 
220 žáků, změnilo se však pojetí školy a přístup k žákům. Důraz je kladen na individualizaci práce, 
třídy jsou naplňovány do maximální kapacity 30 žáků, řada předmětů se dělí na menší skupiny. 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Spolu za poznáním“. Učitelé se snaží dopo-
moci každému dítěti ke vzdělání, být rádcem pro děti a žáky, vést je k poznání. 

Mateřská škola připravuje jako první vzdělávací instituce děti na vstup do života. Dětem se otevírá 
nový svět a mnoho nových poznatků. Poznávají kamarády, získávají dovednosti, učí se vzájemně 
komunikovat. Děti se učí na základě vlastního prožitku, je podporována dětská zvídavost, potřeba 
objevovat a využívat dětskou myšlenkovou přirozenost a spontánnost. Učitel poskytuje dětem bez-
pečí, zázemí, zároveň jim ukazuje životní souvislosti. 

Na základní škole děti získávají všeobecný přehled, důraz je kladen na praktickou výuku a motivaci 
k celoživotnímu učení a vzdělávání. Žáci se učí komunikovat, správně formulovat svoje myšlenky, 
vést diskusi, na druhé stráně být zodpovědní za svoje chování, respektovat práci i názor ostatních. 
Prioritou je pro nás vytvoření rovnováhy mezi výchovou, vzděláváním, technickým pokrokem  
a etikou ve škole.

Za posledních deset let prošla škola i díky velké přízni zřizovatele značným rozvojem. Škola má 
zateplenou fasádu, vyměněná okna, úspornější způsob vytápění, všechny třídy se vybavily výško-
vě stavitelným nábytkem, dataprojektory, notebooky, modernizovala se učebna dílen, kuchyňky  
i počítačů. Školka má nově vybavené třídy, velmi pěknou přírodní zahradu, další zázemí v areálu 
Rybníčky.  

Přesto nás vnitřní síla žene stále něco zlepšovat a rozvíjet. Škola se pravidelně zapojuje do projektů 
Evropské unie, ve škole učí speciální pedagog, do výuky je zapojen metodik prevence i výchovný 
poradce. Postupně se obměňuje zázemí dětí i učitelů. Stále se vymýšlí nové akce pro děti, aplikují 
se neotřelé metody. 

Dokonce jsme i rychle přivykli nové koronavirové době. Naskočili jsme do „digitálního“ vlaku, za 
jízdy se naučili novým dovednostem. To, co je pro nás ve škole nejdůležitější, tedy děti, nám nyní 
moc chybí. Vídáme je jen přes obrazovku počítače. 



12

Když si však přečtu řádky z historie školy, rychle zaplaším smutek nad dobou, která je obtížná pro 
vás rodiče, děti i naše učitele. Každá doba nesla něco negativního, něco pozitivního. Zaměřujme se 
na to pozitivní. Děti se sice nenaučily některé poznatky, učivo se redukuje, ale získaly dovednosti 
technické, samostatnost, naučily se sbírat a třídit informace a vyhledávat jejich zdroje. Věřím, že se 
ve světě neztratí a že i tato doba jim přinese něco dobrého do života. 

Zdroje: Archiv materiály, školní kronika, materiály paní Boháčkové uveřejněné ve zpravodaji, almanach 
pana Kašpárka vydaný k 80. výročí založení měšťanské školy, vlastní materiál

Zpracovala Jitka Vaňková

 Škola nejstarší, Knínice č. 30

Škola naproti kulturnímu domu, Knínice č. 164
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