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

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

3. Knínická vzduchovka
 
 
 Pořadatel: KNÍNICE 1078 z. s.
 
 Datum a čas: sobota, 20. 5. 2017 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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Kontaktní údaje Úřadu městyse Knínice
Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34 Knínice.
IČ: 00280330. Městys není plátce DPH. 
ID datové schránky: gaeb8ny
Úřední hodiny:  pondělí  7.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
  středa  7.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin.
Telefon č.: 516 465 423, mobil č.: 774 654 232
Emailové adresy:  um@mestyskninice.cz
Ing. Zdeněk Kříž, starosta: starosta@mestyskninice.cz 
Pavel Lajšner, místostarosta: mistostarosta@mestyskninice.cz 
Marta Korčáková:  marta.korcakova@mestyskninice.cz 
Dana Kirschnerová: dana.kirschnerova@mestyskninice.cz 
Knihovna:   knihovna@mestyskninice.cz 

Pořízení měřičů rychlosti
Městys Knínice požádal o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rozvoje 
venkova JMK 2017“ na pořízení měřičů rychlosti se solárním panelem, pro dva úseky městyse. 
První měřič plánuje umístit cca 100 m od vjezdu do městyse směrem od Boskovic, druhý na opač-
ném konci směrem od Šebetova. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost místních obyvatel pohybují-
cích se v blízkosti silnice č. II/374, na které narůstá provoz motorových vozidel. 

Vybavení odborných učeben Základní školy Knínice
S ohledem na zvýšení kvality vzdělávání žáků a jejich budoucí uplatnění na trhu práce, požádal městys 
Knínice o dotační podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, na modernizaci 
a obnovu stávajících odborných učeben Základní školy Knínice. Celý projekt je zpracován na základě 
požadavků vedení školy a v konceptu s plánovanou modernizací výuky. V případě úspěšného získání 
podpory bude pořízeno kompletní vybavení tří odborných učeben, modernizována internetová a bezdrá-
tová konektivita školy, zajištěn bezbariérový přístup a provedeny související drobné stavební úpravy.  

Pronájem víceúčelového hřiště
Ceny:
Pronájem bez osvětlení  100 Kč/hod.
Pronájem s osvětlením  150 Kč/hod.
Zapůjčení tenisové rakety, míčků 10 Kč.
Permanentka na 10 hod  900 Kč.
Permanentka na 20 hod  1 700 Kč.
Permanentka na 30 hod  2 500 Kč.
Permanentky lze zakoupit v kanceláři Úřadu městyse.
Mládež do 15-ti let sleva 50 %.
Správce hřiště pan Josef Růžička, Knínice 4, tel.: 774 680 229. 
Cena pronájmu víceúčelového hřiště zahrnuje také síť na tenis, nohejbal nebo volejbal, vstup do 
šatny a WC. 

informace  Z  radnice
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opravená místní komunikace v části Horní Podsedky.

nový kontejner na elektrozařízení a baterie v Knínicích
Červený kontejner společnosti Asekol na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií bude 
v nejbližších dnech umístěn v prostoru kontejnerového stání u Restaurace Pod Lípou. 
Do kontejneru patří: drobné elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmeny, telefony, elektronické hračky apod. 
Do kontejneru nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí 
spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů (ty odevzdejte 
zdarma na sběrný dvůr nebo v rámci mobilních svozů).

Umístění kontejneru občanům usnadní odevzdávání vysloužilých 
spotřebičů v blízkosti bydliště. Až 75 % drobného elektrozařízení 
po ukončení životnosti končí ve směsném komunálním odpadu, 
tedy následně bez využití buď na skládce nebo ve spalovně. Tento 
materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, 
sklo a papír. Za každé sebrané kilo materiálu z červených kon-
tejnerů současně přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných 
spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance.
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odPady
odvoz domovního odpadu:  11. 5., 25. 5.

SBĚrnÝ dVŮr KnÍnice
reKonSTrUKce do 30. 6. 2017 

Provozní doba skládky: 13. 5., 27. 5. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan Bílek – 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.
Cena za uložení 1 tuny – zemina 30 Kč, 
 – stavební suť 90 Kč.

KniHoVna
Půjčovní doba:
úterý vždy od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

daň z nemovitých věcí
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, 
kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. 
Fyzickým osobám, které nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihláše-
ny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako 
Poštovní poukázka A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. 
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou 
nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo 
více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně 
zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě 
složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než  
5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2017,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NE-
DOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK.

Složenky budou rozesílány až do 19. května 2017.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka.

den dětí 
Oslava Mezinárodního dne dětí proběhne v Knínicích v sobotu 3. června 2017 od 15 hodin za 
kulturním domem. Připraveny budou tradiční stanoviště, mobilní střelnice, vystoupení kouzelníka  
a dětí z místní mateřské školy a také spousta sladkých odměn. Na Vaši účast se těší pořadatelé. 



4

Knínická pouť 2017

S lunaparkem na knínickou pouť opět přijela rodina Šamanova z Tišnova. Dětem místní ZŠ a MŠ 
darovala 97 volných kuponů na pouťové atrakce. Děkujeme.  

divadelní představení v Knínicích
Ochotnické divadlo Boskovice přivezlo v pátek 31. března do Knínic svoje další divadelní dílo, bláz-
nivou komedii Rudolfa Trinnera Agentura Drahoušek, sňatky všeho druhu. Režie se opět ujala paní 
Jana Řezníčková. Téměř zaplněné hlediště kulturního domu se bavilo při vtipných scénkách, ve kte-
rých exceloval také knínický ochotník Vlastimil Blaha jako Kurt Šutrštajn, bavorský sedlák a vdovec. 
Děkujeme divadelním fanouškům za účast a těšíme se na viděnou na některém z dalších představení.
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noc s andersenem
Hans Christian Andersen, dánský spisovatel a nejslavnější světový pohádkář, by jistě ocenil snahu 
a elán, se kterým žáci deváté třídy nachystali 31. 3. 2017 pro své mladší spolužáky z první třídy 
program na naši oblíbenou akci - Noc s Andersenem. Prvňáčci tedy mohli zažít netradiční páteční 
odpoledne, které se protáhlo až do sobotních ranních hodin. 
Nejprve se za pomoci deváťáků ubytovali ve své kmenové třídě, kde celý program odstartoval Mar-
tin Oliva a Štěpánka Skudová předáním soutěžních kartiček a představením všech svých spolužáků 
a programu. Poté se prvňáčci rozdělili do dvojic a pustili se do plnění zapeklitých úkolů, které pro 
ně byly připraveny u celkem osmi soutěžních stanovišť. Všechny se svým tématem zabývaly po-
hádkami a odkazem H. Ch. Andersena. Navíc pro ně byla připravena tři bonusová stanoviště. Děti 
všechny aktivity hravě splnily. 
Po večeři jsme se vydali na noční výpravu za pokladem. Ztichlá a potemnělá budova školy prvňáč-
kům však hrůzu nenaháněla, protože mají pro strach uděláno, a tak jsme pomáhali najít uloupený 
poklad dvěma pohádkovým postavám. Princezna a hodná čarodějnice nás totiž požádaly o pomoc. 
Cestou jsme hledali i dobré skřítky pomocníčky, kteří se občas ve škole objeví, avšak ti se nám letos 
bohužel neukázali. Jen co byl poklad nalezen, už bylo potřeba si nachystat ležení pro zasloužený 
odpočinek. Po vyčištění zoubků pak přišla ještě krásná pohádka na dobrou noc, kterou přečetla 
Veronika Vašíčková. 
V sobotu ráno jsme všichni vstali brzy, ale vůbec nám to nevadilo, protože nás čekala výtečná 
snídaně. Skládala se převážně z domácích buchet, bábovek a rolád, které napekly paní učitelky  
a žákyně deváté třídy Kamila Vybíhalová. Poté už zbývalo jen rozdat pamětní listy, vyrobené od-
znáčky se členy Čtyřlístku, v jehož duchu se letošní Noc s Andersenem nesla, i sladkou odměnu  
a celou akci ukončit.
Tímto bych chtěla poděkovat žákům devátého ročníku za spolupráci s přípravami a výborně od-
vedenou práci s dětmi. Na celé jedno odpoledne, večer a ráno se stali jejich staršími pomocníky  
a kamarády v tom nejlepším slova smyslu. Snad jim to vydrží i nadále.

Mgr. Jana Richterová

škola  a  školka
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Čteme dětem o africe
V úterý 11. dubna dorazil do naší školy mladý muž v africkém klobouku, který nám vyprávěl svoje 
zážitky z cest po tomto kontinentu. Celé čtení bylo obohaceno o fotografie, které na svojí cestě 
zhotovil. Žáci druhého stupně tak měli možnost nahlédnout do vzdálených koutů tamní krajiny  
a seznámit se s kulturou jednotlivých národů jinou formou, než jakou znají z hodin či učebnic. 

Mgr. Jana Richterová

Velikonoční hrátky pro i. stupeň
Letošní Škaredá středa se nesla v duchu soutěží a her, do kterých se mohli zapojit žáci celého první-
ho stupně. Sedmá třída si pro ně totiž nachystala netradiční zábavné dopoledne, kdy se nenásilnou 
formou mladší spolužáci seznamovali s tradicemi Velikonoc. Na celkem sedmi stanovištích plnili 
různé úkoly v duchu blížícího se svátku. Všem soutěžícím se akce moc líbila. Sedmáci si pochva-
lovali příjemně strávené dopoledne a nadšené výrazy v tvářích spolužáků. Vynaložené úsilí a snaha 
při přípravě se jim vyplatila. Pochvala patří především dívkám ze sedmého ročníku, které s celým 
nápadem přišly a dokázaly ho realizovat. Sladká odměna na závěr pak byla jen příjemným zakon-
čením posledního dne před prázdninami.

Mgr. Jana Richterová

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Ve dnech 11.–12. dubna proběhl zápis dětí do 1. třídy. Hravou formou děti prokazovaly připrave-
nost do školy. Ve školní třídě na předškoláky čekali broučci, berušky, včelky, čmeláci a motýlci na 
rozkvetlé louce. Zjistili, že po dlouhé zimě všechno zapomněli a poprosili děti, aby jim pomoh-
ly poznávat barvy, tvary, písmenka, číslice, zvířátka a pohádky. Všechny děti byly moc šikovné  
a louka vesele ožila. Do 1. třídy nastoupí 23 prvňáčků.

Mgr. Jiřina Bednářová, Mgr. Jitka Havířová
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exkurze dlouhé Stráně
V pondělí 10. dubna museli žáci 8. a 9. třídy přijít do školy poněkud dříve. Jeli jsme totiž na exkurzi 
do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Po příjezdu nám pan průvodce v přednáškovém sále 
promítl krátký film o stavbě a chodu elektrárny. Dozvěděli jsme se, že výkon elektrárny je 650 MW 
a využívá přebytku energie v soustavě k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V případě potřeby 
vyrábí energii vypouštěním horní nádrže přes turbíny. Napomáhá tak regulaci výkonu a frekvence 
v soustavě. Pak už jsme se dlouhým přístupovým tunelem přemístili do kaverny podzemní elektrárny 
vybudované hluboko ve skále. Tato elektrárna se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České 
republiky.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na exkurzi v pivovaru Litovel vybudovaném již v roce 
1291. Prošli jsme celý areál od procesu kvašení, přes zrání, varnu a chlazení – tam nám bylo oprav-
du chladno!  

Mgr. Jaroslava Vašíčková

co pěkného jsme prožili v mŠ
Uplynulý měsíc byl ve znamení probouzející se přírody, příchodu jara a Velikonoc. Povídali jsme si 
o probouzení zimních spáčů, četli o tom příběhy, zpívali písničky za doprovodu Orfových nástrojů 
a hráli pohybové hry. Vyráběli jsme čápy a vlaštovky, kteří se k nám už vrátili z teplých krajin, 
pozorovali včelky a ochutnávali jejich med. Třída Žabek si k přilétání ptáčků připravila i odpolední 
program pro rodiče. Děti předvedly pohádku O čápu Klapálkovi, nechyběly ani hry a opékání párků. 
Povídali jsme si o slepičkách a vajíčkách, o líhnutí kuřátek, pozorovali jsme srnky a žáby u rybníka. 
Hádali jsme, kde se berou semínka a některá jsme zkusili i zasít. Uvidíme, co nám vyroste! Povídali 
jsme si o velikonočních tradicích a předškoláčci se pilně připravovali na zápis do ZŠ. Den Země 
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jsme oslavili dopoledním programem na školní zahradě v již tradičních barvách: zelené, modré  
a hnědé. A koncem dubna k nám zavítalo divadlo Netratrdlo s programem Čáry máry legrace.

Mgr. Daniela Ošlejšková

Zprávy ze ZUŠ Velké opatovice
ZUŠ open 2017
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku 
jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“   

Magdalena Kožená
       
ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru. Všech-
ny přihlášené ZUŠky představí svůj program v rámci jednoho společného dne, který byl stanoven 
ve spolupráci s AZUŠ ČR pro všechny školy na úterý 30. 5. 2017. Program základních uměleckých 
škol je určen pro širokou veřejnost v celé České republice. Je to den oslav, sdílené radosti a respektu 
k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
Projekt je podporován Nadačním fondem pro podporu ZUŠ pěvkyně Magdaleny Kožené, která na 
své náklady zajistí velkou celorepublikovou profesionální kampaň. Tento projekt se paní Magdale-
na Kožená rozhodla realizovat na podporu základních uměleckých škol a posílení jejich respektu. 
Cílem je zapojit v jeden den co nejvíce základních uměleckých škol v ČR.
Garanty ZUŠ Open 2017 je designér maxim Velčovský, režisérka alice nelis a tanečníci bratři 
Bubeníčkové. Patří k významným osobnostem, které vedle patronky Magdaleny Kožené podpoří 
malé umělce. Maxim Velčovský je garant za výtvarný obor, Jiří a Otto Bubeníčkovi za taneční obor 
a Alice Nelis za obor literárně-dramatický. Všichni garanti také osobně aktivně v den konání ZUŠ 
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Open 30. 5. 2017 přispějí k historicky největší kulturní akci ve prospěch uměleckého vzdělávání. 
ZUŠ Open je také symbolicky podporována z řad umělců jako například herečkou Annou Polívko-
vou, klavíristou Ivo Kahánkem a dalšími.
ZUŠ Velké Opatovice připravuje na tento den celkem 7 akcí. Dopoledne v době od 9.00 do 11.00 hod. 
proběhne v zámeckých prostorách program určený dětem z mateřských škol. 
Od 9.00 do 16.00 hod. budou mít zájemci příležitost shlédnout výstavu prací žáků výtvarného obo-
ru s názvem „To nejlepší nakonec“. Výstava bude nainstalována ve vestibulu stálého kina. 
Od 14.00 do 17.00 hod. proběhne výtvarná dílna pro širokou veřejnost nazvaná „Otevřený ateliér“, 
kde se budou moci návštěvníci seznámit s výtvarnými technikami a prezentací výuky výtvarného 
oboru. Akce proběhne na terase u učebny výtvarného oboru.
V 15.00 hod. začne v kostele sv. Jiří varhanní koncert, na kterém se představí žáci varhanní třídy 
s letošní absolventkou Annou Sedláčkovou. Zazní díla všech stylových období, především pak 
skladby období hudebního romantismu.
V 16.00 hod. se mohou návštěvníci těšit na premiéru lehce hororové tragikomedie „Báječná 
svatba“ na motivy knihy Lemony Snicket: „Řada nešťastných příhod“, která se uskuteční v kině. 
Délka představení je 20 minut a je určeno pro diváky od 7 let. 
Od 17.00 hod. se v Moravském kartografickém centru uskuteční „Vážně nevážný koncert“, na kterém 
se budou prezentovat žáci všech hudebních oddělení ZUŠ, jednotlivci, ale i různá hudební seskupení 
hráčů či zpěváků. Zazní lidové i muzikálové písně či skladby z oblasti populární hudby a jazzu.
Na závěr ZUŠ Open 2017 připravujeme „Jazzový večer“, který nabídne posluchačům ukázku toho, jak 
současní i bývalí žáci a adepti jazzu společně s pedagogy „jamují“ na známé jazzové standardy (C. Poter, 
D. Elington aj.) i při klasických skladbách jazzrockové fúze sedmdesátých let 20. století (H. Hancock, 
M. Davis, J. Zawinul aj.). Zazní také skladby H. Kaempferta a současného autora Jaroslava Fuksy. Jako 
host se představí brněnský jazzový kytarista, skladatel a hudební pedagog milan Kašuba.
ZUŠ Open 2017 v našem městě můžeme realizovat díky podpoře a dobré spolupráci s pracovníky 
Služeb města Velké Opatovice, s. r. o., pod vedením Mgr. Anny Kaderkové a s Římskokatolickou 
farností Velké Opatovice v čele s panem P. Mgr. Miroslavem Hřibem.
Budeme rádi, přijdete-li nás v úterý 30. 5. 2017 osobně podpořit.

Marcela Ladecká
ředitelka ZUŠ

Přijímací zkoušky do ZUŠ Velké opatovice pro školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
do 9. 6. 2017 můžete podat přihlášku ke studiu v hudebním oboru na ZUŠ Velké Opatovice pro 
školní rok 2017/2018. Přihlášky si můžete vyzvednout buď v kanceláři školy, nebo na webových 
stránkách školy: www.zusvelkeopatovice.cz na úvodní stránce dole ve žlutém políčku kde je při-
hláška v příloze vložena. Vyplněné přihlášky, prosím, zašlete do 9. 6. 2017 na adresu školy: ZUŠ 
Velké Opatovice, Pod Strážnicí 499, 679 63, Velké Opatovice; e-mailem na e-mailovou adresu ško-
ly zus.vo@tiscali.cz nebo osobně doneste do kanceláře školy. Prosíme o uvedení e-mailové adresy 
v přihláškách a telefonního kontaktu. 
Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018  se budou konat:
Út 20. 6. 2017 od 14.00–17.00 hod. pro zájemce o hudební obor (přijímací zkoušky proběhnou  
v budově ZUŠ Pod Strážnicí 499, na pobočce Knínice, Žďárná, Benešov).
Upozorňujeme, že žáci budou přijímáni podle počtu volných míst v jednotlivých oborech vzhledem 
k omezené kapacitě v ZUŠ. Ostatním žákům nabízíme možnost studia v rámci nově založeného „Spol-
ku svaté Cecílie“, který byl založen mimo jiné na podporu základního uměleckého vzdělávání v na-
šem městě. Více informací můžete získat v kanceláři školy u paní zástupkyně Mgr. Evy Kolískové.
Těšíme se na vás!

Marcela Ladecká 
ředitelka školy
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Pavel Lajšner

Všichni příznivci procházek přírodou jsou zváni na čtvrtý ročník turistické akce

KniHnicKÝ TUriSTicKÝ PocHod,
který se uskuteční v sobotu 27. května 2017.

Start je v areálu kulturního domu v Knínicích,

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

Další povede krásnou okolní přírodou se zastávkou na Pohoře. Společný cíl všech je opět u kultur-
ního domu, kde bude možnost posezení s občerstvením. 
Pro účastníky budou připraveny přehledné mapky s popisem trasy, drobné občerstvení, upomínko-
vé předměty k akci a pro děti samozřejmě i řada sladkých odměn.

akce proběhne za každého počasí.
Zvou pořadatelé ÚM a Knínice 1078 z. s.
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PoHLed
do historie obyvatel městyse Knínice

Pro ty z Vás, kteří se zajímáte o historii vlastního domu, případně pátráte po svých předcích, jsem 
pro tentokrát připravila soupis obyvatel městečka Knínice tak, jak jej k r. 1850 zaznamenal zdejší 
farní úřad. Vysvětlivky, případně další komentář je uveden v závěru textu.

Seznam domů a obyvatel městečka Knínice k r. 1850 
(I. část)

HiSTorie

UPLynULé  aKce
Košt vín
V sobotu 22. dubna jsme se opět sešli na jubilejním 10. ročníku koštu vín. Při vstupu každý obdržel kata-
log, tužku a oblíbenou degustační skleničku s logem akce. V chladnějším počasí se přišlo do kulturního 
domu ohřát vínem, zpěvem i tancem rekordní počet lidí. Vyzkoušet mohli vína bílá, růžová i červená od 
drobných pěstitelů z celé jižní Moravy. Celkem se nabízelo 114 vzorků, jenž mohli návštěvníci zajídat 
chutným občerstvením v podobě klobásů a různých druhů sýrů.
Ti co si zakoupili vstupenku na řízenou degustaci, se dozvěděli něco víc o víně a jeho druzích v kombi-
naci s jídlem.
O hudební vystoupení se tentokráte postarala cimbálová muzika RÉVA, se kterou jsme se mohli 
během jednoho večera 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, kla-
rinetu a saxofonu.
Organizačně celý večer opět zajistilo občanské sdružení KNÍNICE 1078 z. s. ve spolupráci s vedením 
městyse. Všem  patří velký dík a my ostatní se již můžeme těšit na další ročník v dubnu 2018.

Za sdružení KNÍNICE 1078 z. s., Petr Ševčík
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1. ¼ lán
Martin HrUŠÁK (62) + m. Veronika (53), děti Franti-
šek (15), Antonín (13). Děvečka Barbora. II. byt: Josef 
Hrušák (27) + m. Kateřina (23), syn Martin (1).
2. ½ lán
Jan ŠeVČÍK (59) + m. Josefa. Děti Tomáš (17), Josef 
(15), Martin (1), Josefa (27). Děvečka Františka (13). 
Podruh Tomáš Machát (31) + m. Anna (29), dcera Fran-
tiška (6).
3. ½ lán
František KraJÍČeK (45) + m. Veronika (42), děti Jo-
sef (19), Tomáš (5), Františka (15). Výměnkářka, vdova 
Johana Dvořáková (59).
4. ¼ lán
Josef ProcHÁZKa (41) + Anna (31), děti Tomáš 
(21), Josef (19), František (17), Veronika (15), Terezie 
(9). Děvečka Terezie (21). Výměnkář Matouš Procház-
ka (73) + m. Anna (71).
5. podsedek
František HraZdira (40) + m. Josefa (41), děti Jo-
sef (9), Veronika (21), Barbora (17), Anna (15), Josefa 
(11).
6. ½ lán
Josef daVid (41) + m. Veronika (41), děti František 
(16), Magdalena (9), Františka (6). Děvečka Františka 
(23). II. byt: Josef David (20) + m. Anna (21).
7. podsedek
Jan JaKUBec (43) + m. Anna (35), děti Josef (11), 
Marie (9), Kateřina (5), František (1). Podruzi Jan Smé-
kal (28), Tomáš Smékal (24) a Josef Smékal (20), po-
druhkyně Kateřina Smékalová (35) s dcerou Veronikou 
(5).
8. ½ lán
Ondřej GERšl (41) + m. Anna (48), děti Josef (21), 
František (15), Antonín (13), Florian (10), Tomáš (2), 
Johana (25), Františka (7). Podruh Jakub Valenta (51). 
Vdova Veronika Havelková (49) s dcerou Josefou (17).
9. ½ lán
Marek HradSKÝ (43) + m. Veronika (45). Děti Fran-
tišek (27), Josef (14), Veronika (24), Josefa (21), Anna 
(18), Marie (10).
10. ¼ lán
Jan ZaVadiL (27) + m. Veronika (29), děti Josef (1), 
Františka (6). Děvečka Veronika (27). Výměnkář Fran-
tišek Hradský + m. Františka (39), děti Josef (27), Fran-
tišek (17), Tomáš (10).

11. ¼ lán
Jan STŘÍŽ (43) + m. Viktorie (45), děti František (19), 
Jan (10), Josef (5), Růžena (21), Františka (19). Podruh 
Pavel Stříž (49) + m. Marie (49).
12. ¼ lán
František GERšl (47) + m. Anna (38), děti František 
(19), Josef (15), Antonín (9), Florian (7).
13. ¼ lán
František ZemÁneK (29) + m. Františka (27), syn 
František (1). Vdova Františka Zemánková (43), syn 
Josef (26).
14. ½ lán
Tomáš ŠeVČÍK (63, vdovec), děti Jan (25), Tomáš 
(20), Veronika (19), Františka (18).
15. ½ lán
František ŠeVČÍK (35) + m. Kateřina (37), děti Fran-
tiška (7), Veronika (17). Děvečka Františka (21), pacho-
lek Martin (24).
16. domek
Rozina koUTNÁ (51, vdova), děti Jan (22), Tomáš 
(19), František (15).
17. ¼ lán
Bartoloměj ŠeVČÍK (60) + m. Apolena (53), děti Jan 
(34), Tomáš (32), Johana (27).
18. podsedek
Antonín ŠPaČeK (47) + m. Františka (40), děti Anto-
nín (18), Josef (9), Kateřina (12), Veronika (5). Výměn-
kář Jakub Špaček (77) + m. Anna (69).
19. podsedek
Antonín crHa (30) + m. Johana (34), děti Antonín (9), 
Josef (3), Anna (6). Výměnkářka, matka Terezie Crhová 
(77). II. byt: podruh Josef Crha (46) + m. Veronika (40), 
děti František (9), Veronika (5), Františka (1).
20. podsedek
Jan HorÁK (40) + m. Helena (50). Děvečka Františka 
(20), pacholek Libor (21), pacholek Josef (20).
21. podsedek
Antonín ŠeVČÍK (26) + m. Marie (28), děti Antonín 
(2), Františka (1). Děvečka Františka (20). Výměnkářka 
Veronika Ševčíková (44, vdova), děti František (15), Jan 
(11), Fabian (3), Veronika (9).
22. fara
Josef LUŇÁČeK (56), kapucínský mnich Petr (46), 
hospodyně Magdalena Schönová (58) s dcerou Terezií 
(21), pacholci Albert (18) a Florian (25), děvečka Ce-
cílie (22).
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23. podsedek
Florian FIlIP (60) + m. Veronika (69), děti František 
(34), Florian (28), Josefa (35), Marie (30). Podruhkyně 
Růžena Stěničková (52), děti František (24), Jan (14), 
Josefa (9). Matka Viktorie (84).
24. podsedek
Jakub PEška (42) + m. Veronika. Matka Barbora (86). 
Děvečka Marie (20). Podruh Stříž Libor (42) + m. Vik-
torie (39), děti Veronika (16), Josefa (3). Matka Růžena 
Střížová (74).
25. podsedek
Marie ŠeVČÍKoVÁ (44, vdova), děti Anna (16), Fran-
tiška (8).
26. podsedek
František BaRVa (40) + m. Kateřina (37), děti Fran-
tiška (14), Josefa (11), Johana (8), Anna (4), Veronika 
(1). Podruh Bartoloměj Barva (35) + m. Josefa (31), syn 
Josef (6).
27. podsedek
Tomáš ŠeVČÍK (28) + m. Anna (28), syn Tomáš (2). 
Sestry Anna (20) a Veronika (18). Matka Filipová Vero-
nika (73, vdova).
28. podsedek
Antonín ValTUS (28) + m. Františka (29), děti Josef 
(4), Tomáš (1), Františka (2). Děvečka Anna (13).
29. podsedek
Florian ŠeVČÍK (34) + m. Kateřina (28), děti Libor (7), 
Marie (1). Děvečka Marta (14). Podruh František Datí-
rek (43) + m. Marie (40), děti Tomáš (14), Bartoloměj 
(7). Matka Josefa (57).
30. domek
Václav BaŤHa (34, bednář) + m. Františka (33), dcera 
Františka (11).
31. domek
František ŠVÁBenSKÝ (61) + Viktorie (58), děti To-
máš (26), Josef (18).
32. domek
Kateřina ŠeVČÍKoVÁ (50, vdova). Sestra Barbora 
Hochová (66). Děvečka Johana (50).
33. domek
Johan kVaPIl (44) + m. Josefa (34), děti František (5), 
Johana (9).
34. podsedek
Tomáš kaVaN (36) + m. Josefa (36). Veronika Kavanová 
(60, vdova), dcera Veronika (26), její dcera Helena (2).

35. podsedek
František JeLÍneK (38) + m. Marie (34), děti Tomáš 
(4), Františka (1). Děvečka Marta (12).
36. domek
František PŘicHySTaL (33) + m. Josefa (36), děti 
Josef (5), Josefa (7), Františka (3), Veronika (1). Vý-
měnkářka Veronika Přichystalová (60), děti Jan (24), 
Marie (20).
37. domek
Tomáš HrUŠÁK (40), podruh + m. Marie (37), děti 
Josef (16), Matouš (4), Františka (11).
38. domek
František BednÁŘ (79, vdovec), děti Jan (37), Josef 
(33). Děvečka Josefa (20), pacholek Florian (15).
39. domek
František KoUTnÝ (50) + m. Anna (48), děti Jan (28), 
Tomáš (26), Kateřina (16).
40. domek
Vavřinec HoLUB (47) + m. Terezie (40), děti František 
(16), Jan (12), Františka (7).
41. podsedek
Jan ŠeVČÍK (50) + m. Františka (48), děti Josef (21), 
Antonín (17). Podruh František Čihák (66) + m. Klára 
(44), děti František (25), Josef (11), Mořic (7).
42. podsedek
Jan SedLÁK (39) + m. Viktorie (47), sestra Barbora 
(50).
43. domek
Josef ŠeVČÍK (35, obecní pasák) + m. Anna (30), děti 
Vincenc (10), František (2). Podruhkyně Barbora Crho-
vá (60), děti František (29), Josefa (25).
44. domek
František HaVeLKa (42) + m. Apolena (39), dcera 
Františka (7). Sestra Marie (35).
45. domek
Martin ŠeVČÍK (54), bratr Václav (46), sestra Anna 
(34), matka Terezie (66).
46. domek
Josef kašTÁNEk (39) + m. Anna (36), děti Tomáš (1), 
Františka (15), Marie (5). Johana Koutná (70, vdova).
47. podsedek
Tomáš kUBa (48) + m. Viktorie (49). Baťha (84, vý-
měnkář). Podruhkyně Barbora Havelková (60).
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48. podsedek
Tomáš JeLÍneK (31) + m. Marie (29), děti Josef (2), 
Kateřina (5). Výměnkářka Marie Jelínková (69). Bratr 
Josef Jelínek (38) + m. Josefa (39), děti Josef (6), Fran-
tiška (1).
49. podsedek
Tomáš ZVeJŠKa (31) + m. Františka (27), děti Josef 
(5), Tomáš (2). Výměnkářka Kateřina Bílková (64). Po-
druh Josef Barva (28) + m. Anna (30).
50. domek
Václav ocHmanSKÝ (47) + Josefa (42), děti Josef 
(15), Anna (18), Veronika (16).
51. domek
Jan ŠeVČÍK (41) + m. Josefa (36), děti Josef (9), Flo-
rian (7), Antonie (5), Marie (3), Anna (1). Podruh Josef 
Boček (62) + m. Johana (59), syn Jan (24).
52. domek
František ŠeVČÍK (30) + m. Josefa (29), děti Františka 
(4), Josefa (1). Bratr Josef Ševčík (28), sestra Barbora 
Ševčíková (48).
53. domek
Josef FIlIP (57) + m. Josefa (59), děti Josef (24), Jan 
(18), Kateřina (29) + její syn Albert (2). II. byt: Antonín 
Vojtěch (28) + m. Kateřina (30), děti Josef (4), Jakub 
(2), Veronika (5), Anna (1). Výměnkář Antonín Vojtěch 
(60) + m. Viktorie (57).
54. domek
František LenHard (30, pekař) + m. Aloisie (29), 
děti Josef (5), Ignác (2), Františka (7), Amálie (1). Dě-
večka Barbora (20). Marie Trávničková (54). Výměnkář 
František Ševčík (60) + m. Růžena (57), děti Eduard 
(27), Růžena (19). 
55. domek
Adalbert ZeZULa (42, holič) + m. Josefa (35), děti Jo-
sef (17), Marie (8). Pomocník Josef (50).
56. domek
Jan doSedLa (46) +m. Anna (48), děti Jakub (24), 
František (17).
57. domek
Josef KoUTnÝ (52) + m. Veronika (55), syn Libor 
(26). II. byt: František Koutný (30) + m. Johana (30), 
syn Josef (1). Děvečka Marta (14).
58. domek
Jan STŘÍŽ (69) + m. Marie (57), dcera Josefa (35).

59. mlýn
Jan JaroŠ (65, mlynář) + m. Kateřina (49), syn Josef 
(26). Pacholek Josef (37), děvečka Kateřina (24), po-
mocník Adam (16).
60. domek
Skladiště, neobydleno
61. ¼ lán
Martin KAVAN (58) + m. Viktorie (58), syn Josef (16). 
II. byt: František Kavan (31) + m. Josefa (22), děti Fran-
tiška (2), Josefa (1).
62. domek
Florian Janda (24) + m. Františka (26), syn Josef (1).
63. podsedek
Florian ZVeJŠKa (32) + m. Veronika (26), syn Josef 
(1).
64. podsedek
Josef HUBinKa (30), bratr František (18), bratr Flori-
an (14), sestra Veronika (25).
65. ¼ lán
František Janda (53) + m. Marie (47), děti František 
(21), Josef (13), Michael (8), Tomáš (6), Antonín (3), 
Josefa (26), Marie (15), Františka (12).
66. ¼ lán
Helena ZemÁnKoVÁ (60, vdova), děti František 
(24), Tomáš (39), Viktorie (27) + syn Bartoloměj (7). 
Podruhkyně Kateřina Dosedlová (56), děti Jan (22), Ve-
ronika (24) + dcera Josefa (5).
67. ¼ lán
Šimon draČKa (50) + m. Josefa (49), děti Jan (25), 
Josef (14), Františka (11). II. byt: Tomáš Dračka (21) + 
m. Viktorie (29).
68a. ¼ lán
František škRaBal (34) + m. Veronika (33), děti Ka-
teřina (11), Františka (9), František (2). Matka Kateřina 
(63) + dcera Josefa (17).
68b. ¼ lán
Josef škRaBal (33) + Františka (30), děti Anna (5), 
Josefa (2). Děvečka Anna (50).
69. ¼ lán
Josef PrcHaL (49, vdovec), děti František (19), Anto-
nín (13), Florian (10), Tomáš (23). Podruhkyně Barbora 
Palčíková (40), děti Kateřina (13), Barbora (5).
70. podsedek
Jan odeHnaL (33) + m. Viktorie (28), děti František 
(1), Anna (5), Josefa (3).
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71. ½ lán
František kaVaN (51) + m. Veronika (45), děti Fran-
tišek (17), Josef (14), Tomáš (11), Marie (24). Bratr 
Tomáš Kavan (64). Výměnkář Jan Kavan (73) + m. Ve-
ronika (60).
72. domek
Jan STanÍČeK (66, podruh) + m. Kateřina (69). Po-
druh Jan Staníček (33) + m. Anna (30), dcera Marie 
(1).
73. domek
Apolena ŠeVČÍKoVÁ (47, vdova). Děti Jan (18), Ma-
rie (22), Veronika (13), Anna (9), Františka (6).
74. domek
Matouš FIlIP (86) + m. Marie (63), syn František (49). 
Podruhkyně Barbora Slepičková (50, vdova). Sestra Ka-
teřina (21).

75. davidův grunt, neobydleno.
76. ½ lán
František BÍLeK (33) + m. Veronika (33). Děti Josef 
(3), Anna (7), Marie (5), Františka (1). Chůva Josefa 
(50). Pacholek Tomáš (48), děvečka Anna (23). Výměn-
kář Matouš Bílek (65, vdovec), děti Jan (13), Františka 
(20).
77. ¼ lán
Antonín HadÁČeK (64) + m. Anna (66), syn Franti-
šek (25) + m. Kateřina (19). Děvečka Veronika (24).

Vysvětlivky: 
1,2,3… – číslo popisné
¼ lán – grunt s rozlohou pozemku do 8,6 ha
½ lán – grunt s rozlohou pozemku kolem 17 ha
podsedek – podsedník – chalupník, kterému přenechal za stanovený plat půdu jiný poddaný, nejčastěji sedlák
domek – domkař vlastnil domek a k němu malý pozemek (kolem 2,5 ha) 
podruh – bydlel v nájmu u sedláka a pracoval na jeho poli
Antonín HADÁČEK… – jméno hospodáře (nemusí být majitelem stavení)
(64)… – věk (nemusí odpovídat skutečnosti -  rozdíl až pěti let)
m. – manželka
pacholek, děvečka – seznam neuvádí příjmení

Tři vzácné fotografie 
Za fotografie, které jsem dnes zařadila do Zpravodaje, děkuji paní Vladimíře Růžičkové. Všechny 
tři jsou velmi vzácné.
 První fotografie zachycuje dlouholetého knínického řídícího učitele Jana Krušinu (*1815–†1896), 
o němž pojednával článek v březnovém Zpravodaji. Tehdy jsem sice již měla uvedený snímek  
k dispozici, nebyla jsem si však jista, zda se skutečně o Jana Krušinu jedná. To se potvrdilo až díky 
druhé fotografii, kterou paní Vladimíra Růžičková našla v rodinném archivu: v horní části vidíme 
stejného muže, tentokrát i se záslužným křížem, který Jan Krušina obdržel od císaře Františka 
Josefa I. v r. 1884. 
Vzhledem k tomu, že na první fotografii Jan Krušina kříž připnutý nemá, (je málo pravděpodobné, 
že by se nechal fotografovat bez něho), lze odhadnout stáří snímku někdy do období kolem r. 1880. 
Druhá fotografie pak jednoznačně pochází z doby po r. 1884. Bohužel, otázkou zůstává, kdo jsou 
další osoby na snímku, a to včetně dvou kněží a malého dítěte…
Třetí fotografie vznikla zřejmě někdy po r. 1906 a představuje interiér bývalého hostince v čp. 89 ve 
Vanovské ulici (o hostinci viz Zpravodaj V/2014).  Zda je žena na snímku hostinskou Annu Hrdou 
a mladík v bílém plášti její budoucí zeť Ludvík Procházka, nelze zatím potvrdit. Muž sedící vedle 
ženy má s největší pravděpodobností na sobě četnickou uniformu.



Příště
V červnovém Zpravodaji vyjde druhá část soupisu domů a obyvatel městečka Knínice k r. 1850, doplněná o další histo-
ricky cenné fotografie. 

Na základě archivních dokumentů a vzpomínek pamětníků zpracovala
Miroslava Boháčková, 679 35 Šebetov 72,

tel. 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam .cz

Jan Krušina (*1815–†1896), 
řídící učitel v Knínicích. 
(Kolem r. 1880.)

Jan Krušina se záslužným křížem. (Po r. 1884.)

Interiér bývalého hostince v čp. 89. (Po r. 1906.)
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