
Zpravodaj
Městyse Knínice

5
             2016



Zveme každého, kdo má chuť přijít si zasoutěžit 
na „amatérské“ střelecké závody: 

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

2. Knínická vzduchovka
 
 
 Pořadatel: KNÍNICE 1078 o. s.
 
 Datum a čas: sobota, 14. 5. 2016 od 14 hod.
 
 Místo: Přírodní střelnice (areál bývalé střelnice Svazarmu)
 
 Startovné: ZDARMA

Občerstvení zajištěno.
Střílet se bude ze vzduchových pušek Slavia v kategoriích:

Muži – Ženy – Mladší žáci – Starší žáci – Páry 

Střelba ze vzdálenosti 10 m na číselné terče.

Zbraně a střelivo zajišťuje pořadatel.

Věříme, že prožijeme příjemné odpoledne 
s milými lidmi, 

kteří porovnají své střelecké schopnosti s ostatními !!!
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Dotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Knínice
Ministerstvo vnitra ČR po vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního titulu na rok 2016 pro jednotky 
SDH, schválilo poskytnutí dotace pro hasiče Knínice, na pořízení nového dopravního automobilu. 
V současné době jednotka SDH vlastní dopravní automobil vyrobený v roce 1999. V posledních le-
tech investuje nemalé částky do nejnutnějších oprav. Dopravní automobil slouží k přepravě 9 členné 
zásahové jednotky včetně výzbroje, potřebného vybavení a požární stříkačky PS 12. 

Nejvýznamnějšího setkání hasičů okresu Blansko za posledních 40 let, se v sobotu 16. 4. 2016 na 
boskovickém náměstí zúčastnili také zástupci jednotky SDH Knínice. 

informace  z  radnice

Informace o odjezdu autobusu do Mahenova divadla
Autobus na představení „Edith, vrabčák z předměstí“ odjede v pátek 27. 5. 2016 v 17.10 hod. od 
horní autobusové zastávky v Knínicích, se zastávkou na Městečku (před budovou Úřadu městyse). 
Plánovaný odjezd z Knínic je v 17.15 hodin. 

Nová komunikace v lokalitě Padělky
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U S N E S E N Í
č. 9. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
14. 4. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
3.2. Ověřovatele zápisu  Lukáše Mahela, Pavla Lajšnera.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Bezúplatné nabytí pozemků do majetku městyse Knínice: 
  p.č. 226 o výměře 342 m2,
  p.č. 227 o výměře 2050 m2,
  p.č. 228 o výměře 306 m2,
  p.č. 4599 o výměře 1734 m2, 
  p.č. 4827 o výměře 4792 m2, 
  p.č. 4841 o výměře 8962 m2, 
  p.č. ZE 5663 o výměře 656 m2,
  p.č. ZE 5731 o výměře 2925 m2,
podle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lukáš Mahel, Pavel Lajšner
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

Uzavírka železničního přejezdu
Správa železniční a dopravní cesty připravuje opravu povrchu železničního přejezdu P 6967 v Knínicích  
v lokalitě U Nádraží. V této souvislosti dojde ve dnech 21. 5. (7.00 h.)–24. 5. 2016 (20.00 h.) k úplné uza-
vírce přejezdu. Trasa objížďky – za železničním přejezdem pod „Červeňákem“ na Sudice, kolem Sudic 
směrem na Vísky, z Vísek na Pamětice a Drválovice, z Drválovic přes Vanovice do Šebetova a do Knínic.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Boskovice, odbor vnitřních věcí oznamuje občanům městyse Knínice, že v souvislos-
ti se změnou názvu městyse Knínice u Boskovic na nový název Knínice je povinností občanů, kteří 
mají tento nesprávný údaj (tj. Knínice u Boskovic) zapsán ve svém občanském průkazu, provést 
výměnu občanského průkazu. 

Lhůta pro výměnu občanského průkazu je stanovena nejpozději 30. června 2016. Po marném 
uplynutí této lhůty bude ze strany Městského úřadu Boskovice, odboru vnitřních věcí, zahajováno 
správní řízení o ukončení platnosti občanských průkazů.
 
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 Vašim 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 úřadě Boskovice za 4 týdny.
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Daň z nemovitých věcí
Vážení občané,
dne 31. 5. 2016 dojde ke splatnosti daně z nemovitých věcí. 
V průběhu roku 2015 došlo v rámci Finančního úřadu pro Jmk k uzavření některých daňových 
pokladen a k ukončení příjmu hotovostních plateb na některých územních pracovištích včetně Bos-
kovic. Informujeme Vás o stávajících možnostech placení daně z nemovitých věcí:
Daňová složenka (bezplatná poštovní poukázka A – doklad V/DS)
Bezplatné složenky pro placení daně z nemovitých věcí (ale také daně z nabytí nemovitých věcí, 
daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů fyzických osob) jsou k dispozici na každém územním 
pracovišti Finančního úřadu pro Jmk.
Současně budou tyto složenky s informací o výši daně z nemovitých věcí a případném přeplatku 
nebo nedoplatku daně z nemovitých věcí adresně doručovány poplatníkům daně z nemovitých 
věcí. Za každý kraj bude doručována jedna složenka s výjimkou poplatníků s daní nad 5 000 Kč se 
splatností rozdělenou na dvě splátky (dostanou dvě složenky), jedna zásilka (obálka) potom může 
obsahovat více složenek, pokud je adresát poplatníkem daně z nemovitých věcí i v jiném kraji.

Distribuce složenek bude zahájena na přelomu dubna a května tak, aby všichni poplatníci daně 
disponovali složenkou s dostatečným předstihem před splatností. Při distribuci bude zohledňováno 
datum narození poplatníka, složenky dostanou nejdříve nejstarší občané. Daňová složenka není 
určena právnickým osobám. Právnické osoby budou na daňovou povinnost upozorněny Informací 
o daňové povinnosti zasílanou do datové schránky.
Právnické osoby bez datové schránky obdrží běžnou složenku typu A.

Bezhotovostní převod z účtu
Daň z nemovitých věcí je možné bezhotovostně uhradit na účet Finančního úřadu pro Jmk vedený 
u České národní banky, číslo účtu 7755-77628621/0710, variabilní symbol = rodné číslo u fyzické 
osoby, nebo IČ u právnické osoby, konstantní symbol = 1148; tyto údaje budou uvedeny i na 
složence distribuované všem fyzickým osobám.

SIPO (soustředěná inkasní platba obyvatelstva)
Poplatníci, kteří do 31. 1. 2016 zaslali příslušnému správci daně Oznámení o placení daně z nemo-
vitých věcí prostřednictvím SIPO, se o placení daně z nemovitých věcí nemusí starat, jejich daňová 
povinnost bude hrazena zcela automaticky. Těmto poplatníkům proto ani nebude zasílána daňová 
složenka v rámci jejich adresné distribuce.

Hotovostní platba
Poslední možností je hotovostní platba na pokladně územních pracovišť Finančního úřadu pro Jmk. 
Nejbližší pokladny jsou v Blansku a Brně. Pokladna v Boskovicích byla zrušena.  

Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemo-
vitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby 
SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude plat-
ba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní po-
ukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného 
přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednic-
tvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.
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ODPADy
Odvoz domovního odpadu: 12. 5., 26. 5.

Sběrný dvůr: 21. 5. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 14. 5., 28. 5. – 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/

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické 
energie dne 5. 5. 2016 od 8.30 – 16.30 hodin v části městyse Knínice:
od domu číslo 106, 171, 100, 98, 222, 214, 15, 275, 142, 24, 335, 321, 212 a číslo evidenční 5 ve 
směru na Šebetov včetně přilehlých ulic.

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat elektrické zařízení 
za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky 
elektřiny je nutné předem vždy projednat se společnosti E.ON ČR, s r. o. 
Děkujeme za pochopení.

Paní Božena Králová oslavila 
před knínickou poutí 95. naro-
zeniny. Jménem Úřadu městyse 
Knínice jí osobně poblahopřáli 
členové kulturní komise. Přejeme 
hodně zdraví do dalších let.
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Divadelní představení
Ve čtvrtek 7. dubna žáci osmé a deváté třídy vyrazili do Brna na divadelní představení Romeo a Julie 
v Mahenově divadle. Měli jsme krásná místa v lóžích, někteří dokonce i v prezidentské. Představení 
se nám moc líbilo. Nebyla to jen klasická tragédie, ale větší část byla prošpikována různými vtípky  
a narážkami, takže nám ty více než dvě hodiny utekly jako voda. 
Žáci měli příležitost si vyzkoušet, co návštěva divadla obnáší – nejen zakoupení lístku a příchod 
včas. Všichni do jednoho se oblékli slavnostně, jak si tato příležitost zaslouží. Moc jim to slušelo. 
Příjemně mě překvapilo, že i o přestávce vydrželi mít vypnuté a schované telefony a na rozdíl od 
mnohých jiných hned nehráli hry nebo neprohlíželi internetové stránky. Chovali se jako pravé dámy 
a gentlemani.
Velkou radost mi udělala paní uvaděčka, která se ptala, odkud jsme, že máme tak hodné děti.  Vě-
řím, že i žáci byli spokojení, protože už v autobuse cestou zpátky do Knínic se ptali, kdy pojedeme 
do divadla příště.

Mgr. Helena Paroulková

šKOlA  A  šKOlKA
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„Jak vyhrát boj s prokrastinací?“
Pro odpověď na tuto otázku si žáci sedmé, osmé a deváté třídy 22. 3. 2016 zajeli na besedu do Bo-
skovic. Dozvěděli se mimo jiné, že prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění 
povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu a může představovat rizikový 
fenomén pro duševní zdraví. Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus, po-
máhající jedinci vyrovnat se s úzkostí, spojenou s výkonem dané činnosti.
Mnozí z nás se ve většině zmiňovaných situací velmi dobře poznávali. Snad si tedy alespoň někteří 
časem osvojí nabízené metody, jak se s touto tendencí alespoň částečně vypořádat, a zvýší tak svoji 
motivaci i ke studiu.

Mgr. Jaroslava Vašíčková

Noc s Andersenem
Prvního dubna se v naší škole konala každoroční akce – Noc s Andersenem. Přípravy na tuto akci 
zahájili žáci deváté třídy již mnohem dříve. Ve svém volném čase nachystali spoustu zajímavých 
úkolů včetně Pohádkové cesty za pokladem. 
V pátek, kolem šesté hodiny večerní, se v budově základní školy shromáždilo celkem 28 prvňáčků, 
kteří byli připraveni strávit ve škole noc plnou pohádek. Vše vypuklo o půl hodiny později, kdy se 
děti po krátkém přivítání rozutekly na jednotlivá stanoviště, kde je čekala spousta nelehkých úkolů 
– poznávání pohádkových dvojic, pohádek, třídění fazolí, hledání kreslených postaviček, slalom na 
čas, strefování se do zavěšených plastových lahví, aj. Na některá stanoviště se prvňáčci s radostí 
vraceli, jiná splnili jen jednou a stačilo jim to. Všichni byli velice šikovní a sladkou odměnu, kterou 
po splnění úkolů dostali, si zasloužili.
Následoval odpočinek a s ním i večeře. Poté se konala Pohádková cesta za pokladem, kterou zdobila 
spousta pohádkových postav, u kterých čekaly na děti další různé úkoly. Na závěr objevily tajemnou 
krabici, ve které se skrýval sladký poklad. Některé děti tvrdily, že cestou viděly i školní skřítky.
Po hledání si prvňáčci vyčistili zuby a zabalili se, s naší „deváťáckou“ pomocí, do svých spacáků. 
Vzali si do ruky své plyšáky a poslouchali pohádky, které jsme jim předčítali my, jejich starší kamará-
di. Další den ráno byly děti vzhůru velmi brzy. Povídaly si o zážitcích z noci a dokonce i o pohádko-
vých skřítcích, kteří jim přemisťovali v průběhu spánku věci. 
Po dobré snídani byly dětem rozdány diplomy za to, že to s námi ve škole vydržely. S dobrým po-
citem odcházely domů. I my jsme měli radost, že se nám tato akce povedla.

Denisa Veselá, 9. třída
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Mateřská škola
Měsíc duben jsme začali návštěvou první třídy. Děti z MŠ se zúčastnily hodiny matematiky  
a čtení a paní učitelka Havířová je aktivně zapojila do výuky. Prvňáčci nás překvapili nejen čtením,  
ale i počítáním do dvaceti.
Ve středu 13. 4. odpoledne začala probíhat edukačně stimulační příprava předškoláků na školu, pod 
vedením paní učitelky Lenky Jarůškové a Kateřiny Pokorné. Příprava obsahuje 6 lekcí po 45 minu-
tách a probíhá za přítomnosti rodičů.
Děti a paní učitelky ze třídy Žabek pozvaly v pátek 15. 4. rodiče do lesa k maringotce, kde si všichni 
opekli párky a probudili broučky ze zimního spánku, které na podzim uspali.  Děti ze třídy Krtečků 
a Myšek se zase postaraly o záhony na přírodním hřišti.
19. 4. se všechny třídy zúčastnily výukového programu EkoCentra Brno „Od pramínku k moři“ na 
školní zahradě. Nechyběla ani oslava Dne Země v mateřské škole, na kterou děti přišly v modrých, 
zelených nebo hnědých tričkách. 
V měsíci květnu nás čeká zápis nových dětí do MŠ, který se bude konat ve čtvrtek 5. 5. 2016  
od 13.00 do 16.00 hodin.

Lenka Jarůšková
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Divadélko pro školy Hradec Králové
Ve středu 20. 4. k nám zavítalo dlouho očekávané divadélko z Hradce Králové, které pro nás mělo 
připraveno bohatý program. První až čtvrté třídě předvedly Africkou pohádku. Jednalo se o kom-
binované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat. Ústřední postavou byl s nadsázkou 
pojatý známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vyprávěl o svých zážitcích z cest 
po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při kterých ho provázel věrný opičí kamarád Pepa. 
Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, například vyléčili na-
stydlého slona, pomatenou žirafu nebo mrzutého lva, společně zachránili zbloudilého synáčka paní 
hraběnky ze spárů obrovského hada a pěkně prohnali nezdárného lovce divokých zvířat. Smyslem 
celého představení byla snaha podpořit v dětech kladný vztah k přírodě a všem živým tvorům. Na 
pozadí lehce ztřeštěných příběhů se děti dozvěděly něco o Africe a seznámily se s osobou legendár-
ního českého cestovatele.
Pro celý druhý stupeň a pátou třídu měli herci nachystáno jiné představení s názvem Legenda V+W 
aneb Příběh Osvobozeného divadla. Jednalo se o soubor ukázek nejslavnějších divadelních her 
autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížili divákům zásadní 
okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Celé představení bylo zpracováno jako 
neobvyklá vyučovací hodina s důrazem na kontakt s diváky. Autoři i originálně upravili a do díla 
zakomponovali hudbu – písně Jaroslava Ježka. 
Obě vystoupení byla velmi vtipná i poučná. Všichni se těšíme, až k nám opět zavítají s novým 
repertoárem. 

učitelé a žáci ZŠ
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Rozpis utkání

Odehrané zápasy

Pavel Lajšner

SPORT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE
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Den Země
Rok uplynul jako voda a nadešel čas na druhý ročník Dne Země. Opět nás potrápila malá účast. Tra-
sa sběru odpadu vedla od Restaurace Pod Lípou kolem potoka a přes Padělky směrem k rybníku. 
První zastávka byla u našeho potoka Semíče a byla spojena s krátkým povídáním o něm. Poté vý-
prava pokračovala ke kompostéru. Zde si dětská část lámala hlavu s tím, co všechno do kompostéru 
patří. Trasa utrpěla díky skromné účasti na své délce, takže následovala poslední zastávka na poli  
u rybníka. Kromě  krásného výhledu na Knínice zde byl další úkol pro děti  – sestavit potravní 
řetězec z předem nachystaných obrázků. Po celé délce trasy jsme samozřejmě nezapomínali sbírat 
a ihned třídit odpadky. Z velké části to byly nedopalky a krabičky od cigaret, dále také hodně skla 
a plastového odpadu. Odměnou za tuto nedělní odpočinkovou činnost nám všem bylo opékání špe-
káčků u rybníka. Děkujeme hasičům za zapůjčení laviček a stolů a děkujeme loňským účastníkům, 
že nás přišli podpořit i letos!

Za pořadatele Eva Grénarová

UPlyNUlé  AKCE

KlUBy  A  SPOlKy

Všichni příznivci procházek přírodou jsou zváni na třetí ročník turistické akce

KNIHNICKÝ TURISTICKÝ POCHOD,
který se uskuteční v sobotu 28. května 2016.

Start je v areálu kulturního domu v Knínicích,

od 9 do 10 hodin dopoledne.
Jedna trasa je určena pro kočárky a rodiče s dětmi.

Druhá povede krásnou okolní přírodou se zastávkou na Sudickém dvoře. 
Společný cíl všech je opět u kulturního domu, kde bude možnost posezení s občerstvením. 

Pro účastníky budou připraveny přehledné mapky s popisem trasy, drobné občerstvení, upomínkové 
předměty k akci a pro děti samozřejmě i řada sladkých odměn. Akce proběhne za každého počasí.

Zvou pořadatelé ÚM a Knínice 1078 o. s.

Den dětí
Oslava Mezinárodního dne dětí proběhne v Knínicích v neděli 5. června 2016 od 15 hodin za kul-
turním domem. Připraveny budou tradiční i nová stanoviště a sladké odměny. Můžete se také těšit 
na vystoupení kouzelníka. Vstup volný.  Na Vaši účast se těší pořadatelé.



11



12

Košt vín
V sobotu 23. dubna jsme se opět sešli na již 9. ročníku koštu vín. Při vstupu každý obdržel katalog, tužku 
a oblíbenou degustační skleničku s logem akce. Možná proto, že se nám na pouťový víkend ochladilo, 
přišlo se ohřát vínem, zpěvem i tancem hodně lidí. Vyzkoušet mohli vína bílá, růžová i červená od 
drobných pěstitelů z celé jižní Moravy. Celkem se nabízelo 118 vzorků, jenž mohli návštěvníci zajídat 
chutným občerstvením v podobě klobásů, různých druhů sýrů a nechyběly ani škvarky.
O hudební vystoupení se tentokráte postarala cimbálová muzika Za Oponou, kterou ani v jednu 
hodinu po půlnoci hosté nechtěli pustit domů. Takže za zvuku reprodukované hudby jsme se roz-
cházeli až v ranních hodinách.
Organizačně celý večer opět zajistilo občanské sdružení KNÍNICE 1078 o. s. ve spolupráci s vedením 
městyse. Všem  patří velký dík a my ostatní se již můžeme těšit na další ročník v dubnu 2017.

Za sdružení KNÍNICE 1078 o. s., Petr Ševčík

ZDRAVÍ

MUDr. Rula Machačová
oznamuje čerpání dovolené od 6. 5. do 21. 5. 2016  
Sestra  v ordinaci přítomna:
 Šebetov:    pondělí, středa, pátek 7.30–10.30 hod.
 Boskovice ,Lidická l0:   úterý, čtvrtek  7.30–10.30 hod.

Zástup: akutní stavy MUDr. Doležel
 Velké Opatovice  pondělí, středa, pátek  7.30–11.00 hod.
                          úterý, čtvrtek   13.00–14.30 hod.
 Dětská pohotovost – nemocnice Boskovice  
                   pondělí–pátek 17.00–22.00 hod.
                       sobota a neděle  8.00–20.00 hod.

POHlED
do historie obyvatel Městyse Knínice

I. Pruský lazaret v obecné škole
(1866)

To, že se historie víceméně stále opakuje, se mi znovu potvrdilo před několika málo týdny. V archivu jsem totiž našla „Na-
řízení“ z 12. září 1866, v němž c. k. Okresního úřadu v Boskovicích ukládá  Obecnímu úřadu v Knínicích, aby dal nepro-
dleně do pořádku školní budovu, která v letních měsících sloužila jako lazaret pro pruské vojáky z bitvy u Hradce Králové 
(podrobněji též minulý Zpravodaj). V textu se doslova uvádí: „Dle udání samotnyho pana učitele byla Knihnická škola na 
nemocnici pruského vojska obětovaná.  By tedy nakažlivá nemoc skrze školu navštěvující děti se nerozšířila, se týmto naři-
zuje, by obecní úřad bez prodlení tuto školu dle vydaných ponaučení z 6. 8. a 12. 8. nechal řádně vyčistit, zařízení školní od 
Prusů poškozené do pořádku postavit a výlohu tuto spolu s druhyma škody skrz vojnu povstalé účtovat a sem oznámit.“  
Co z toho plyne? Totiž že vojenský lazaret, zřízený Němci na konci II. svět. války, o němž si dnes budeme mimo jiné vyprá-
vět,  už měl v Knínicích svého předchůdce. Se stejnou myšlenkou, tedy umístit do zdejší školy raněné, či v tomto případě 

HISTORIE



13

možná spíše cholerou nakažené vojáky, už – jak je vidno – přišli Prusové (tedy vlastně také Němci) o necelých osmdesát 
let dříve.  V létě r. 1866 však pochopitelně neměli k dispozici budovu měšťanky: pruští vojáci našli útočiště ve staré škole, 
která stávala nad kostelem (čp. 147).  Informace o tom, že by zde některý z Prusů zemřel, se nedochovala. 
Ještě dodám, že polní lazaret se ve škole nacházel přibližně od druhé poloviny července do začátku srpna 1866. Poté vítěz-
ná pruská vojska odtáhla a školu přenechala opět svým žáčkům a učitelům.

II. Hitlerjugend v měšťanské škole

Úvodem této kapitoly si povězme několik základních informací o vzniku a výstavbě zdejší měšťanské školy:
 ● Měšťanka byla zřízena výnosem Moravské zemské školní rady z 2. 10. 1920.
 ● Vyučování započalo 1. 11. 1920, přičemž třída byla provizorně umístěna v budově obecné školy 
  (dnes tzv. „stará škola“ vybudovaná v r. 1875).
 ● O stavbě nové školní budovy se uvažovalo už krátce po r. 1921; v r. 1925 byly vykoupeny první pozemky.
 ● Položení základního kamene v létě r. 1938 předcházelo třináct let nejrůznějších průtahů.
 ● Budova školy byla dokončena v r. 1940. 
Do novotou vonících lavic žáci usedli poprvé 6. června 1940. O rok později byli nuceni školu opustit:  „18. srpna (1941) 
jsme začali na rozkaz okupantů vyklizovat novou budovu měšťanské školy pro německou mládež (Kinderlandverschic-
kung).“ zmiňuje tyto neradostné dny knínická kronika. „Tehdy začaly hustěji spojenecké bomby na německá města  
a Němci svá vlčata stěhovali do našich krajů, kde bylo bezpečněji a kde je mohli – na úkor našich dětí – lépe krmit.“
Budova nové školy sloužila pro potřeby německého dětského tábora – jak lze odvodit z předchozích řádků – někdy od 
konce srpna či počátku září r. 1941. Žáci měšťanky se vrátili do starých a nevyhovujících prostor obecné školy, kde nedo-
statek učeben vedl nakonec k tomu, že výuka probíhala střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách. Poslední ročník 
našel zázemí v protější budově Sokolovny. 
O působení německé mládežnické organizace Hitlerjugend v měšťanské škole se mi pro tuto chvíli podařila shromáždit tři 
na sobě nezávislá svědectví. V první řadě jde o knínickou kroniku, která v několika málo větách podává vcelku výstižný 
obraz o tom, jak se mladí Němci v táboře připravovali na „dráhu“ budoucích neohrožených vojáků wehrmachtu: „V nové 
krásné škole pak řádila německá mládež Hitlerjugend. Byli tu chlapci od Rýna (z Duisburgu), pak z Berlína, později z Víd-
ně. Často se pak Knínicemi rozléhal jejich zpěv pochodových písní, jejž vystřídalo bubnování na vysoké bubny. Hoši ovšem 
nosili uniformy: na hlavě čepici, na těle hnědavou košili a zcela krátké kalhoty tmavé barvy. Nohy měli nahé. Tak chodívali 
i tehdy, když bylo hodně zima.
Vodili je, cvičili a komandovali mládenci o málo starší, než jejich svěřenci. Často to ovšem byli velmi špatní vychovatelé. 
Někteří byli velmi suroví. Jednou jeden z nich skopával svého malého svěřence opětovně ze stráně za hřbitovem. Sotva 
se chlapec vyškrábal nahoru, vedoucí jej znovu svrhl dolů. Jindy v zimě jiný vedoucí nutil chlapce skákat přes potok, jejž 
nemohli přeskočit. Hoši padali do ledové vody, z čehož měl starší ‚Kamerad‛ velké potěšení.“
Chlapce vyučovali němečtí učitelé. Údaje o jejich počtu stejně jako jejich jména nejsou – tedy aspoň pro tuto chvíli 
– k dispozici.  Knínická kronika zmiňuje tři učitele, z nichž jeden se jmenoval Břečka a jeho předci – jak kronika 
zdůrazňuje – pocházeli z východní Moravy. Zda je Břečka jedním z učitelů na fotografii v příloze, nelze potvrdit ani 
vyvrátit.
Další svědectví o německé mládežnické organizaci v měšťanské škole podává „Památník četnické stanice v Šebetově“, 
tedy jinými slovy jakási kronika, do které šebetovští četníci zaznamenávali průběh různých společenských události (tj. 
divadelní představení, oslavy státních svátků či oslavy narozenin prezidenta apod.) v rámci svého okrsku, do kterého 
náležely i Knínice.  Pro úplnost je třeba ještě dodat, že popis událostí z r. 1941 – a nakonec nejen těchto – byl do kroniky 
dopsán dodatečně někdy po r. 1945. 
„V létě 1941 byla nová měšťanská škola v Knínicích zabrána okupanty, kteří v ní zřídili německý dětský domov. 
V těchto německých domovech byly děti vychovávány ve věku od 6 do 14 roků. Tyto děti patřily předním nacistickým 
činitelům. O jejich východu dbali zvlášť k tomu účelu cvičení němečtí nacisté.  Německé děti se zde chovaly drze, 
zpupně, vyzývavě a urážlivě. Dále ničili zlomyslně úrodu a způsobovali svou neomezenou zvůli škodu obyvatelům 
zdejších obcí.“
Němci zpočátku neměli – tedy aspoň v našem regionu – důvod dětské domovy hlídat. Situace se však změnila po 20. 
září 1941, kdy byl českými vlastenci spáchán atentát na dětský domov, umístěný v hotelu Lamplota v Letovicích. 
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„Hlídáním bylo pověřeno tzv. protektorátní četnictvo.“ zmiňuje četnická kronika a dále upřesňuje: „K tomuto účelu 
bylo dočasně přiděleno na zdejší stanici (pozn.: tj. šebetovskou) 16 četníků z různých stanic. Čtyři hlídali německý 
dětský domov v Šebetově (pozn.: nacházel se v budově dnešního OÚ) a dvanáct hlídalo dětský domov v Knínicích, 
kde byli ubytováni a stravováni jako strážný oddíl.“  Cosi o charakteru velitele četnické stanice v Šebetově, jímž byl 
od září 1942 do konce listopadu 1944 vrchní strážmistr Stanislav Klimeš a před ním krátce Josef Plihal, vypovídá  
i následující dovětek: „Za doby střežení nebyl z českých četníků nikdo stíhán pro porušení strážních předpisů, ježto 
velitel četnické stanice v Šebetově, jemuž příslušela kontrola strážných, službu jim nijak nestěžoval a před přehlídkami  
a kontrolami vyšších představených je vždy včas varoval.“
Jména četníků, kteří hlídali budovu měšťanské školy, se mi zatím zjistit nepodařilo – tedy až na jednoho, strážmistra 
Aloise Postolky, který pocházel z obce Volanice poblíž Jičína a s manželkou Františkou bydlel v podnájmu v Kníni-
cích na čp. 27. V r. 1946 se odstěhoval do tehdejších Zighartic u Frývaldu (dnes obec Vápenná u Jeseníku).
Poslední, třetí svědectví o pobytu mládežnické organizaci Hitlerjugend na zdejší měšťance je – řekla bych – to nejcen-
nější. Pochází totiž od očitého svědka, od paní Marie Pulcové, která zde v té době pracovala jako uklízečka a zároveň 
pomáhala v kuchyni. Na svou práci, a nakonec nejen na ni vzpomíná následovně:
„Ve škole jsem pracovala několik měsíců. Poklízela jsem, umývala jsem okna, zkrátka co bylo potřeba. Společně se 
mnou zde uklízelo ještě několik dalších žen z Knínic. Některé jsem znala, některé byly cizí.
Občas jsem také vypomáhala v kuchyni, která v té době byla v suterénu. Vedle byl sklep, kde jsme chodili škrábat 
brambory. Též si vzpomínám na kuchaře, který pro mladé Němce vařil. Byl to Čech a jmenoval se Pala (1). Když jsem 
mu pomáhala, vždy na mne pamatoval s nějakou svačinou. Byl to hodný člověk. 
Učebny v nejvyšším patře školy byly upraveny na ložnice. Zde kluci spali, v dolních třídách se učili.   Pokud nebyli 
ve škole, běhali po venku, cvičili a také se chodili koupat do potoka. Nevím už přesně, ale celkem těch kluků mohlo 
být tak asi třicet, všichni ve věku kolem patnácti let… K nám se nechovali vůbec hezky. Schválně dělali nepořádek, 
posmívali se a vůbec jednali panovačně. Často také po nás ledasčím házeli: když jsem kolikrát za sebou zavírala 
dveře, slyšela jsem, jak vzduchem zasvištěly nůžky… Abych pravdu řekla, vůbec jsem ty kluky neměla ráda. Sami mezi 
sebou však udržovali kázeň a za sebemenší přestupek dostávali od svých vedoucích přísné tresty. 
Ze školy jsem po několika měsících odešla sloužit ke Koutným (čp. 114). Hospodyně byla nemocná a tak jsem musela 
zastat veškerou práci v domácnosti a ve chlévě: naučila jsem se jezdit s koňmi, dojit krávy a vůbec spoustu věcí kolem 
hospodářství.  I napříč těžké práci jsem se tam měla daleko lépe, než co jsem posluhovala v měšťance.
Ještě tolik vím, že u Koutných bydleli němečtí oficíři. Kluci jim chodili každé ráno čistit  boty a uniformy. Čeští čet-
níci, kteří školu hlídali, zase zůstávali hned vedle u Šperkových.
Na konci války se škola uvolnila pro vojenský lazaret. Německý tábor byl přestěhovaný do hotelu Skalní mlýn nad 
Blanskem.“

(1) Kuchař František Pala je zatím jediným mimo knínickým zaměstnancem německého dětského tábora, o němž se 
mi podařilo zjistit několik informací. 
František Pala se narodil 27. 12. 1913 v Lověšicích u Přerova. Jeho otec byl topičem na dráze, matka pocházela 
z Hukvald. Předposlední den r. 1939 se František Pala oženil s Emílií Štěflovičovou z Kojetína. Brzy na to se jim 
narodily dcery Alena (1940) a Naděžda (1942).   
Do Knínic se Palovi přistěhovali 30. 4. 1942. Bydleli v podnájmu na čp. 114 u Koutných, kde se jim v r. 1944 narodil 
ještě syn Mojmír. Palovi se z Knínic odstěhovali 16. 11. 1945 do Vranova nad Dyjí.

III. Německý lazaret ve škole
(1945)

Na rozkaz německého velení se někdy na konci r. 1944, spíše však počátkem r. 1945 přestěhovala mládežnická 
organizace Hitlerjugend do hotelu Skalní mlýn u Macochy a v uvolněné budově měšťanské školy byla zřízena polní 
nemocnice. V knínické kronice je o tom následující poznámka: „Koncem války byl v nové škole lazaret, do něhož 
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byli přiváženi němečtí vojíni s těžkým vnitřním zraněním. Mnozí tu byli v suterénu operováni.  Někteří zemřeli a byli 
pochováni vedle kostelního schodiště.“ 
Operační sál se nacházel v suterénu, v místnosti proti schodům do dnešních šaten.  Jak vzpomíná paní Marie Pulcová, 
mrtvé vojáky většinou odvážel na povoze některý z místních sedláků ke zdi kostela, kde byli pochováni.  Když se při-
bližně v r. 1970 zeď opravovala, byly kosti vykopány, což nakonec mohu osobně potvrdit. Jako malé dítě jsem totiž 
s babičkou tehdy procházela kolem kostela právě v okamžiku, kdy je dělníci rozkládali u starých schodů na plachtu. 
Na babiččin dotaz, čí jsou to kosti, odpověděl jeden z přítomných, že patří německým vojákům, pochovaným zde na 
konci války. Kam byly poté kosti uloženy, netuším. 
Zřejmě v průběhu dubna 1945 Němci lazaret naložili na vagony a odstěhovali neznámo kam. 
V závěru bych se ještě ráda prostřednictvím zdejší kroniky zmínila o budově obecné školy, protože ani ta nakonec 
nezůstala ušetřena válečné mašinerie: „V roce 1945 se již od ledna ve školách nevyučuje. Dětem se ukládají domácí 
úkoly.  Slabší žáky zvou si učitelé do bytů a tak s nimi pracují. 5. února přišlo do obce asi 250 vojáků německých.  
Stavěli na silnicích v místě i v okolí dřevěné překážky. V Knínicích byla postavena překážka na silnici pod kostelem  
u čísla 160. Část vojáků byla ubytována ve třech třídách obecné školy. Další třída musila být připravena pro uprch-
líky z Hor. Slezska, kteří prchali před blížící se frontou. Tito zde zatím nenocovali, zůstávali v Šebetově.“

Poznáte někoho na fotografiích v příloze?

Obě fotografie zachycují zaměstnance německého dětského tábora před vchodem do měšťanské školy někdy kolem 
r. 1943. Paní Marie Pulcová, s níž jsem se nad oběma fotografiemi sešla, rozpoznala následující tváře: 
Na první fotografii by měla být (zleva druhá řada) Anežka Jelínková (čp. 138) a vedle ní Anežka Gráblová (z čp. 16). 
Kuchař je František Pala.  Jména ostatních osob - včetně čtyř protektorátních četníků - nejsou známá.
Druhá fotografie v první řadě zachycuje zřejmě dva učitele, zdravotní sestru a čtyři příslušníky Hitlerjugend. V druhé 
řadě čtvrtá zleva by měla být Marie Dvořáková (Vážany - Chaloupky, provd. Matysková), poté je kuchař František 
Pala, dále sedmá zleva by měla být Anežka Gráblová (čp. 16) a osmá zleva Anna Čejková (čp. 165, provd. Jílková). 
Ve třetí řadě zleva první by měla být Marie Hauptová (čp. 127, provd. Janková), Anežka Jelínková (čp. 138), Marie 
Ševčíková (čp. 130, provd. Pulcová), Josefa Palčíková (čp. 120) a Smékalová (křestní jméno není známo, rodina snad 
byla vysídlená z pohraničí a bydlela u Nechutů). Sedmá z leva by měla být Anna Látalová (asi čp. 54).
Prosím, pokud poznáte na snímcích někoho dalšího, či byste chtěli k oběma fotografiím cokoliv doplnit, ozvěte 
se na mou adresu nebo paní Martě Korčákové na Úřad městyse. Předem děkujeme.

Poděkování
Za vzpomínky a čas strávený nad fotografiemi stejně jako za vstřícnost děkuji paní Marii Pulcové a její dceři, paní 
Zdeňce Hladké.

Příště
V červnovém Zpravodaji se ještě jednou vrátíme k nakažlivým nemocem, které od poloviny 19. st. trápily obyvatele 
městečka. Též si povíme o stavbě knínické „nemocnice“ a  navštívíme leprosárium.
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Zaměstnanci německého mládežnického tábora před školou v Knínicích.  Asi r. 1943.
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