
Zpravodaj
Městyse Knínice

6
             2016



Sbor dobrovolných hasičů, Klub přátel kulturního
domu, Klub přátel lidové knihovny a Úřad městyse

zvou na

Den dětí
V neděli 5. 6. 2016 od 15 hodin

ke kulturnímu domu.

Občerstvení zajištěno.
Děti se mohou těšit na různé druhy her,
doprovodný program a sladké odměny.

V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do kulturního domu.

Srdečně zvou pořadatelé!

Je tu opět konec školního roku, končí Cvičení pro rodiče s dětmi 
a tak jako každoročně jsme nejen pro děti ze cvičení, ale i pro jejich 

vrstevníky, sourozence a kamarády připravily

Letní knínickou olympiádu 
 Kdy?   v  úterý 14. 6. 2016 od 17.00 hodin

 Kam? na hřiště za školou   

 Co s sebou?  sportovní oblečení a obuv, pití

Na všechny sportovce se těší Hanka Harnová a Danka Ošlejšková.
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Změna emailových adres městyse
Kancelář Úřadu městyse Knínice – um@mestyskninice.cz 
Starosta městyse Ing. Zdeněk Kříž – starosta@mestyskninice.cz
Místostarosta městyse pan Pavel Lajšner – mistostarosta@mestyskninice.cz
Účetní a matrikářka paní Dana Kirschnerová – dana.kirschnerova@mestyskninice.cz 
Úřednice paní Marta Korčáková – marta.korcakova@mestyskninice.cz 
Knihovna – knihovna@mestyskninice.cz 
Sbor dobrovolných hasičů – hasici@mestyskninice.cz 

Pošta směřující na původní emailové adresy bude automaticky přesměrována na nové adresy. 

Kontaktní údaje Úřadu městyse Knínice:
Úřad městyse Knínice 
Knínice 107
PSČ: 679 34 Knínice
Telefon: 516 465 423
Mobil: 774 654 232
Email: um@mestyskninice.cz
ID datové schránky: qaeb8ny

Obnova WC v budově ZŠ a MŠ Knínice
Z dotačního Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 byla městysi Knínice 
přiznaná dotační podpora na obnovu hygienického zařízení v 1. NP ZŠ a MŠ Knínice. Předmětem 
projektu je kompletní rekonstrukce stávajícího WC umístěného v prostorách určených pro nižší stu-
peň základní školy, včetně nového sanitárního vybavení. Vlastní realizace se předpokládá v období 
školních prázdnin. Celkový rozsah akce je cca. 500 tis. Kč. 

Vrt vody na hřišti v Knínicích
Z výše uvedeného dotačního titulu Jihomoravského kraje byla úspěšná také žádost TJ MH Knínice o 
dotační podporu na projekt Vrtaná studna – systém čerpání a zajištění užitkové vody pro závlahu fot-
balového hřiště, která byla administrována za pomoci ÚM. Cílem je zajistit údržbu sportovního areálu 
bez ohledu na stav vodní hladiny potoka Semíč, kde zejména v období letního sucha docházelo k pro-
blémům se zavlažováním travnatých ploch. Díky navrhované hloubce vrtu (cca. 70 m) je předpoklad 
i vysoké kvality vody, kdy obec bude disponovat rezervním zdrojem vody pro místní obyvatele pro 
nepředpokládané či nouzové situace. Celkové náklady akce činí cca. 220 tis. Kč, realizace proběhne 
co nejdříve po zajištění všech nezbytných povolení orgánů státní správy, předpoklad červen 2016. 

Pořízení dopravního automobilu pro místní jednotku SDH Knínice
Přiznaná dotace z Ministerstva vnitra ČR na provozuschopnost naší zásahové jednotky SDH činí 325 tis. 
Kč. ÚM podal další žádost o více než 200 tis. podporu z prostředků Jihomoravského kraje, který se rozhodl 
pomoci s financováním místních jednotek SDH, jelikož jejich činnost je pro chod místních samospráv 
klíčová a centrálně v rámci JMK v podstatě nezastupitelná. Po dořešení všech dotačních podpor, prodeji 
stávajícího dosluhujícího vozidla SDH a samozřejmě za finanční podpory obce bude do konce roku 2016 
pořízeno nové vozidlo v hodnotě cca. 1 mil. Kč, tak aby byla i v budoucnu zajištěna akceschopnost zása-
hové jednotky SDH Knínice.  

infOrMaCe  Z  raDniCe
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Sběrný dvůr Knínice
V rámci Operačního programu životního prostředí byla schválena naše žádost o dotační podporu 
kompletní rekonstrukce sběrného dvora v Knínicích. Projekt představuje odstranění stávajícího 
sběrného dvora, který je v havarijním stavu a výstavbu nových prostor včetně kompletního vybave-
ní moderními nádobami na různé druhy odpadových materiálů dle požadavků současné legislativy. 
Akce v rozsahu cca. 3 mil. Kč zajistí místním občanům možnost i v budoucnu ukládat odpadní ma-
teriály přímo v Knínicích. S ohledem na administrativní náročnost a četná vyjádření orgánů státní 
správy je předpoklad vlastní realizace až závěr roku 2016.

U S n e S e n Í
č. 10 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. 
6.1. Informace uvedené v Diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Petra Grénara a Pavla Pechu.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Záměr koupě administrativní budovy Agrospolu, a.d. Knínice č. 106 a pozemku 
        p.č. st. 56 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
4.2.  Návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
        plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, na rozšíření plynovodu 
        v lokalitě U Nádraží, s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
5.2.  Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti cesty, pro P. V. a S. V. na části pozemku  
        p.č. 3836 v k.ú. Knínice u Boskovic.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.3.  Zajistit alternativní studii budoucí možné využitelnosti budovy č. 106 a pozemku 
        p.č. st. 56 pro městys Knínice. Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2016.
4.3.  Uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
        plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s RWE GasNet, s.r.o., 
 se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2016.
5.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti cesty, pro P. V. a S. V.  
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2016.

Petr Grénar, Pavel Pecha
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

Veřejné jednání komisí
Starosta městyse Knínice svolává na středu 8. 6. 2016 v 18 hodin, do zasedací místnosti úřadu 
městyse Knínice, veřejné jednání Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku, 
Komise pro lesní a vodní hospodářství v rámci obce, ekologii a ochranu místního životního pro-
středí, včetně související spolkové činnosti a Komise pro údržbu obce, místní zeleně a odpadového 
hospodářství obce. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 13. 6. 2016 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedání 
Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse.
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Oprava komunikace Dolní Podsedky nové dopravní značení

Z důvodu zajištění větší bezpečnosti všech účastníků provozu, zejména v zastavěných částech městy-
se, byla v lokalitě Dolní Trávníky, Padělky a Opleta nově umístěna zóna s dopravním omezením s nej-
vyšší dovolenou rychlostí 30 km/hod. Městys se snaží opravit všechny místní komunikace, bohužel po 
těchto komunikacích někteří řidiči jezdí velmi rychle. Je potřeba si uvědomit, že se po komunikacích 
pohybují také chodci a děti. Dodržujte prosím stanovenou rychlost a jezděte pomalu a s rozmyslem. 

Děkujeme.

P O Z O r – BLÍŽÍ Se KOneC LHŮTY PrO VÝMĚnU OBČanSKÝCH PrŮKaZŮ 
S ÚDaJeM KnÍniCe U BOSKOViC. 
neZaPOMeŇTe Si PrOSÍM POŽÁDaT O VYDÁnÍ nOVÉHO OBČanSKÉHO PrŮKaZU.
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 do 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 Vaším OP v tuto 
uvedenou dobu, pracovnice úřadu Vás vyfotí a vypíše s Vámi žádost. Stávající OP Vám ponechá. 
Nový OP je možné vyzvednou opět na Městském úřadu Boskovice za 4 týdny.

ODPaDY
Odvoz domovního odpadu: 9. 6., 23. 6.

Sběrný dvůr: 18. 6. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 11. 6., 25. 6. – sobota
 8.00–15.00 hodin
Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.

KniHOVna
Půjčovní doba: úterý 16.00–19.00 hodin.

Celý seznam knihovního fondu je dostupný na 
internetové adrese – http://213.19.32.202/

Příště vyjde prázdninové dvojčíslo červenec – srpen 2016.
Použité fotografie – Marek Hrdý, Ivan Jakubec, archiv ÚM a ZŠ, Lumír Doubek.
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Země se bez nás obejde, my bez ní ne!!!
Společný projekt Den ZeMĚ proběhl v pátek 22. dubna ve 4. a 5. třídě.
V úvodu jsme se dozvěděli pár základních informací:
●  Americký senátor Gaylor Nelson požádal žáky, studenty a jejich učitele o podporu a pomoc. 
 Nešlo totiž přehlédnout, kolik je kolem špinavých řek, jak je znečištěný vzduch a jak zvířata 
 a rostliny začínají doslova mizet před očima.
●  První Den Země byl stanoven na 22. 4. 1970.
●  U nás slavíme tento svátek od roku 1990.

V rozhovorech jsme si vyprávěli, jak můžeme pomoci naší planetě my. Třídíme odpad, sbíráme 
starý papír, šetříme energie například i tím, že chodíme do školy pěšky, nebo jezdíme autobusem. 
Ve smíšených skupinkách jsme plnili úkoly. Na pracovních listech jsme popisovali správné i chyb-
né chování lidí a Tonda-obal nám pomohl zopakovat, co kam patří. Každá skupinka vyrobila model 
kontejneru, vybarvila ho a napsala, co do něj patří. Nejšikovnější skupinky pak vymýšlely omalo-
vánky pro své spolužáky. Společný den jsme zakončili vycházkou do probouzející se jarní přírody 
v okolí naší školy.
Sluníčko krásně svítilo a my jsme odcházeli domů se slibem, že se budeme o naši krajinu dobře 
starat a budeme ji chránit, aby si na nás nemusela stěžovat:

Potkají se dvě planety: 
„Jak se máš?“ 

„…ale nic moc, chytla jsem lidi…“ 
„Neboj, to přejde. Já je měla taky.“

Zapsaly učitelky 4. a 5. třídy 
Mgr. Jiřina Bednářová a Mgr. Pavlína Bartošová

DYS-KO-HrY
OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Knínice, se speciálními pedagogy 
a dyslektickými asistentkami ZŠ připravili již 9. DYS-KO-HRY (dyslektické kolektivní hry) pro 
děti se specifickými vývojovými poruchami učení, či jinými obtížemi. Hry proběhly na ZŠ a MŠ 
v Knínicích dne 11. 5. 2016. 
Zúčastnilo se jich 60 dětí z 8 škol – Olešnice, Knínice, Lysice, Drnovice, Šebetov a Základní škola 
z Boskovic (všechny tři pracoviště).
Děti soutěžily v pětičlenných družstvech v kategorii mladší a starší žáci a to na dvanácti stanoviš-
tích, které nám pomohly připravit paní učitelky a studentky ze SPgŠ Boskovice.

ŠKOLa  a  ŠKOLKa

Výstava „Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního 
archivu Blansko“
Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti Mezinárodního dne archivů ve dnech 7. – 10. června 
2016 v pořadí již pátý Den otevřených dveří. V letošním roce mohou návštěvníci shlédnout výstavu  
s názvem „Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu 
Blansko“. Součástí expozice budou kromě nedávno zrestaurovaných císařských a královských privilegií 
také listiny šlechtické, městské či cechovní.
Součástí výstavy budou navíc záznamy a fotografie z průběhu restaurátorských prací vybraných per-
gamenových listin, díky kterým si mohou návštěvníci udělat představu o důležitosti restaurátorské 
práce. Uvidí, jak mohou šikovné ruce restaurátora navrátit zničené listině její původní vzhled.
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Letošní DYS-KO-HRY pod názvem „Putování za královskou korunou“ proběhly v duchu českého 
krále Karla IV. 
A jak hry probíhaly? Soutěžní týmy v gotickém přestrojení se za krásného prosluněného rána začaly 
sjíždět k prezentaci. Každé družstvo obdrželo startovní listinu, pokyny, plánek, občerstvení a obálku 
s částmi skládačky k závěrečnému soutěžnímu úkolu. Následovalo slavnostní zahájení. Děti přivítal 
ředitel školy Mgr. Jiří Horníček, který všem popřál hodně úspěchů a pěkných zážitků. Po přivítání složili 
dys-ko-hráči a dys-ko-rozhodčí slib, kde se zavázali, že budou hrát fair play. Děti ze ZŠ Šebetov vztyčily 
vlajku Dys-ko-her. Po úvodních slovech byly děti seznámeny s pravidly a mohla začít hlavní část her.
Při plnění úkolů soutěžící prokazovali znalosti z doby Karla IV., museli zapojit smysly – zrak, 
sluch, čich, hmat, museli prokázat rychlost, obratnost, postřeh, trpělivost a spoustu dalších doved-
ností. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni se zapojili s velkou chutí a odhodláním. Jakmile 
splnili zadané úkoly, nalepily týmy části skládačky. Všem se v závěru podařilo vytvořit královskou 
korunu a vyzdobit ji „drahokamy“. 
Po náročném soutěžení si děti opekly párky a čekala na ně „Pouť“, kde získávaly za hravé úkoly 
žetony. Za ty si pak nakupovaly cukrovinky a drobné dárky. 
Dys-ko-rozhodčí spočítali body a začalo se vyhodnocovat. A kdo vyhrál? Určitě by to měli být všich-
ni, protože skvěle pracovali a snažili se, ale na stupínek vítězů mohli vystoupit pouze tři. V mladší 
kategorii vyhrál tým ze ZŠ Knínice, na 2. místě skončila ZŠ Drnovce a na 3. místě ZŠ Boskovice, 
ulice Sušilova. Ve starší kategorii vyhrál tým ze ZŠ Olešnice, na 2. místě se umístila ZŠ Knínice a na 
3. místě ZŠ Boskovice, nám. 9. května.
Vítězové dostali krásné diplomy, medaile a drobné odměny. Kdo letos nevyhrál, nemusel být smut-
ný. Každý obdržel pamětní list a keramickou medaili s královskou korunou jako vzpomínku na 
dnešní den. Vítězům blahopřeji a všem děkuji, že jste přijeli!
Závěrem bych chtěla ještě poděkovat za pomoc a spolupráci paní Mgr. Michaele Dufkové z PPP v Bo-
skovicích, učitelkám a studentkám ze SPgŠ Boskovice, Jednotě COOP Boskovice, společnosti GEMI 
ze Šumperku za sponzorské dary a učitelkám za doprovod týmů. Poděkování patří také kuchařkám  
a učitelkám za občerstvení, za ušití dobových kostýmů, za výrobu keramických medailí a za výzdobu.
Hry skončily a my jsme si určitě odnesli mnoho nových poznatků a zážitků a myslím si, že jsme se 
ctí oslavili 700. výročí narození Karla IV.

Mgr. Jiřina Bednářová
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Sběr papíru
Na oslavu Dne Země uspořádala naše škola ve dnech 20.–22. dubna 2016 sběr starého papíru. Cel-
kem jsme nasbírali 12 400 kg papíru. 
Všem sběračům děkujeme a doufáme, že jsme tímto alespoň trochu přispěli k ochraně lesů a život-
ního prostředí naší krásné Země!

Mgr. Jiřina Bednářová

Dopravní hřiště
Jsme žáky 4. třídy a v pondělí 2. května jsme se zúčastnili jarní výuky na dětském dopravním hřišti 
v Blansku. Sice jsme museli brzy vstávat, protože jsme odjížděli už po 6 hodině vlakem z Knínic. 
Počasí nám přálo a my jsme si netradiční výuku užívali.
Přišli jsme na ZŠ Salmova v Blansku, kde probíhala teoretická část bloku naší „kološkoly“. Nejdří-
ve jsme si zopakovali znalosti z podzimního cyklu a potom jsme se učili, jak projíždět křižovatkou. 
Na závěr této části jsme psali test. Nesměli jsme udělat více než 5 chyb. Dvěma našim spolužákům 
se to nepovedlo, ale to vůbec nevadí.
Potom jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde probíhala praktická část, ve které jsme jezdili na 
kolech a dodržovali pravidla silničního provozu. Všichni jsme se snažili, možná i proto jsme nako-
nec byli pochváleni.
Na základě výsledků testů a praktické jízdy jsme dostali „Průkaz cyklisty“. Už víme, že jako cyk-
listé musíme dbát na dodržování pravidel, a že jezdit na kole je zábavné, ale také nebezpečné. 
Nezapomněli jsme ani na návštěvu hračkářství, zakoupení drobností a pamlsků. Domů jsme přijeli 
kolem 14. hodiny. Unaveni, ale spokojeni.

Děti ze 4. třídy a paní učitelka J. Bednářová
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Okresní soutěž v přehazované
Ve dnech 5.–6. května se dívky naší školy zúčastnily okresního finále v přehazované, které se kona-
lo v Boskovicích na ZŠ Sušilova. Pátého května soutěžily dívky mladší kategorie v konkurenci 12 
družstev. Družstva byla nalosována do 3 skupin, z každé postupoval do finále pouze vítěz. Naši sku-
pinu vyhrálo družstvo z Rájce-Jestřebí, se kterým děvčata v boji o postup těsně prohrála, ve skupině 
se umístila na 2. místě. Školu reprezentovaly Adéla Dračková, Barbora Kšicová, Tereza Marková, 
Alice Kaderková, Andrea Pětová, Veronika Davidová, Michaela Smékalová, Simona Grulichová  
a Petra Slavíčková. Všem děkujeme za reprezentaci školy a obětavý výkon.
Šestého května probíhala stejná soutěž pro starší dívky. Opět bylo 13 družstev nalosováno do 
tří skupin a opět postupoval do finále jen vítěz skupiny. Naše děvčata porazila družstva Letovic  
a Kunštátu. Na hráčky ze ZŠ Slovákova však nestačila, a proto se umístila na 2. místě ve skupině 
a do finále nepostoupila. 
Družstvo hrálo ve složení Kateřina Vondálová, Jana Dosedlová, Nela Hastíková, Martina Chladilo-
vá, Karolína Řeháková, Nikol Řeháková, Denisa Veselá a Kateřina Veselá. Ve velké konkurenci se 
děvčata neztratila a se ctí reprezentovala školu. Všem patří velká pochvala.

Mgr. Jindra Vávrová

Mateřská škola
Během měsíce května probíhalo v MŠ polytechnické vzdělávání, které mělo za cíl rozvíjet u dětí 
technické a logické myšlení. Děti si hrály na architekty, elektrikáře, instalatéry, stavitele mostů  
a města. Zábavné vzdělávací lekce zpestřily dětem 4 dopoledne.
2. 5. jsme s dětmi vyrazili na čarodějné dopoledne do místního hostince „Na Holbě“, kde měly děti 
připravené překvapení v podobě pudinkového poháru s pavučinou a velkým pavoukem. Tímto moc 
děkujeme hostitelům.
V měsíci květnu proběhl zápis do naší mateřské školy. Děti, které přišly se svými tatínky a mamin-
kami, si z něj odnesly dáreček na památku.
Nezapomněli jsme ani na Den matek a uspořádali jsme na zahradě odpoledne s rodiči. Děti si pod 
vedením paní učitelky Katky vyrobily sluníčka z keramické hlíny a opekly párky. Bylo to příjemně 
strávené odpoledne jak pro děti, tak pro jejich rodiče a paní učitelky. Děkujeme paní Navrátilové  
a panu Černému za občerstvení pro děti v podobě ovoce a dalších dobrot.
Třída Žabek uspořádala výlet do planetária s výukovým programem „Polaris“, kde děti formou 
pohádky odhalily tajemství polární noci.

Lenka Jarůšková

Legato Brno
Ve středu 18. 5. 2016 se žáci sedmé a šesté třídy zúčastnili výukového semináře pořádaného v Brně 
– Lužánkách, který pro ně připravilo středisko volného času Legato. Sedmý ročník se tak na celé do-
poledne přenesl v čase a obýval starověký Řím, kdežto dvacet pět žáků šestého ročníku si vyzkoušelo, 
jaké je to být v kůži novináře. Jejich dopoledne bylo vyplněno celou řadou rozmanitých úkolů vztahu-
jících se k tvorbě vlastních novin. Oba dva programy se dětem moc líbily, zvlášť tvorba alegorických 
obrazů a diskusní debaty. Už se těší, až zase někam vyrazí.

Alice Novotná a Mgr. Jana Richterová
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SPOrT

ODDÍL TJ 
MaLÁ HanÁ 
KnÍniCe

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na 5. ročník fOTBaLOVÉHO Dne na sobotu 
25. 6. 2016. Společně oslavíme 75 let oddílu TJ Malá Haná Knínice. Kromě zápasů amatérských 
mužstev bude součástí celodenního programu rovněž dopolední turnaj přípravek a od 14 hodin 
nábor nových hráčů do mladší přípravky. 

75 let TJ Malá Haná Knínice
Místní fotbalový oddíl v letošním roce oslavuje 75. výročí vzniku, zavazující výročí stávajícího 
výboru TJ pro stabilizování fungování oddílu a kvality hráčské základy. O historii jsme v minulosti 
pár řádků napsali, věnujme se tedy nyní současnosti a výhledu knínického fotbalu.
Aktuálně má oddíl 108 registrovaných členů u FAČRu, z toho je 69 mládeže. Nejedná se o členy 
pouze z naší obce, ale i z okolních, přesto považujeme na dnešní uspěchanou dobu tento počet za 
velmi povzbuzující a chceme jej udržet i do budoucna. Každým rokem přichází nový fotbalový 
„potěr“, trénovat začínáme s chlapci i děvčaty od 5 - tiletého věku. Je samozřejmé, že ne každý se 
narodil s vlohami světového fotbalového formátu, ale naším cílem je především pomáhat vychová-
vat a formovat osobnost, kolektivní pojetí, disciplinovanost a fairplay. Doufáme, že tyto schopnosti 
pak pomohou mládeži i v jejich osobním životě. Na druhé straně se také přesvědčujeme, jaký po-
zitivní dopad mají pravidelné docházky na tréninky na fyzické zdraví a otužování, o smysluplnosti 
sportovního života ve vztahu k přetechnizovanému světu ani nemluvě. 
Pokud jde o okresní soutěže, do kterých jsme zapojeni, je výčet mužstev následující: muži, dorost, 
starší žáci, starší a mladší přípravka. Z hlediska zajištění kvalitního mužstva mužů je strategie 
výchovy mládeže naprosto nezbytná. Je logické, že z každého mládežnického ročníku neprojde 
do mužstva mužů oddílu plný počet hráčů. Úskalích na této cestě je hodně a nedá se jim zamezit. 
Podstatné je nadšení a zápal trenérů a organizačního týmu, aby na této cestě vytrval. 
Podmínky a zázemí pro tréninky a zápasy máme velmi dobré, bez pomoci obce bychom nebyli 
schopni při takovéto členské základně plnohodnotně fungovat. Na oplátku se snažíme zapojit do 
kulturního života obce, a přinést možnost každému z vás si zasportovat, pobavit se. Budeme potě-
šeni, pokud budoucnost našich sportovně kulturních zážitků prožijete s námi. 

Vedení TJ

TJ Malá Haná Knínice Vás co nejsrdečněji zve na

fOTBaLOVÝ Den – 5. ročník
který se uskuteční v sobotu 25. června 2016

u příležitosti oslav 75. výročí oddílu
v areálu hřiště v Knínicích

Zahájení v 9.00 hod.
Program: 

9.00–14.00 Turnaj přípravek
14.00–16.00 nábor nových hráčů

14.00–20.00 zápasy amatérských mužstev, na závěr duel svobodní proti ženatým
+ soutěže dovedností s míčem

od 20.00 – večerní posezení s repro muzikou

Občerstvení: maso a klobásky z udírny, makrely, nápoje
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Pavel Lajšner

rozpis utkání

Odehrané zápasy
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KLUBY  a  SPOLKY
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Střelecké závody
V sobotu 14. května 2016 v přírodní střelnici (areál bývalé střelnice Svazarmu) bylo uspořádáno 
střelecké odpoledne pro děti a dospělé s názvem „2. knínická vzduchovka“. Prezentace probíhala 
od 14.00 do 14.30 hod. Střílelo se ze vzduchových pušek Slavia, a to v kategoriích: mladší žáci, starší 
žáci, muži, ženy a páry, kdy děti – mladší žáci stříleli na „panáčky“ a ostatní na terče. 
Navzdory předpovědi se počasí vydařilo, ale soutěžících přišlo méně než v loňském roce. Nejvíce 
si to znovu užily děti a ješitní muži nezůstávali pozadu :-).
Všichni účastníci i pořadatelé jistě prožili hezké a zábavné odpoledne. Soutěž trvala do večerních hodin, 
kdy byli vyhlášeni poslední vítězové. V každé kategorii to byli 3 nejlepší, kteří obdrželi medaili, diplom 
a vítěz každé kategorie si odnesl rovněž pěkný pohár s logem akce a kšiltovku (děti/mladší žáci – Jakub 
Nechuta, starší žáci – Marek Lujka, muži – Roman Ožvoldík, ženy – Mirka Pitnerová, páry – Lenka 
a Roman Ožvoldíkovi).
Na závěr děkujeme všem, kteří se nejen účastnili, ale zejména těm, kteří závod uspořádali, což bylo 
občanské sdružení KNÍNICE 1078, o. s. Pevně doufáme, že se sejdeme i za rok a znovu změříme 
síly v přesnosti. 

Za sdružení KNÍNICE 1078 o. s., Petr Ševčík

Pálení čarodejnic
Dne 30. 4. 2016 se rozhořel na místním fotbalovém hřišti již druhý Svatojakubský oheň, na znamení 
odchodu paní Zimy a přivítání nového Jara.  Pálení čarodějnic se letos těšilo velké účasti a slétlo se  
přes sto malých i velkých čarodějů a čarodějek, ze kterých byly na konci čarodějnického reje vybrány  
a odměněny tři nejhezčí kostýmy  pěknými čarodějnickými cenami. Pro každého, kdo přišel vypa-
ráděn jak se patří po čarodějnicku, bylo připraveno zdarma opékání párků a na památku si odnesli 
krásné čarodějnické medaile, které nám letos vytvořily děti ze ZŠ Knínice.  Pro děti i dospělé byly 
připraveny čarodějnické hry, kouzelnická dílna a oblíbená škola letu na koštěti a nový  fotokoutek  
s Ježimírou  Bradáčovou a strašidelným hradem. K poslechu a tanci nám hrála kapela PRAK. Za 
pomoc při organizaci děkuji SDH Knínice a TJ MALÁ HANÁ a těšíme se na vás společně příští rok 
v hojném počtu u 3. čarodějnického sletu.

Za SDH Knínice a TJ MALÁ HANÁ Světlana Klofáčová

UPLYnULÉ  aKCe
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ZDraVÍ

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčany
zajímající se o své zdraví na přednášku s názvem 

„Medicína je jen jedna 
a homeopatie je její součástí“

Téma: co je to homeopatie, jak se vyrábí, 
základní léky na akutní onemocnění včetně nachlazení u dětí, 

homeopatie na léto 

Přednášející: MUDr. rula Machačová
                      

Přednáška se uskuteční 
ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 16.00 h v Mateřské škole Knínice. 

Divadelní představení Blbec k večeři
Ochotnické divadlo Boskovice nám v sobotu 21. 5. 2016 v kulturním domě v Knínicích představilo 
komedii francouzského autora Francise Vebera Blbec k večeři. 
Tato slavná komedie již nadchla mnoho diváků po celém světě. Věříme, že i vám se líbila.

ÚM
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POHLeD
do historie obyvatel Městyse Knínice

Dětská úmrtnost na konci 19. st.
V 2. pol. 19. st. umíralo podle statistik do jednoho roku po narození kolem 30 % novorozeňat. Vezmeme-li za základ podíl 
dětské úmrtnosti na celkovém počtu zemřelých, pak se na něm úmrtnost dětí do jednoho roku podílela téměř 45%, podíl 
úmrtí dětí do pěti let dosahoval až 60%. Čísla opravdu vysoká! A příčina?  Co jiného, než dětské nemoci, na které tehdy 
nebylo léku: psotník, souchotiny, různé záněty dýchacích cest, tyfus, spála, záškrt, černý kašel… Zatímco dnes se díky me-
dicínským možnostem tato onemocnění u nás již nevyskytují, a pokud přece jen výjimečně ano, pak jsou dobře léčitelná, 
pro malé děti z konce 19. st. znamenala smrtelné nebezpečí. 
Jako červená nit se matrikami z tohoto období táhne především úmrtí na psotník, což bylo souhrnné označení pro jakékoliv 
křeče (související často s nedostatečnou či nevhodnou výživou) vedoucí k úmrtí zvláště u kojenců. K dalším nejčastějším 
příčinám úmrtí u dětí (totožný stav byl i v dospělé populaci) patřily souchotiny (tuberkulóza), bakteriální onemocnění, na-
padající především plíce. O těchto dvou metlách předminulého a vlastně i počátku minulého století si povíme někdy příště. 
Dnes bych se ráda zaměřila na dětské nemoci virového či bakteriálního původu, které do městečka přicházely formou 
opakujících se epidemií. Povíme si, jak se tyto nemoci projevují a díky rádci s názvem „Sbírka výborných domácích pro-
středků proti většině lidských nemocí a popis léčivých bylin“ vydaném Edmundem Ramsdorfem v r. 1905 ve  Weixdorfu  
u Drážďan se seznámíme s některými možnostmi tehdejší léčby. Kolik dětí té které nemoci v Knínicích podlehlo, nám 
vždy v závěru prozradí zdejší matrika. 
Druhá kapitola je věnována (ne)postavené knínické „nemocnicí“ a dále leprosáriu.

Záškrt (lat. diphtheria) patřil v minulosti k častým příčinám úmrtí u malých dětí.
Záškrt je bakteriální infekční onemocnění, způsobující těžkou angínu. Šíří se vzduchem či kontaktem s infikovanými před-
měty. Inkubační doba u záškrtu trvá dva až pět dnů, a podle toho, kde se zánětlivý proces rozvíjí, může vzniknout záškrt 
mandlí (nejčastější), nosní nebo hrtanu. U nakaženého se dostavují vysoké horečky, celkově je schvácený a těžce dýchá. Má 
zduřené mandle a také krk, který mnohdy dosáhne stejného obvodu jako hlava. Pokud zánět začne na mandlích a včasně se 
léčí, lze jej dobře zvládnout. Záškrt bývá doprovázen zánětem srdečního svalu a pozáškrtovou obrnou.

V lidovém léčitelství se jako prevence proti záškrtu podávala dětem špetka střelného prachu smíchaná s medem. V případě, 
že již záškrt propukl a na mandlích se objevily bílé puchýřky, doporučoval dobový rádce „Sbírka výborných domácích 
prostředků“ z r. 1905 následující postup: „Na drátě připevněný štěteček namočíme v čisté citronové šťávě a potíráme jím 
puchýřky tak dlouho, až se úplně rozetřou. To opakujeme každých deset minut. Poněvadž se štěteček vždycky znečistí máz-
drami z puchýřků, jest nutno po každém upotřebení pečlivě jej v lihu očistiti a pak vodou řádně opláchnouti.“
Další „dobrý, vyzkoušený prostředek proti difterii“ radil našim prababičkám následovně: „Polovinu nezmočeného mlíčí 
ze slanečka sníme a za 5-10 minut požijeme druhou polovinu, kterou zvlažíme 5-6 kapkami francouzského terpentinu. Tím 
zničíme bacilly a kloktáme-li na to vápennou vodu, jest v krátkém čase po nemoci.“
V r. 1946 bylo u nás zavedeno povinné očkování proti záškrtu a onemocnění téměř vymizelo.
V německy psaných matrikách najdeme záškrt pod označením Bräune, häutige Bräune či ještě častěji Diphterie. České 
matriční zápisy uvádějí v souvislosti se záškrtem názvy jako mázdřivka, prým, brajny, hrdlobol, škrťák, zaklíčení krku, 
zapálení hrdla či zádavka. Setkat se také můžeme s pojmenováním krup či croup. 
Menší epidemie záškrtu  propukla v Knínicích na podzim  r. 1880. Celkem tehdy zemřelo sedm dětí, z nichž nejstarší byla 
tříletá Anna Odehnalová z čp. 85. V r. 1881 zemřely na záškrt tři děti, v r. 1886 pak čtyři děti stejně jako v r. 1896. V ostat-
ních letech se jednalo vždy o 0-2 úmrtí ročně. V r. 1901 zemřelo v Knínicích na záškrt jedno dítě, další oběť si poté nemoc 
vyžádala až za dlouhých devatenáct let, tedy v r. 1920.

Osutiny jsou starším výrazem pro spalničky a také zarděnky.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, na které dříve umíralo značné procento dětí. V rádci 
„Sbírka výborných domácích prostředků“ k osypkám, což je další z výrazů, který naši předkové pro spalničky používali, 

HiSTOrie



14

najdeme následující informaci: „Tato nemoc jest spojená s horečkou, charakterísuje se zvláštní kožní vyrážkou a vyskytuje 
se hlavně v dětském věku. Povstává nákazou a to 12 dní po ní, počíná mrazením, silným kašlem, rýmou, slzením očí, po 
dalších třech dnech dostavuje se silnější horečka, blouznění, objevují se červené skvrny s malým zvýšením uprostřed, nej-
prve v obličeji a postupně dolů po celém těle.  S vyrážkou dostupuje horečka největší výše a s pozvolným blednutím klesá. 
Asi za 6 dní počne se kůže loupati, nemoc ustává a zároveň mizí také katarh. Smrt může nastati následkem vysoké horečky, 
křečí, zánětu plic a k osypkovému kašli pojících se souchotin.“

A co zmíněná brožurka doporučovala? „Položme nemocného do postele, starejme se o čistý 15 st. teplý vzduch, učiňme 
pokoj temný, aby se zabránilo zánětu očí, a zmírňuje horečku tak, jak jest udáno při léčení šarlachu.“
Spalničkám se dříve rovněž říkalo  odry, krysle či rygle. V německých zápisech se setkáváme s výrazy  Masern, Rotsucht, 
Riesel atd. Pro zarděnky se vedle osutin či osypek používaly názvy jako jehliny, sypanice, výsypek, výsypky, v němčině pak 
nejčastěji Frieseln. 
Očkování v České republice proti spalničkám je povinné od r. 1969, proti zarděnkám od r. 1982, respektive od r. 1986.
V r. 1882 zemřel v Knínicích na osutiny roční syn čtvrtníka Josefa Jakubce z čp. 7. V r. 1890 si pak osutiny vybraly velmi 
krutou daň v rodině obecního sluhy Františka Odehnala, který bydlel na čp. 107.  Mezi 23. 1. a 31. 1. mu zemřely tři děti 
- dvouletý syn František, téměř čtyřletá dcera Františka a pětiletá dcera Anna.  Stejný osud rovněž potkal 24. 1. i tříletého 
syna hostinského Františka Hrdého z čp. 89.

Spála (lat. Scarlatina) je infekční onemocnění vyvolané bakteriemi z rodu streptokoků a je charakterizované horečkou, záně-
tem mandlí a vyrážkou.  Před zavedením penicilinové léčby (po r. 1945) byla spála rovněž častou příčinou dětských úmrtí.
O šarlachu, jak se nemoc dříve podle jasně červené vyrážky nazývala, si můžeme v rádci z r. 1905 přečíst, že je to: 
„fest nemoc nakažlivá a následkem toho stanoven byl také tzv. šarlachový jed. Tento, v podstatě své sice ještě nezná-
mý, jest prchavá nákaza, patrně ve výparech nemocného se nacházející a osobami, které nejsou k šarlachu náchylné, 
na jiné přenosná.“ Text dále obšírně popisuje příznaky a průběh nemoci. Ten dělí do tří stádií: od prvopočáteční 
zimnice, horečky a nevolnosti přes první vyrážku v oblasti krku až po stadium třetí, které nastupuje čtvrtý den, kdy je 
během několika málo hodin „celá kůže šarlachovou červení pokrytá.“  Pátý den dochází ke zvratu, kůže začíná bled-
nout a po kouscích se odloupává, zároveň ustupuje horečka a ztrácí se bolest v krku. „Nemoc končí při normálním 
a příznivém průběhu ve 3. až 4. týdnu úplným uzdravením,“ konstatuje rádce a v závěru dodává několik rad, jak se 
v přítomnosti nakaženého pohybovat: „Nemocný musí až do ukončení loupání se ležeti v posteli, avšak i potom nesmí 
aspoň po 14 dní vycházeti z pokoje, poněvadž je nutno, aby se úzkostlivě chránil před nachlazením. Nejvýše důležité 
jest při šarlachu, jakož i při osypkách, aby pečovalo se stále o čistý vzduch, nikoliv však průvan. Pokoj má se několi-
kráte za den postříkati vodou zředěnou kyselinou karbolovou. Po každém dotknutí se nemocného nebo předmětů jej 
obklopujících, mají se ruce omýti ve vodě, do níž se rovněž přidá trochu kyseliny karbolové.“
V matrikách najdeme spálu pod již zmíněným označením šarlach, německy Scharlachfieber .
V Knínicích zemřely v r. 1882 na spálu dvě děti, v r. 1883 a 1890 vždy jedno dítě.  Na podzim r. 1899 si onemocnění vy-
žádalo čtyři dětské životy: na spálu zemřel šestiletý František Kopal z čp. 156 a na zánět ledvin jako důsledek prodělané 
spály tříletý Josef Synek z čp. 95, čtyřletá Božena Procházková z čp. 4 a čtyřměsíční syn Barbory Uhlířové z čp. 53.

Černý kašel představuje vysoce infekční onemocnění dýchací soustavy, způsobené bakterií Bordetella pertussis.
Nemoc se projevuje jako velmi silný, dráždivý kašel, který může být až dávivý. Přetrvává i několik týdnů a doprovázet 
jej mohou závažné komplikace jako zápal plic či třeba selhání krevního oběhu. U nejmenších dětí mívá černý kašel 
vážný průběh. „Sbírka výborných domácích prostředků“ z r. 1905 černý kašel nezmiňuje, hovoří pouze o kašli jako 
takovém a na jeho udolání nabízí několik receptů, z nichž vyberu následující: „Oloupeme asi šest šťavnatých jablek  
a rozkrájíme na kousky: na to vezmeme tři malé cibule a rozkrájíme co možná na drobno. Když máme tyto dvě součástky 
připraveny, roztlučeme 60 gr cukrkandlu, dáme vše pohromadě do hrnce, polejem trochu vodou, přikryjeme a necháme 
pařiti, až vše změkne. Z toho pak bereme 8-10 krát denně, podle chuti, po lžičce.“
V česky psaných matrikách najdeme černý kašel nejčastěji pod označením dávivý, davný nebo dusivý kašel, v němec-
kých zápisech pak jako Keuchhusten, Krampfhusten, Stickhusten či Stickfraisen. Očkování proti černému kašli bylo 
v České republice zahájeno plošně v r. 1958.
V r. 1888 zemřelo na černý kašel v Knínicích jedno dítě, stejně tak i v r. 1890.  Tři dětské životy si nemoc vyžádala v r. 
1900 a v r. 1909. Nejtragičtěji se černý kašel zapsal do historie městečka na podzim r. 1883, kdy mu podlehlo sedm 
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dětí: dvouletá Františka Jakubcová z čp. 160, osmiměsíční Josefa Přichystalová z čp. 36, osmiměsíční Josef Látal z čp. 
19, téměř dvouletý Tomáš Vávra z čp. 137, sedmiměsíční Josef Krajíček z čp. 157, pětiměsíční Alois Kvapil z čp. 102 
a roční Josefa Janků, dcera hostinského Josefa Janků z čp. 106.

Kolem r. 1905 c. k. okresní hejtmanství v Boskovicích rozesílalo starostům obcí, v nichž se vyskytla spála či jiné 
nakažlivé onemocnění následující přípis, v němž se uvádělo, jaká mají učinit opatření, aby se epidemie dále nešířila. 
Pokyny byly napsány ručně přes kopírovací papír, datum, název obce a jméno nemocného se dopisovaly podle aktuál-
ního stavu.

C. k. okresní hejtmanství v Boskovicích, dne 6. listopadu 1907
Čís. 26606 Panu starostovi v Knínicích

Na základě stávajících předpisů (par. 4 a ř. z. ze dne 30. dubna 1870 č. 68) poukazuji pana starostu, by ohledně onemocně-
ní Aloise Sedláka v č. 110 následkem spály, nakažlivé to nemoci, ihned obvodního lékaře přivolal a jej, zdali se tak dosud 
nestalo, vyzval, ať případ nemoci vyšetří a písemně ona opatření panu starostovi udá, jejichž třeba provésti, by nemoc se 
nerozšířila. (Návrh jiného lékaře nemá úřední platnost.) Pan starosta ať pak nařídí hospodáři oné rodiny, ve které případ 
se objevil, aby lékařem obvodním navržená opatření vykonána byla a ať pan starosta k výkonu dohlíží neb dohlížeti dá.  
Tatáž opatření budiž bez dalšího vyzvání vždy ihned p. starostou nařízena, pakli ještě další případy nákazy se objeví. Vyzý-
vám p. starostu, by zařídil ihned, a sice před příjezdem obvodního lékaře následující:
1.) V obci budiž obvyklým způsobem vyhlášeno, že se tato nemoc nakažlivá objevila (č. domu).
2.) současně budiž obecenstvo vyzváno, aby každý případ nemoci podobné p. starostovi oznámilo
3.) na vchody obydlí, v nichž případy nakažlivé se objevily, buď připevněna cedulka s nápisem: „Nakažlivá nemoc – cizím 
vstup zakázán“. Starosta.
4.) V případě nákazy ve veřejných závodech (hostinec, krupař, pekař, mlékař a. j.) budiž závod, pakli by se nemocný v domě 
osamotiti spolehlivě a osobou v závodě nezaměstnanou ošetřovati nedal, uzavřen!
5.) Dětem z domů nakažených budiž návštěva školy zapovězena.
6.) V případě úmrtí nakažlivou nemocí budiž zakázán přístup k mrtvole;  nařízeno buď, že mrtvola se nesmí nésti nýbrž vésti 
na hřbitov, že se nesmí v kostele zastaviti, že dítky školní nesmí průvod doprovoditi a že hostina se odbývati nesmí.
7.) Pan starosta ať obvodnímu lékaři dodá po příjezdu jeho toto nařízení k nahlédnutí a řízení se. V příštích pádech nakaž-
livých nemocí p. starostovi lékařem některým neb jinou osobou hlášených, stran, jichž ještě nic nařízeno nebylo, budiž p. 
starostou ihned a bez úředního vyzvání tak jednáno, jak nařízení toto žádá. Přiložená poučení a nařízení buď též příbuzným 
nemocného k přesnému provedení dána a obecním zřízencem potahmo obvodním lékařem k výkonu dohlíženo.

Po ukončení nemoci budiž dle návrhu p. obvodního lékaře závěreční desinfekce provedena a sem o tom zpráva podána.
C. k. okresní hejtman: (podpis nečitelný)

Snad ještě doplním, že obvodním lékařem byl v té době MUDr. Josef Novák v Šebetově.

Knínická nemocnice
Že přinejmenším v 19. st. měly Knínice svoji „nemocnici“ dokládá Rozpočet výloh pro stavbu nové – a zde je právě dů-
ležité ono slůvko nové – nemocnice z ledna r. 1899. Kde původní nemocnice, kterou si můžeme představit nejspíše jako 
jednoduché, pravděpodobně dřevěné stavení maximálně o dvou místnostech stávala, bohužel, zatím netuším. 
Stejně tak se mi zatím nepodařilo zjistit nic bližšího kolem nové „nemocnice“. Jisté pouze je, že „slavná obec Knínická“ 
o její výstavbě vážně uvažovala a za tím účelem si nechala vyhotovit nákres a již zmíněný rozpočet. Obojího se ujala sta-
vitelská rodina Mackerlů: tesařský mistr Fabián Mackerle z Jaroměřic nakreslil na podzim r. 1896 plánek a jeho příbuzný, 
jevíčský stavitel Julius Mackerle vypracoval v lednu 1899 cenovou kalkulaci. 
Z nákresu (viz příloha) je zřejmé,  že nemocnice měla obdélníkový půdorys o rozměrech 13,25m x 9,20m. Chodba 
široká 1,80 m rozdělovala budovu na dvě části. Vpravo se nacházela vlastní „nemocnice“, tedy nemocniční pokoj, 
vlevo světnice pro ošetřovatele a dále kuchyně. Co stojí obzvláště za zmínku je pak prostorná koupelna a záchod, 
obojí umístěné v zadní části budovy. 
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Leprosárium, výměnek k domku čp. 19. (Nynější stav.)

Nákres „nové“ nemocnice v Knínicích. (4. 1. 1896)

Podle rozpočtu stály zednické práce 567 zl.  77  kr., práce tesařské 139 zl. 85 kr., práce pokrývačské 193 zl. 80 kr. 
a konečně práce odbornické (včetně „hmoty“, tj. 2 ks schodků, 1 vchodových dveří, 4 jednokřídlových dveří,  
2 menších dveří, 5 čtyřkřídlých oken, 1 jednoduchého okna, 1 sedadla záchodového s poklopem, 1 větších kamen do 
místnosti nemocnice, 1 kamen hliněných do menší světnice a sporáku včetně kachlí  do kuchyně) 352 zl.  Suma su-
márum tedy přišly práce na 1253 zl. 42 kr. Připočteme-li k této částce dalších 1 406 zl. 74 kr. za „hmoty“, tj. kámen, 
cihly, písek, vápno, cement, krovy, trámy, palachové rohožky, pozednice, desky, hřebíky atd., pak musela knínická 
obec počítat s celkovými výdaji ve výši 2 661 zl. 16 kr. Protože se o nemocnici už dále nikde nehovoří, je téměř jisté, 
že k její výstavbě nakonec z nějakých důvodů (odhaduji finančních) nedošlo.
Podle svědectví pamětníků se v 19. st. nacházela „nemocnice“ v Dolních Podsedkách někde mezi čísly 50-54. „Lep-
rosáriem“ pak podle vyprávění pana Dr. Petra Zavadila nazývala jeho maminka Marie Jarošová dřevěný domeček, 
stojící dnes vpravo od vjezdu do stavení čp. 19. Zda tím měla na mysli skutečné leprosárium, tedy karanténní objekt 
určený nakaženým leprou (s úmrtím na toto bakteriální onemocnění jsem se v historii Knínic zatím nesetkala) či tak 
nazývala stavení proto, že někdy v minulosti sloužilo jako výpomocná infekční nemocnice, těžko říci. Každopádně 
pan Dr. Petr Zavadil vzpomíná, že označení „leprosárium“ se pro domek užívalo u nich doma běžně a maminka jej 
v dětství často varovala, aby si tam s kamarády nechodili  hrát, že by tam mohli chytit nějakou nemoc.
Otázkou zůstává, kdy se dřevěnice, kterou ve skutečnosti tvořila pouze jedna místnost a úzká chodbička, mohla jako ka-
ranténní objekt či leprosárium využívat. Ze soupisů obyvatel je totiž zřejmé, že šlo o trvale obydlený výměnek k podsedku 
čp. 19. Snad jedinou výjimkou je období kolem r. 1910, kdy se uvádí prázdný: možná právě v této době mohl dost dobře 
posloužit jako karanténí nemocnice. V r. 1920 v něm již opět žijí výměnkáři, přesněji Josef a Josefa Jelínkovi, jejichž syn 
Josef (*1877) spravoval  podsedek  čp. 19. (O čp. 19 a jeho hospodářích si povíme v některém podzimním Zpravodaji).

Poděkování
Za upozornění na „leprosárium“ děkuji panu Dr. Petru Zavadilovi, za možnost si celý objekt prohlédnout a vyfoto-
grafovat děkuji panu Jaromíru Korčákovi.

Příště
V prázdninovém čísle Zpravodaje si povíme o zdejších zvonech a v  souvislosti s nimi si ukážeme i dvě nedávno objevené 
fotografie z II. sv. války.  Mimo jiné zachycují dva malé chlapce, po jejichž totožnosti zatím marně pátrám. Třeba je poznáte.

Na základě vzpomínek pamětníků a archivních záznamů zpracovala Miroslava Boháčková, 
Šebetov 72, PSČ: 679 35, tel.: 724 275 143, e-mail: bohackova.mirka@seznam.cz
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