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

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

4. Knínická vzduchovka
 
 
 Pořadatel: KNÍNICE 1078 z. s.
 
 Datum a čas: sobota, 12. 5. 2018 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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Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Knínice
Dle rozhodnutí zastupitelstva městyse Knínice byla zahájena výstavba nového víceúčelového hřiště 
u školy. Stavbu provádí společnost JM Demicarr s. r. o. Stavební práce budou probíhat do konce 
měsíce srpna 2018. Nové hřiště s atletickým oválem, dvěma dráhami délky 130 m a dalšími atletic-
kými disciplínami bude v září předáno škole do užívání.  

Daň z nemovitých věcí
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům. 
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 složen-
ky, 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 2018,
● 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 NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK.
Složenky budou rozesílány až do poloviny měsíce května 2018.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka.

inforMace  Z  raDnice
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oDpaDy
odvoz domovního odpadu: 10. 5., 24. 5.

provozní doba skládky:  
5. 5., 12. 5. 8.00–15.00 hodin. 
p. Bílek, 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 knihovna otevřena 
15. 5., 29. 5. od 16.00–19.00 hodin.  
Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

informace o cvičení armády Čr
MěÚ Boskovice informuje obce o pěším přesunu příslušníků Armády ČR (dále jen AČR), který 
oznámilo Velitelství Výcviku – Vojenské Akademie Vyškov. Tento přesun se bude konat v rámci 
kurzu S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resitance, Extraction), které se koná u Velitelství Výcviku – Vo-
jenské Akademie Vyškov, ve dnech 21.–23. května, 27.–29. srpna a 8.–10. října 2018. Konkrétně je 
trasa přesunu z kóty 683 Javorův Kopec (u obce Strážnice) do prostoru obce Lipová. Všichni vojáci 
se budou přesouvat výhradně bez využití vojenské techniky a beze zbraní, nebudou vybaveni cvič-
nou municí a ani jakýmkoliv jiným imitačním materiálem. Vzhledem k charakteru výcviku může 
být součástí uvedeného přesunu i přechod přes území naší obce. Operační dozorčí jak Policie ČR, 
tak i Celní správy ČR budou disponovat informacemi o zvýšeném výskytu příslušníků ozbrojených 
složek i charakteru činnosti jednotek v daných oblastech a budou připraveni zodpovědět případné 
dotazy ze strany občanů.

revize dětských hřišť
Městys zajišťuje pravidelnou roční kontrolu herních prvků dětských hřišť. Kontrolu provádí certifi-
kovaný revizní technik. Na základě zjištěných nedostatků je neprodleně učiněna úprava či generální 
oprava prvků.
Pracovníci městyse průběžně provádí běžnou vizuální kontrolu zařízení. Při případném zjištění 
poškození, prosíme občany o ohlášení v kanceláři úřadu.

Děkujeme. 

projekt ÚToK peŘÍ
Společnost TextilEco žádá občany o zapojení do projektu ÚTOK PEŘÍ. Jedná se o sběr peří, starých 
péřových polštářů, dek, spacáků, péřových vest apod. Vše, co je již pro dnešní domácnosti nepo-
třebné z hlediska peří a vyměňuje se za nové a kvalitnější materiály. 
Podpoříte tím projekty, jakou jsou Lékaři bez Hranic, UNICEF, The Tap Tap. Uvedené věci je možné 
uložit ve sběrném dvoře dne 19. 5. 2018, nebo vhodit do kontejnerů na textil, umístěných u Restaurace 
Pod Lípou a u školy.
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ŠKola  a  ŠKolKa
poděkování
Dne 20. 3. 2018 zavítali žáci 5. třídy na Úřad městyse Knínice. Naše poděkování patří paní Kirschne-
rové, která nás seznámila s prací ÚM. Nahlédli jsme do kroniky městyse, ve které jsou zaznamenány 
důležité události týkající se obce. Děti se podívaly i do místnosti, kde jsou vítáni malí občánci.
Odcházeli jsme nabyti vědomostmi a se sladkou odměnou. 

Monika Krejčířová, Mgr. Kateřina Dostálová

Divadélko pro školy
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 navštívili naši školu herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Pro první 
stupeň bylo připraveno loutkoherecké představení na motivy dvou příběhů ze slavné knížky Deva-
tero pohádek od Karla Čapka. Nejprve to byl příběh tuláka Františka Krále, který je křivě obviněn 
z krádeže kufříku s penězi. Jako druhou si děti vylosovaly Loupežnickou: tedy slavné dobrodružství 
loupežnického synka Lotranda, kterého tatínek nechal vzdělat a slušně vychovat v klášteře a pak mu 
odkázal své strašlivé řemeslo. Děti byly do příběhů přímo vtaženy a příhody hlasitě prožívaly. Hlasitý 
potlesk potvrdil, že se představení moc líbilo a těšíme se na další návštěvu v naší škole.
Pro 2. stupeň herci sehráli představení s názvem Fenomén Karel Čapek aneb od Dášenky ke zkáze 
světa. Jednalo se o soubor několika hraných divadelních ukázek v kombinaci s moderátorskými 
vstupy představujícími zásadní okamžiky života a tvorby Karla Čapka. Žáci měli příležitost se 
zábavnou a odlehčenou formou seznámit s touto literární osobností a zamyslet se tak nad přínosem 
autorova díla do současnosti. Herci dokázali žáky zaujmout osobitým způsobem komunikace s pu-
blikem a nalézt tak cestu k nové generaci čtenářů.

Mgr. Eva Vlachová, Mgr. Petra Abrahamová
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Beseda
10. 4. 2018 proběhla na naší škole beseda pro žáky druhého stupně na téma „Mentální anorexie  
a bulimie“. Přednášející, paní Ivana Havelková, pohovořila o obsahu svých knih. Seznámila žáky 
s příčinami, příznaky a dopady tohoto onemocnění. Upozornila na činnost centra Anabell, zabývající-
ho se odbornou podporou lidem s poruchami příjmu potravy.

Ing. Iveta Sedláková

předškolákům se ve škole líbilo
Keramické památeční medaile s kočičkou, pejskem či sovičkou si letos odnášely děti, které přišly 
k zápisu do knínické základní školy. A nejen to. Radost jim udělaly také výrobky zdejších žáků – pa-
pírové stojánky, záložky nebo tužky. Velkým dnem byl pro předškoláky 11. a 12. 4. 2018. Mnozí přišli 
s obavami a ostychem, většinou ale školu opouštěli usměvaví a s přesvědčením, že u zápisu dobře 
uspěli. Celkem přišlo 24 dětí.
Budoucím prvňáčkům přejeme šťastný vstup do školních let a také mnoho nezapomenutelných 
školních zážitků.

Mgr. Kateřina Dostálová

Dravci a sovy
Přesto, že počasí nám úplně nepřálo, přesunuli jsme se ráno v úterý 17. 4. 2018 všichni na knínické 
fotbalové hřiště, kde na nás čekala ukázka mnoha dravců a sov. Nejdříve nás sokolníci vtipným 
způsobem seznámili s různými druhy, které s sebou přivezli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavos-
tí, které se v učebnicích jen tak nedočteme. A abychom je hned tak nezapomněli, tak si nás ještě pro 
jistotu „přezkoušeli“. Výherci kvízu se mohli stát „oběťmi“ v druhé části programu, kde jsme měli 
možnost pozorovat některé z ptáků v akci. Nejen že dokázali přiletět na pokyn sokolníka, ale zvládli 
dosednout na ruku i na zavolání vybraných obětí – výherců kvízu – nebo lovit umělou kořist. Ob-
ratnost nám předvedli i proletem pod rozkročenýma nohama naší nebojácné dobrovolnice. Všichni 
jsme se výborně bavili a přišlo nám, že ty dvě hodiny strašně rychle utekly.

Mgr. Helena Paroulková
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Účast ZŠ Knínice v projektu polyGram
Naše škola se opět zapojila do projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, mate-
matické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Žáci naší školy navštívili dne 20. 4. 2018 
Střední školu André Citroëna Boskovice, kde opět absolvovali výuku ve třech blocích – výpočetní 
technika, elektrotechnická technika a praktické vzdělávání. Zde se žáci seznámili s dalšími novými 
informacemi, které jim rozšířily jejich znalosti. Zkusili si programování na počítačích, v elektro-
technických laboratořích se seznámili s akustickými jevy a praktické dovednosti si procvičili při 
výrobě drátěných hlavolamů.
Návštěva střední školy se opět vydařila a žáci odjížděli domů obohaceni o nové poznatky a zážitky.

Mgr. Jiří Horníček

Zápis dětí do mateřské školy
Dne 10. 5. 2018 proběhne od 13.00 do 16.00 hodin zápis dětí do mateřské školy Knínice. Vezměte s sebou 
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně vítáni.
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Duben ve školce
Měsíc duben byl v naší školce plný událostí a zajímavých činností.
Předškoláci z naší MŠ navštívili program „Jak šlo kotě do školy“ v knihovně v Boskovicích. Paní 
knihovnice přečetla zajímavý příběh, do kterého zapojila i děti, procvičila s nimi počítání a abecedu, 
mohli si také prohlédnout knihy a časopisy pro děti. Snad díky této návštěvě dětem zájem o knihy 
vydrží a budou vždy rády číst.
I když jsou naše děti ještě malé, není jim lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žijí. Proto se 
všechny děti a paní učitelky MŠ zapojily do akce ,,Ukliďme Česko“. Navlékli jsme si gumové ru-
kavice, vzali igelitové pytle a začali uklízet naši krásnou zahradu i ulice v blízkosti školky. Posbírali 
jsme toho opravdu hodně a doufáme, že nám krásné a uklizené okolí MŠ vydrží velmi dlouho.

Po návratu do školky na nás čekala odměna v podobě loutkové pohádky ,,O statečných prasátkách“, 
kterou nám přijelo zahrát loutkové divadlo z Olomouce. Hezký příběh o přátelství a kamarádství 
děti vtáhl do děje a byl pro ně určitě krásným zážitkem.
Děti ze třídy Žabiček navštívily výukový program „Večerníček na výletě“ v centru Lipka Jezírko 
v Brně. Seznámily se s postavičkami z Večerníčků a dozvěděly se, jak vypadají jejich skuteční 
představitelé z přírody a prostředí, kde žijí. V pohádkovém lese prolézaly pavučinu, napodobovaly 
zvířátka a hledaly stopy. Také se seznámily s modelem mraveniště a způsobem života mravenců.
Na závěr děti dostaly pracovní listy, na kterých si mohou zopakovat všechno, co se dozvěděly.
Dalším velkým zážitkem bylo pro děti jistě vystoupení skupiny Seiferos s ukázkami dravců. Děti 
si mohly zblízka prohlédnout sovy a dravce a vidět, jak létají a loví svoji kořist. Vystoupení bylo 
velice zajímavé a i když nám počasí moc nepřálo, vůbec nám to nevadilo.
Na oslavu Dne Země jsme si oblékli modrá a zelená trička, která připomínala naši krásnou planetu.
Na naše záhonky jsme zasadili bylinky a zaseli hrášek. Každá třída zasadila svůj stromeček, o který 
se děti budou starat a pozorovat, jak roste.
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Nesmíme ještě zapomenout na jednu důležitou událost. Předškoláci z naší MŠ absolvovali zápis do 
1. třídy základní školy. Moc nás těší, že se našim dětem u zápisu dařilo a paní učitelce děkujeme za 
velice příjemné prostředí, které pro děti vytvořila.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí

Sluníčkový den
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Sestava

Alois Kunc
Vedoucí soutěže
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UplynUlé  aKce

Hrátky s čertem
Po delší odmlce, jsme opět otevřeli oponu našeho Knínického divadla, tentokrát na téma pohádky. 
Vsadili jsme na známou klasiku a scénář pojali tak trochu po svém. No, my jsme se královsky po-
bavili a podle Vašeho potlesku soudíme, že vy také. 
Děkujeme všem, kdo přišli a štědře nás obdarovali. Už přemýšlíme, čím vás potěšit příště.

Vaši divadelníci Knínice

KlUBy  a  SpolKy

Všichni příznivci procházek přírodou jsou zváni na pátý ročník turistické akce

KniHnicKÝ 
TUriSTicKÝ 
pocHoD,
která se uskuteční v sobotu 5. května 2018.

Start je v areálu kulturního domu v Knínicích,

od 9 do 10 hodin dopoledne.
Jedna místní trasa je určena pro kočárky a rodiče s dětmi. Další povede krásnou okolní přírodou se 
zastávkou na Pohoře. Společný cíl všech je opět u kulturního domu, kde bude možnost posezení  
s občerstvením. Pro účastníky budou připraveny přehledné mapky s popisem trasy, drobné občerst-
vení, upomínkové 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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ŘÁDKoVÁ  inZerce

prodám starší dětské kolo, barva červeno-bílá, věk 5–8 let. Cena dohodou. info na tel.: 728 820 425.
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poHleD
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

emil GloTZMann
(*1911–†1963)

Dnes se seznámíme s životním příběhem Emila Glotzmanna, dlouholetého učitele a později i ředitele zdejší školy, nad-
šeného sadaře, včelaře a v neposlední řadě i obětavého člena obce sokolské, od jehož předčasné, tragické smrti  uplyne 
27. května plných pětapadesát roků.

Emil Glotzmann se narodil 3. března 1911 v malé vesnici Pacov poblíž Městečka Trnávky. Jeho otec Julius Glotz-
mann se živil jako zahradník a s manželkou Josefou roz. Seidlovou vychovávali ještě dalších pět dětí.
Někdy ve 20. letech se rodina přestěhovala do Úsobrna, kde Julius Glotzmann dostal místo zahradníka u ředitele 
tamější sklárny firmy „S. Reich a spol“. Později se mu podařilo od vedení firmy získat do pronájmu velký pozemek 
s rybníkem v sousedství sklárny, na kterém díky své píli dokázal v poměrně krátké době vybudovat prosperují-
cí zahradnictví. V duchu rodinné tradice se Julius Glotzmann (jeho otec Jan Glotzmann byl rovněž zahradníkem) 
snažil vštěpit lásku k půdě, k pěstování zeleniny a ovoce i svým potomkům. Vedle Emila tak v otcových šlépějích 
pokračoval i syn Viktor, který dlouhá léta pracoval jako zahradník u Výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze. 
Syn František se vydal zcela opačným směrem: vyučil se řezníkem a později pracoval ve sklárnách v Úsobrně. Syn 
Robert padl v bojích II. světové války.
Obecnou školu zakončil Emil Glotzmann v Úsobrně. Poté nastoupil na reálné gymnázium v Jevíčku, po jehož úspěš-
ném absolvování se rozhodl věnovat učitelské dráze. Jeho prvním působištěm se stala státní obecná a státní měš-
ťanská škola v Bolaticích nedaleko Hlučína ve Slezsku, kde vyučoval matematiku a tělesnou výchovu. (Obec má 
v současné době asi 4400 obyvatel a leží při samých hranicích s Polskem).
V Bolaticích se Emil Glotzmann seznámil i se svou budoucí ženou Helenou Kubínovou.
Helena Kubínová pocházela z obce Suché Lazce u Opavy, kde se narodila 2. srpna 1908 do rodiny tamního obchod-
níka Arnošta Kubína a jeho manželky Johany roz. Grossové. Na konci 20. let úspěšně odmaturovala na Učitelském 
ústavu v Opavě a začala vyučovat český jazyk a dějepis na obecné škole v Lazech u Orlové. Jejím druhým působiš-
těm se staly Bolatice.
Emil Glotzmann a Helena Kubínová uzavřeli civilní sňatek 22. července 1933 v Hlučíně. Nadále učili v Bolaticích, 
a to až do osudného 8. října 1938, kdy bylo Hlučínsko na základě Mnichovské dohody připojeno k Třetí říši jako 
součást pruské provincie Slezsko. Glotzmannovým – stejně jako desítkám dalších českých učitelů působících v tom-
to kraji – nezbylo, než své dosavadní místo opustit. Emil Glotzmann byl Zemskou školní radou v Brně přeložen na 
boskovický okres, kde od 22. 11. 1938 vyučoval na měšťanské škole v Jevíčku. (Jevíčko nebylo zahrnuto do Sude-
toněmeckého území. Podle nového územního členění připadlo k okresu Boskovice.) S manželkou a synem bydlel  
u rodičů v Úsobrně.
O několik měsíců později, 17. března 1939 nastoupil Emil Glotzmann jako učitel matematiky na uvolněné místo 
v nedávno dokončené budově knínické měšťanky. Když tuto v r. 1941 zabrali pro svoji potřebu Němci, nezbylo 
žákům a vyučujícím než se vrátit zpět do prostor staré školy.  Emil Glotzmann pokračoval ve výuce i zde na rozdíl od 
své manželky, které na základě protektorátního nařízení nebylo jakožto vdané umožněno dále vykonávat svoji práci. 
Helena Glotzmannová zůstala v domácnosti, starala se o rodinu, do které vedle syna Lumíra přibyl ještě syn Emil  
a krátce po osvobození dcera Libuše, a do školy se vrátila až 1. října 1945.  Po celou dobu války bydleli Glotzman-
novi v podnájmu na čp. 27 v Horních Podsedkách.
Emil Glotzmann hovořil plynně německy, a proto se v průběhu války stal jakýmsi tlumočníkem mezi obcí a vede-
ním dětského tábora (KLV), umístěného v  nové škole. Díky svým diplomatickým a organizačním schopnostem se 
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snažil na vedení tábora – pokud to bylo možné – působit vždy tak, aby budově školy co nejvíce ulehčil. Na samém 
konci války se však přece jen konfliktu s Němci nevyhnul. Na osudové chvíle vzpomíná jeho syn, pan ing. Emil 
Glotzmann: „Otec ze samé euforie nad nezvratným koncem války vyvěsil 8. května na budovu školy československou 
státní vlajku. To pochopitelně neuniklo dosud přítomným Němcům, z nichž jeden důstojník začal otci vyhrožovat, 
zda si uvědomuje, že ho za to může zastřelit.  Vlajku si otec nechal na památku. Později jsem ji převzal a dodnes ji 
s pietou uchovávám.“
V létě r. 1945 se manželé Glotzmannovi zapojili do obnovy značně poškozené školní budovy. Práce pokračovaly 
rychle, takže již po prázdninách se sem mohla vrátit měšťanka a s výjimkou prvních ročníků i národní škola. V té 
době čekalo stěhování i manžele Glotzmannovy, kteří po více jak pěti letech opouštějí podnájem na čp. 27 a odchá-
zejí do služebního bytu v uvolněných prostorách staré školy čp. 164.
„Bydleli jsme v přízemí vlevo od vchodu do budovy. Přes chodbu napravo byla umístěná školka, ve třídách v prvním 
poschodí se ještě nějaký rok učilo,“ vzpomíná pan ing. Emil Glotzmann. „Přibližně v polovině padesátých let koupili 
rodiče v blízkosti nové školy pozemek a postavili si na něm rodinný dům. Tak jsme se znovu stěhovali, tentokrát však 
již do vlastního.“
„Můj otec byl nesmírně činorodý člověk,“ pokračuje dále pan ing. Emil Glotzmann. „Nepamatuji se, že by snad 
chvíli odpočíval, že by chvíli poseděl s přáteli či tak podobně. Nic takového. Stále měl nějakou práci, stále měl cosi 
k vyřizování.
Vedle učitelování se jeho hlavní životní náplní, jeho životním posláním jak sám říkával, stala zahrada. Byl přesvěd-
čen, že nemůže nechat půdu jen tak ležet ladem a proto dlouhé hodiny s neuvěřitelnou láskou a nadšením opečovával 
záhony zeleniny stejně jako ovocné stromky. Další jeho velkou zálibou bylo včelaření.
Ještě za války si otec koupil v části na Opletě pozemek, kde založil ovocnářskou školku. Vedle třešní zde pěstoval pře-
devším jabloně, které prodával lidem z Knínic a okolí. Po válce se otec věnoval zvelebování poničené školní zahrady. 
V rámci výuky zde společně s žáky založil ovocný sad a obnovil záhony se zeleninou, která poté nejednou zpestřila 
náš školní jídelníček. A byl to také on, kdo v rámci úpravy celé zahrady vytýčil za školní budovou hřiště. Leč nezů-
stalo pouze u pozemku kolem nové školní budovy. Otec se s vervou sobě vlastní pustil také do zkrášlování zahrady za 
starou školní budovou. I zde založil ovocný sad, záhony se zeleninou a nakonec si tu postavil dřevěný včelín, v němž 
choval kolem deseti včelstev. Když jsme se v r. 1961 stěhovali ze staré školy do nového domku, přemístil včelín na 
Opletu, kam měl nyní přece jen blíž.
Vedle práce na zahradě a kolem včelína se otec také věnoval drobnému hospodářství, tedy jinými slovy pěstoval doma 
slepice a králíky.“
Ovocné sady a zelinářské záhony v sousedství obou škol nebyly jediným počinem Emila Glotzmanna. Jak zmiňuje 
zdejší obecní kronika v zápisu z r. 1951, zasadil Emil Glotzmann na školní zahradě rovněž pláňata, čímž dal podnět 
k tomu, aby byla „zřízena školní štěpařská školka, kde se žactvo učí očkovat a roubovat ovocné stromky.“  A právě 
tyto stromky ze školní štěpnice poté vysazoval Emil Glotzmann se svými žáky podle potřeby na obecních pozemcích, 
jako například v Panském sadu (zde šlo především o třešně a jabloně) či v Pionýrském sadu, kde – jak uvádí kroni-
ka z r. 1952 – vysázeli pionýři asi 50 višní.  (Pionýrský sad kronika lokalizuje do kopců u mrchoviště nad hřištěm 
národní školy čp. 164.) V r. 1960 vysázeli žáci pod vedením Emila Glotzmanna 120 ovocných stromků pro JZD  
a 25 ovocných stromků na obecních pozemcích. Podél potoka k dálnici zasadili 150 topolů a na místě staré zbořené 
hasičské zbrojnice (na městečku v blízkosti autobusové zastávky) zřídili parčík.
Emil Glotzmann se rovněž velmi aktivně podílel na činnosti zdejší TJ Sokol. Byl dlouholetým členem výboru a z této 
pozice se v r. 1953 výrazně zasadil o výstavbu nového kulturního domu. „Zajištění výstavby Sokolovny věnoval otec 
obrovské úsilí,“ vzpomíná pan ing. Emil Glotzmann. „Bez jeho intervence na tehdejším Okresním výboru v Bosko-
vicích by se nikdy nepodařilo stavbu zahájit.“
Se zápalem sobě vlastním se Emil Glotzmann pustil i do práce pro samotnou obec. O jeho oblíbenosti mezi místními 
svědčí fakt, že byl třikrát po sobě (1954, 1957 a 1960) zvolen členem rady MNV. (V r. 1957 například získal jako 
jeden ze dvou kandidátů nejvyšší počet hlasů.) Při oslavách 20. výročí osvobození v r. 1965 bylo za dlouholetou 
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činnost pro MNV uděleno Emilu Glotzmannovi in memoriam Čestné uznání MNV. Stejné uznání za dlouholetou 
práci pro místní organizaci Čsl. Červeného kříže obdržela i jeho manželka Helena Glotzmannová. Zde je na místě 
podotknout, že Helena Glotzmannová se rovněž velmi aktivně podílela na dění v obci: od r. 1946 vedla dorost Čsl. 
Červeného kříže, v r. 1950 stála u zrodu Sboru pro občanské záležitosti, jehož byla poté dlouhá léta předsedkyní, 
pracovala v TJ Sokol a rovněž byla nadšenou ochotnicí.
„Maminka byla velmi pečlivá zvláště co se týkalo přípravy do školy,“ vrací se ve vzpomínkách do svého dětství pan 
ing. Emil Glotzmann. „Na to neměl otec díky všem svým aktivitám zásadně čas. Aby vše stíhal, jezdil po městečku na 
kole, později si pořídil motorku. Doma nás otec vedl ke sportu. V rámci TJ Sokol jsme chodili cvičit do staré Soko-
lovny, na což nemám právě tu nejlepší vzpomínku, protože jsem zde jednou spadl z bradel a škaredě jsem si rozrazil 
koleno… Když se v třiapadesátém roce Sokolovna přestavěla na Kulturní dům, začali jsme cvičit ve školní tělocvičně. 
Za Sokolovnou, tam, kde je dnes parkoviště, jsme si svépomocí vybudovali tenisový kurt a nad ním fotbalové hřiště.
Rád jsem chodil lyžovat na Skalku nad Knínice – zde dokonce otec jednou uspořádal školní závody. K mým oblíbe-
ným sportům patřil také hokej, který jsme hráli společně s bratrem za TJ Sokol Šebetov. Trénovali jsme na tamějším 
rybníku v Oboře. Pamatuji si, že jsme se v rámci okresního přeboru umisťovali vždy na předních místech.  S ka-
marády – za všechny bych jmenoval Ivana a Víťu Jakubcovy či Petra Zamykala – jsme chodívali do Šebetova na 
koupaliště, do okolních lesů na houby… Bylo toho hodně,“ dodává pan ing. Emil Glotzman.
V r. 1953 byl Emil Glotzmann jmenován ředitelem zdejší školy. V této funkci působil sedm let, během nichž prokázal 
výborné organizační schopnosti. Především se mu podařilo zkonsolidovat učitelský sbor, v němž se vedle starších 
učitelů s letitými zkušenostmi uplatnili i mladí absolventi pedagogických fakult. Škola si získala dobrou pověst nejen 
díky výsledkům vzdělávacího procesu, ale i díky bohaté mimoškolní činnosti zahrnující sportovní aktivity, zájmové 
kroužky, ochotnické divadlo, účast na žákovských soutěžích v rámci okresu a kraje. Po r. 1960 pokračoval Emil 
Glotzmann ve funkci zástupce ředitele školy.
O společenské angažovanosti a obětavosti vůči bližnímu svědčí i rozhodnutí Emila Glotzmanna stát se dobrovolným 
dárcem krve, což však pro něho mělo nakonec tragické následky. Dne 24. 5. 1963 odešel do boskovické nemocnice 
darovat krev. Po odběru se mu udělalo nevolno. Následoval pád, při kterém se uhodil do hlavy tak nešťastným způ-
sobem, že již zůstal v bezvědomí a o tři dny později, 27. května zemřel.
O posledním rozloučení s Emilem Glotzmannem se v knínické kronice dočteme následující: „Škola se se svým zá-
stupcem důstojně rozloučila. Pohřeb byl vypraven z domu smutku, hlavní rozloučení bylo ve vestibulu školy. Dětský 
pěvecký sbor zazpíval za doprovodu harmonia. Za školu se se zesnulým rozloučil ředitel školy Kovář Aleš, za MNV 
předseda Fr. Dvořák, za vesnickou organizaci KSČ s. Čížek. Rakev byla nesena špalírem pionýrů a žáků do pohřeb-
ního vozu a převezena do Brna ke zpopelnění. Veliký zástup občanů z celého okolí se přišel rozloučit se zesnulým. 
Byl velmi oblíben. Rozloučení v krematoriu se zúčastnil celý učitelský sbor a mnoho občanů. Knínickým dlouho ještě 
budou připomínat Emila Glotzmanna ovocné sady, které on s žáky vypěstoval a vysadil.“
Helena Glotzmannová odešla do důchodu v r. 1964. Do konce 70. let bydlela v Knínicích, poté dům prodala a střída-
vě žila u své dcery a u syna. Zemřela v Praze dne 23. září 1999 ve věku 91 let.
Emil a Helena Glotzmannovi vychovali tři děti.
Starší syn Lumír (*1933–† 1992) po ukončení gymnázia v Boskovicích vystudoval strojní fakultu Vojenské technic-
ké akademie v Brně. Následně dlouhá léta pracoval v brněnském podniku Zetor jako konstruktér převodovek.
Syn Emil (*1941) absolvoval stavební průmyslovku v Brně, poté pokračoval ve studiu na stavební fakultě VUT 
v Brně. Působil v projekci generálního ředitelství Agrozetu Brno, po r. 1990 se stal investičním náměstkem v PBS 
Brno. Do důchodu odešel jako ředitel společnosti Jižní centrum Brno.
Dcera Libuše (*1945, provd. Valentová) po maturitě na gymnáziu v Boskovicích odešla do Prahy, kde vystudovala 
románskou filologii (francouzština, rumunština, italština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde také poslé-
ze působila dlouhá léta jako pedagog.
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poděkování
Za vstřícnost, za vzpomínky i fotografie děkuji panu ing. Emilu Glotzmannovi a paní PhDr. Libuši Valentové, CSc.

příště
V červnovém Zpravodaji se ještě jednou vydáme za vrtkavým počasím. Tentokrát si zmapujeme 50.–80. léta. 

Popis k druhé fotografii.
Část učitelského sboru knínické měšťanky. Rok 1942.
Zleva stojící: Vítězslav Starecký, Emil Glotzmann, Zdeněk Sedlák, František Macura, František Richterjörk. Zleva 
sedící: Mazal, ředitel Josef Novotný, Vlasta Macurová.

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

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

Emil Glotzmann (*1911–†1963)

Emil Glotzmann (stojící druhý 
zleva) uprostřed svých kolegů. 

(Knínice, 1942)



Emil Glotzmann (v druhé řadě třetí zprava) se svými žáky. (Knínice, 1944)

Helena Glotzmannová (sedící druhá zprava) jako členka ČSČK. (Okolo r. 1955)
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