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Informace DPH
Od 1. 5. 2017 se stal městys Knínice dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty plátcem 
DPH. Některá poskytnutá plnění se tak stávají předmětem DPH. V případě, že plnění podlehne 
DPH – stane se zdanitelným plněním – cena pro konečného spotřebitele se tak o částku DPH navý-
ší. U plnění, která jsou od DPH osvobozena, nebo nejsou předmětem daně, platí stávající ceny. 
O částku DPH ve výši 21 % se tak v této chvíli navýší následující služby pro občany:
– hlášení rozhlasu 12 Kč s DPH 
– uložení zeminy na místní skládku 36 Kč s DHP, uložení stavební suti 109 Kč s DPH.
– inzerce v místním zpravodaji 194 s DPH Kč / ¼ stránky, 363 Kč s DPH ½ stránky, 
 605 Kč s DPH celá stránka,

Stavební úpravy v budově radnice
V přízemí budovy radnice byla provedena rekonstrukce místnosti za knihovnou, ve které nově vznikla 
šatna pro pracovníky údržby veřejné zeleně a zázemí pro uklízečku. Tyto prostory doposud v budově 
chyběly. Práce spočívaly v úpravě veškerých povrchů – stěn, obkladů a podlah, elektroinstalace a dále 
umístění ohřívače vody, umyvadla, výlevky a nového nábytku. Nové prostory již slouží svému účelu. 

Informace  z  raDnIce

Žehnání nového dopravního automobilu SDH Knínice
V neděli 14. 5. 2017 požehnal farář Mgr. Miroslav Šudoma novému dopravnímu automobilu jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů Knínice. Žehnání proběhlo po mši svaté před kostelem sv. Marka 
v Knínicích. Automobil pořídil městys Knínice za účasti dotační podpory z Ministerstva vnitra ČR 
a Jihomoravského kraje. Je na místě si uvědomit, jak moc je práce hasičů záslužná. Pro mnohé je 
posláním, kterému se věnují po celý svůj život.
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U S n e S e n Í
č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
22. 5. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Romana Ožvoldíka a Lukáše Mahela.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2016.
3.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2016.
4.2.  Závěrečný účet za rok 2016 s výhradou. 
5.2.  Rozpočtové opatření č. 1/2017 a 2/2017.
6.2.  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Vážany. 
6.3.  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Sudice. 
6.4.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2017 kterou se stanoví část společného 
 školského obvodu mateřské školy.
7.2.  Prodej pozemku p.č. 4819/4 – orná půda o výměře 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní 
 cenu 850 Kč bez DPH. Kupující E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
 České Budějovice.
8.2.  Koupi pozemku p.č. 367/30 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 791 m2, za konečnou kupní 
 cenu 118 650 Kč do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé V. a J. Z.
9.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4727 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 který je určen stávajícím oplocením, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 Přesná výměra bude stanovena místním šetřením a geometrickým zaměřením.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
6.5.  Uzavřít Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí 
 Vážany a obcí Sudice. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2017.
7.3.  Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupující E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2017.
8.3.  Uzavřít kupní smlouvu s prodávajícími manželi V. a J. Z. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2017.
10.b) 2. Kontrolnímu výboru a Finančnímu výboru zpracování návrhu změn, práv a povinností 
 Zastupitelstva městyse Knínice a starosty městyse Knínice. 
         Zodpovídá: předseda Kontrolního výboru a předseda Finančního výboru.      
         Termín: do 3 měsíců.

Zastupitelstvo městyse rozhodlo:
10.2. Aby konečné ceny za uskutečněná plnění městyse Knínice podléhající DPH, 
         dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byly cenami bez DPH.

Zastupitelstvo městyse přijímá:
4.3. Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Roman Ožvoldík, Lukáš Mahel
Pavel Lajšner, místostarosta
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MOBILNÍ SBĚR ODPADŮ
PROBĚHNE V SOBOTU

10. 6. 2017 OD 9.00–12.00 HODIN PŘED RESTAURACÍ POD LÍPOU.
Co patří pod jednotlivě sbírané odpady:
1) Do nebezpečných komunálních odpadů patří
Vše co není směsný komunální odpad, například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, ple-
chovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, 
laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, ná-
dobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná 
léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační ma-
teriály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické 
odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest 
nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Jen ještě upozorňuji, že všechny odpady obsahují-
cí azbest musí být zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné 
nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.
Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob, nebo kontejnerů na sklo.

2) Co patří do velkoobjemových komunálních odpadů
Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy  
o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné 
nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle 
nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší 
nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, 
dále veškeré podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení 
a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, 
obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí a zahradní keramiku také pálené nebo keramické 
tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádo-
by. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, 
co jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Prosíme občany, aby rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový 
odpad dle svých možností rozložili. Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako 
na zboží a je neskladný. Dle svých možností odstraňte z nábytku kovové součásti i drátěnky, (ko-
vový odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy 
prodat). Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo. 

3) Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky 
Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, 
dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí 
elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony tedy vše co je na 
elektriku jakéhokoliv napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků.

Sbírají se i pneumatiky, ale bez disků, kovové disky patří do železa.

UPOZORNĚNÍ – PITNÁ VODA
Úřad městyse Knínice vyzývá všechny odběratele pitné vody z veřejného vodovodu k maximální-
mu šetření pitnou vodou, které spočívá v zákazu zalévání a kropení vodou z veřejného vodovodu, 
zákazu napouštění a doplňování bazénů, včetně jakýchkoliv nádrží na vodu a zákazu umývání 
motorových vozidel z veřejného vodovodu. Účelem je zajištění hospodárného a šetrného nakládání 
s pitnou vodou. Toto opatření je vynuceno dlouhodobým obdobím sucha. 
Děkujeme za pochopení.
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šKOLA  A  šKOLKA

oDPaDy
Odvoz domovního odpadu:  8. 6., 22. 6.

Provozní doba skládky: 10. 6., 24. 6. – 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 36 Kč, 
 – stavební suť 109 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

SBĚRNÝ DVŮR KNÍNICE
REKONSTRUKCE DO 30. 6. 2017

Příště vyjde prázdninové dvojčíslo.

Sběr papíru
Ve dnech od 19.–21. dubna proběhl na naší škole sběr starého papíru. 
Nasbírali jsme 13 028 kg. Všem sběračům děkujeme!
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OKRESNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
Jako každý rok, i letos, se žákyně naší školy zúčastnily okresního turnaje v přehazované, který se 
konal 19.–20. dubna v Boskovicích. Ve středu 19. 4. se utkala družstva mladších žákyň. Patnáct 
přihlášených družstev bylo rozlosováno do tří skupin, ze kterých 2 družstva postupovala do dalších 
bojů ve finálové skupině. Dívky naší školy změřily svoje síly s děvčaty ze ZŠ Svitávka, ZŠ Salmo-
va Blansko, ZŠ Slovákova Boskovice a ZŠ Sloup. Družstvo žákyň ze 7. třídy ve složení Kateřina 
Růžičková, Simona Grulichová, Michaela Smékalová, Daniela Musilová, Martina Lexmanová, Ve-
ronika Davidová a Kateřina Remetová v rozhodujícím vyrovnaném zápase s dívkami ze Svitávky 
těsně prohrálo a skončilo na 3. místě. 
Ve čtvrtek pak starší dívky hrály ve skupině proti Zelené Boskovice, ZŠ Svitávka, ZŠ Jedovnice a ZŠ 
Letovice. Školu reprezentovaly Adéla Dračková, Tereza Marková, Alice Kaderková, Eliška Dokou-
pilová, Nikola Ožvoldíková, Andrea Pětová, Pavla Špidlíková, Radka Šimková a Zuzana Ševčíková. 
Družstvo oslabené nepřítomností nemocné Barbory Kšicové srdnatě bojovalo a především získávalo 
cenné zkušenosti v boji proti silnějším soupeřkám. 
Všem děvčatům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Vávrová



6

McDonald‘s Cup
Dne 26. dubna se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve fotbalu „McDonald´s Cup“ v Bos-
kovicích. Přesto, že turnaj proběhl za velmi chladného a deštivého počasí, naši fotbalisté získali  
3. místo. Blahopřejeme!

Cyklisté Zš Knínice
Jednou z nejdůležitějších priorit naší školy je bezpečnost dětí v silničním provozu. 
Dopravní výchova je odstartována v mateřské školce, tj. v předškolním věku, a následně rozvíjena 
na základní škole, kde je zařazena do různých předmětů.
Ministerstvo dopravy – BESIP zapojuje školy a žáky 4. tříd do výuky dopravní výchovy na dět-
ských dopravních hřištích. 
Dne 12. 5. 2017 vyrazili čtvrťáci do Blanska na dětské dopravní hřiště zakončit tuto aktivitu zkouškou. 
Ti žáci, kteří uspěli v závěrečném testu a jízdě po dětském dopravním hřišti, získali tzv. „Prů-
kaz cyklisty“. Praktickou část zvládli všichni a ti, co neuspěli v teorii napoprvé, zvládli opravnou 
zkoušku o několik dní později ve škole. 
Všem zúčastněným gratuluji!

K. Dostálová, tř. učitelka



7

Květen v Mateřské škole
V tomto měsíci se slaví Den matek a Den rodin, a tak jsme si o rodině povídali a taky o maminkách, 
jak vypadají a jaké jsou. Vyrobili jsme jim přáníčka a dárečky a také obrázky rodin se moc povedly. 
Naučili jsme se básničku, písničku a přečetli si příběh: „Kdy je maminka nejkrásnější.“ 
Venku už všechno pučelo, rašilo, rostlo a kvetlo, a tak jsme pozorovali práce na poli, starali se  
o záhonek s hráškem, mrkví a rukolou, poznávali a pojmenovávali jsme bylinky a občas si z nich 
uvařili i čaj. Pozorovali jsme šneky, porovnávali jejich velikost, pořádali hlemýždí závody a stavěli 
pro ně domečky. Objevili jsme i slepýše. Vyzkoušeli jsme si střelbu z praku, vyrobili luk a oštěp  
a cvrnkali jsme kuličky. Do lesa jsme opět vzali Myšky a Krtečky. A abychom si přírodu užili i ve 
školce, namalovali jsme krásně rozkvetlou louku plnou pampelišek a vyrobili veselou housenku 
z ruliček od toaletního papíru. 
Začátkem měsíce jsme s předškoláky jeli vlakem do Boskovic na divadelní představení Černoušek 
Bumti. Pohádka se nám moc líbila, Bumtimu jsme pomohli zachránit řeku a najít ztracený bubínek 
a on nás poté pozval na cestu do Grónska. 
Další týden se celá školka vydala opět do Boskovic, tentokrát na návštěvu k profesionálním ha-
sičům. Prohlédli jsme si jejich vozy a mohli si v nich i posedět. Zúčastnili jsme se vyprošťování 
zraněného z havarovaného vozidla a zkusili si, jak se zachází s hadicí. Po návratu do školky jsme, 
plni dojmů, malovali obrázky s hasičskou tematikou a ještě ten den některé z dětí absolvovaly se 
svými mladšími sourozenci zápis do MŠ. 
Měsíc květen jsme zakončili návštěvou kina v Šebetově.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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TJ Malá Haná Knínice, z. s. Vás co nejsrdečněji zve na

FOTBALOVÝ DEN – 6. ročník
který se uskuteční v sobotu 1. července 2017

v areálu hřiště v Knínicích
Zahájení v 15.00 hod.

Program: 
 15.00–20.00 zápasy amatérských mužstev, včetně mužstva žen Knínic 
   proti seniorům, soutěže dovedností s míčem

 od 20.00  večerní posezení s repro muzikou

Občerstvení: maso a klobásky z udírny, makrely, nápoje

SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

V předprázdninovém období proběhnou následující aktivity našeho fotbalového oddílu, určené ze-
jména fotbalové mládeži a Vám, knínickým občanům. Občerstvení je na všechny akce zajištěno.

Úterý 13. 6. 2017 od 17.00 hod. – výjimečná ukázka tréninku naší přípravky pod vedením profesio-
nálních trenérů krajského fotbalového svazu pod názvem „Létající trenéři“. 

Sobota 17. 6. 2017 od 9.00 hod. – Turnaj přípravek, vyhlášení výsledků 14:30 hod. 

Sobota 1. 7. 2017 od 15.00 hod. – 6. ročník Fotbalového dne.
Vedení TJ

Rozpis utkání
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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 13. 6. 2017 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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si Vás dovoluje srdečně pozvat 
na SOUTĚŽ 

Knínická hasičská noc 2017
která se koná 

24. června 2017 od 18.30 hod.
na fotbalovém hřišti v Knínicích

Bohaté občerstvení zajištěno

SBOR 
DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ KNÍNICE
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PoHleD
do historie obyvatel Městyse Knínice

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

HISTORIE

UPLyNULÉ  AKCE
Střelecké závody
Ti, kteří měli chuť si zastřílet, se sešli v sobotu 20. 5. 2017 v přírodní střelnici na střeleckém odpo-
ledni pro děti i dospělé s názvem „3. knínická vzduchovka“. Od 14.00 hodin probíhala půlhodi-
nová prezentace. Soutěžilo se v 5 kategoriích – mladší žáci, starší žáci, ženy, muži, páry. Střílelo se 
ze vzduchových pušek Slavia, mladší žáci stříleli na „panáčky“, ostatní soutěžící na terče. I přesto, 
že nám počasí moc nepřálo, dokonce spadlo i pár drobných kapek, sešlo se téměř 60 soutěžících, 
plus několik přihlížejících, kteří neměli odvahu svoje střelecké schopnosti ukázat, ale nepochybně 
se v dalším ročníku zaregistrují :-).
V každé kategorii byli vyhlášeni 3 vítězové, odnesli si medaile, diplom a vítěz pěkný pohár s logem 
akce. Děti navíc dostaly sladkosti a další drobné odměny. Za starší žáky vyhrála 1. místo Klára 
Lujková a v dalších kategoriích již dominovala pouze rodina Grénarova (mladší žáci Lukáš, ženy 
Petra, muži Petr a neunikla jim ani kategorie párů). Srdečně jim blahopřejeme a věříme, že všichni 
prožili zábavné odpoledne a již nyní se těší, jak svoje schopnosti ve střelbě předvedou příští rok. Na 
závěr děkujeme všem účastníkům, ale také pořadatelům, členům spolku KNÍNICE 1078, z. s. 

Dana Kirschnerová

78. ¼ lán
Jan LAšTŮVKA (39) + m. Anna (31), děti Josef 
(9), František (6), Tomáš (1). Děvečka Barbora (26), 
Františka (19).
79. ½ lán
Josef JAKUBEC (42, vdovec), děti František (19), 
Josef (17), Tomáš (15), Florian (13), Vincenc (2), Fran-
tiška (14), Marie (9), Anna (7), Josefa (4). Děvečka 
Marie (30). František Jakubec (26).
80. ¼ lán
František SyNEK (48) + m. Veronika (50), děti Franti-
šek (20), Josef (15), Josefa (22), Františka (13).
81. ½ lán
František VAšÍČEK (33) + m. Veronika (35), děti 
Josef (9), František (5), Veronika (7). Děvečka Kateřina 
(25). Veronika Odehnalová, matka hospodyně (52).
82. ½ lán
Josef VAšÍČEK (54) + m. Marie (34), děti František 
(1), Marie (15). Švagr Antonín Dvořák (24) + m. Anna 
(23). Děti František (2), Josef (1). Děvečka Marie (20).
83. ¼ lán
Martin KAVAN (35) + m. Anna (29). Děvečka Kateřina 
(26). Bratr Martin Kavan (40). Schovanec František Kavan 
(66). Výměnkář František Kavan (66) + m. Viktorie (68).

84. ½ lán
František KOPAL (45) + m. Kateřina (47), děti Josef 
(20), Josefa (10). Děvečka Marie (30). Kolář Josef 
Kopal (40). Podruh Jan Vávra (40) + m. Josefa (30), 
děti Josef (2), Viktorie (1). Vdova, matka hospodáře 
Veronika Vávrová (68).
85. ¼ lán
František oDeHnal (38) + m. Anna (44), děti 
František (12), Josef (9), Vincenc (2), Františka (15). 
Výměnkářka, vdova Viktorie Odehnalová (66), její syn 
Josef (37). Podruhkyně Barbora Krajíčková (37), její 
syn Josef (10).
86. ¼ lán
Antonín NOVOTNÝ (51) + m. Veronika (50), děti 
František (134), Josefa (21), Johana (18), Veronika (5).
87. podsedek
Antonín PoSPÍŠIl (31) + m. Veronika (31). Výměn-
kář František Jelínek (66) + m. Veronika (68).
88. ¼ lán
Jan HRUšÁK (51), děti Veronika (13), Anna (19), 
Kateřina (15). František Krajíček (27) + m. Františka 
(32), dcera Anna (2). Podruh Martin Stříž (35) + m. 
Aloisie (29).
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89. hostinec v pachtu
Salomon WOHLMUTH, pachtýř (40) + m. Anna (38), 
děti Eduard (17), Sofie (20), Růžena (16), Josefa (12), 
Klotilda (8), Cecílie (1). Pacholek Jan (24). Děvečka 
Josefa (20).
90. 
Antonín PUlec, domkař (50) + Anna (50). Schova-
nec František (10). Podruhkyně Anna Filipová (42), její 
syn Ondřej (17).
91. ¼ lán
František VOJTĚCH (50) + m. Nepomucena (52). 
Děvečka Františka (29). Josef Prchal (26) + m. Anna 
(25), dcera Anna (2). Děvečka Marie (30). Vdova 
Eleonora Krenarová (62), její dcera Kateřina (30) - její 
dcera Anna (4).
92. ¼ lán
František PUlec (29) + m. Veronika (24), děti 
Františka (2), Josef (1). Bratr hospodáře Tomáš Pulec 
(26). Výměnkář Josef Rosenberg (38) + m. Kateřina 
(50), děti Josef (12), Františka (24). Vdova Kateřina 
Barvová (42), děti Josef (21), František (16), Kateřina 
(9). Vdovec Josef Pulec (70).
93. ½ lán
Josef PrcHal (33) + m. Josefa (30), děti Marie (5), 
Josef (1). Děvečka Františka (22), děvečka Anežka 
(16), pacholek Antonín (26). Výměnkář Matouš Prchal 
(55) + m. Anna (44), děti Tomáš (13), František (9), 
Florian (6), Veronika (3), Josefa (1).
94. podsedek
Karel BEDNÁŘ (51) + m. Marie (56), děti Jan (26), 
Veronika (25).
95. ½ lán
František šEVČÍK (27) + m. Anna (28). Pacholek 
Josef (26), děvečka Veronika (18).  Výměnkář Jan 
Zemánek (42) + m. Apolena (46), dcera Františka (4).
96. ¼ lán
Šimon KRAJÍČEK, vdovec (56), děti František (27), 
Barbora (32), Marie (21), Františka (17), Josefa (13), 
Anna (17). Bratr Matouš Krajíček (47). Výměnkář Jan 
Krajíček (67), děti František (20), Anna (30), Kateřina 
(28), Barbora (23), Josefa (10).
97. 
Matouš KAVAN, domkař (47) + m. Kateřina (40), děti 
Jan (11), Veronika (7).
98. 
Josef STŘÍŽ, domkař (50) + m. Veronika (48), děti 
Josef (9), Františka (21), Marie (5), František (1).
99. 
Barbora STŘÍŽOVÁ, domkařka, vdova (49), děti 
Josef (20), František (24), Antonín (6).

100.
Marie BUBENÍKOVÁ, podruhkyně (30), děti Josefa 
(9), Barbora (5). Matka Johana Bubeníková (76). Anna 
Hochová (48), její dcera Veronika (15).
101. ½ lán
Michael STŘÍŽ (46) + m. Anna (31), děti Tomáš (26), 
František (21), Josef (19), Anna (28), Josefa (11), 
Františka (9). Děvečka Anna (60).
102. ¼ lán
Josef KRAJÍČEK (40) + m. Veronika (36), děti Flori-
an (16), Josef (11), František (9), Vincenc (7), Antonín 
(1). Děvečka Anežka (18).
103. ¼ lán
Tomáš KALABUS (54) + m. Barbora (51), děti Anto-
nín (25), Anna (19), Františka (16), Barbora (22) + její 
syn Fabian (1). II. byt – Jan Machát, výměnkář (56) + 
m. Marie (52), děti Jakub (16), František (25), Fabian 
(21), Josefa (14).
104. ¼ lán
Fabian KONEČNÝ (39) + m. Růžena (35), děti Františ-
ka (13), Josefa (9), Anna (2). Děvečka Františka (29).
105. ½ lán
Florian JANDA (26) + m. Františka (26), dcera 
Františka (1). Děvečka Anna (18), pacholek Filip (16). 
Výměnkářka Anna Jandová (58), syn František (16), 
dcera Marie (20) + její syn František (2).
106. ¼ lán
Jakub Šmeral (44) + m. Anna (40), děti Josef (22), 
Františka (16), Marie (14). Děvečka Anna (39).
107. obecní dům
František šEVČÍK, podruh (45) + m. Veronika (47), 
děti Josef (8), Františka (16), Josefa (13). Emanuel 
Herrlich, pachtýř, kupec (28), Alžběta Herrlichová, 
sestra (30), Lotty Herrlichová, sestra (20), Josefa Herr-
lichová, matka (50).
108. ¼ lán
Josef PUlec (37) + m. Františka (26), děti Tomáš (1), 
Anna (16), Veronika (9), Františka (3). Pacholek Josef 
(19), děvečka Josefa (28). Josef Kaplan, pernikář (37) + 
m. Růžena (36), děti Adolf (10), Rudolf (8), Emanuel (6), 
Konstatntin (1), Wilhelm (1), Florencie (4), Emílie (3).
109. ½ lán
Tomáš OKÁČ, vdovec (34), děti František (15), Jan 
(6), Josef (2), Františka (4). Děvečka Veronika (26). 
František Okáč, výměnkář (59) + m. Marie (60). 
110. ¼ lán
Josef PrcHal (37), jeho sestra Anna (30). Děvečka 
Anna (26). Tomáš Prchal, podruh (60).
111. ¼ lán
Florian aDam (50) + Anna (54), děti Florian (18), 
Františka (24), Veronika (20), Josefa (15), Barbora (13).
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112.
Matouš Henzl, podruh (47) + m. Anna (39), děti 
Josef (15), Veronika (9). Růžena Bílková, sestra (48). 
Kateřina Uhlířová, vdova (50).
113. ¼ lán
Marie KAVANOVÁ, vdova (58), děti Josefa (28), 
Anna (20). Marie Ševčíková, podruhkyně (67), její 
dcera Anna (30). Marie Mušková, podruhkyně (68).
114. ½ lán
Josef KOUTNÝ (53) + m. Barbora (48). Děti František 
(21), Tomáš (19), Josef (1), Josefa (16), Marie (14), 
Johana (12), Františka (8), Anna (6). František Koutný, 
výměnkář (48) + m. Veronika (45), děti František (19), 
Josef (13), Florian (4), Veronika (16), Marie (10), 
Josefa (6).
115. ¼ lán
František OKÁČ (36) + m. Viktorie (28), děti Josef 
(12), Tomáš (9), František (4), Florian (2), Františka 
(1). Děvečka Růžena (26). Tomáš David, výměnkář 
(60) + m. Marie (52), dcera Anna (14).
116. ¼ lán
Tomáš PROCHÁZKA (22) + Anna (20), děti Josef (1). 
Děvečka Barbora (20). Barbora Procházková, vdova 
(56), děti Jan (26), Josef (22), Františka (20), Anna (17).
117. ¼ lán
Anna UHLÍŘOVÁ, vdova (44), dcera Kateřina (20). 
Florian Kaštánek, podruh (37) + m. Josefa (32), děti 
František (5), Florian (1), Kateřina (7), Josefa (2).
118. ½ lán
František oDeHnal (30) + m. Františka (31), děti 
František (9), Josef (1). Děvečka Veronika (20), pacho-
lek Josef (20).
119. ¼ lán
Josef KRENAR (41) + m. Johana (42), děti Josef (27), 
Martin (19), Jan (16), František (14), Kateřina (21). 
Děvečka Marie (14).
120. ¼ lán
Jan PALČÍK (66) + m. Kateřina (60), dcery Kateřina 
(22), Anna (20).
121. 
Josef OKÁČ, domkař (49) + m. Rozina (54), syn 
František (19).
122. 
Florian ANDRLÍK, domkař (58) + m. Marie (43), děti 
Tomáš (22), Josef (20), Florian (9), Anna (24), Františ-
ka (15), Josefa (1).
123. 
František HocH, domkař (60) + m. Josefa (53), syno-
vé František (21), Josef (14).

124. 
František KRKAVEC, domkař (43) + m. Barbora (35), 
dcery Kateřina (9), Františka (4), Anna (1). Barbora 
Krkavcová, vdova (70), dcera Františka (27).
125. 
Jan KOTOUČ, domkař (28) + m. Josefa (38).
126.
Veronika BEDNÁŘOVÁ, domkařka, vdova (40). 
Rozina Kopalová, vdova (70), dcera Františka (27), její 
syn František (1) a dcera Ludmila (9). Josefa Kopalová 
(30), její dcera Anna (14).
127.
Josef KOUTNÝ, domkař (36) + m. Johana (38), děti 
František (14), Josef (11), Tomáš (7), Florian (2), Anna 
(16). Jan Koutný, vdovec (75).
128.
Jiří KOUTNÝ, domkař (44) + m. Marie (50), děti 
Josef (23), František (18), Tomáš (14), Marie (16).
129.
Tomáš oDeHnal, domkař (60) + m. Josefa (58), děti 
Jan (24), Anna (21). František Odehnal, podruh (32) + 
m. Veronika (28), děti Josef (2), František (1).
130.
Martin šEVČÍK, domkař (37) + m. Marie (37), děti 
Jan (15), Františka (17), Marie (6).
131.
František SMÉKAL, domkař (30) + m. Františka (30), 
dcera Veronika (1).
132.
František KONEČNÝ, kovář (41) + m. Josefa (35), 
děti František (19), Josef (16), Tomáš (7), Antonín (1), 
Františka (11), Anna (5).
133.
Josef VAšÍČEK, domkař (46) + m. Kateřina (39), děti 
Josef (17), František (11), Tomáš (7), Kateřina (15).
134.
Josefa HRDÁ, vdova po kováři (36), děti František (18), 
Josef (9), Veronika (13). Florian Kozlovský, pachtýř (30) 
+ m. Terezie (30). Služebná Františka (12).
135.
Antonín KOUTNÝ, podruh (43) + m. Josefa (32), děti 
Jan (6), František (4), Antonie (8), Marie (2), Josefa 
(1). Matouš Pytel (26).
136. 
Martin UHLÍŘ, domkař (44) + m. Anna (48), syn Josef 
(16), Barbora (20), Františka (15), Kateřina (9), Marie (4).
137.
Marie TESAŘOVÁ, podruhkyně, vdova (53), děti 
František (27), Anna (14).  Veronika Čížková, podruh-
kyně, děti Františka (6), Lukáš (1), Vendelín (1). Marie 
čížková, matka (60).
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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

138.
Valentin šEVČÍK, podruh (51) + m. Josefa (40), děti 
František (13), Valentin (2), Anna (17), Veronika (14), 
Josefa (9).
139.
František STŘÍŽ, domkař (41) + m. Anna (52). Josef 
Stříž, syn (26) + m. Marie (21).
140.
Antonín MACHÁT, podruh (30) + m. Anna (29), syn 
Josef (4).
141.
Veronika DEMLOVÁ, vdova (43), dcera Anna (15).
142.
Matouš STŘÍŽ, domkař (38) + m. Anna (36), děti Vin-
cenc (8), Josef (6), Františka (13), Josefa (10), Marie 
(4), Anna (1). František STŘÍŽ, vdovec (79).
143.
František šTROFEK, domkař (50) + m. Anna (50), 
děti František (21), Růžena (25), Františka (20), 
Veronika (13), Vincencie (11). Rozina Ševčíková, 
podruhkyně (31), syn Jan (6).
144.
Šimon zaVaDIl, domkař (58) + m. Markéta (61), děti 
Antonín (16), Viktorie (28).  Josef Havelka, podruh 
(45) + m. Kateřina (31), děti Adalbert (4), Jenovéfa (9).
145.
Martin PrcHal, domkař (59) + m. Marie (48), děti 
Josef (26), Vincenc (12), Veronika (19), Františka (14).
146.
Josef NOVOTNÝ, domkař (49) + m. Anna (48), děti 
Jan (26), Josef (15), Viktorie (17).

147.
Jan KRUšINA, učitel (35) + m. Marie (32), děti 
Vincencie (3), Marie (1). Děvečka Anna (18), chůva 
Terezie (13).
148.
Jan UHLÍŘ, domkař (39) + Kateřina (30), dcera Anna 
(4). Veronika Uhlířová (30), dcera Veronika (7).
149. 
Antonín šEVČÍK, domkař (77) + m. Anna (69), děti 
Tomáš (37), Josefa (20).
150.
Kateřina PŘIKRyLOVÁ, domkařka, vdova (53), děti 
František (21), Františka (26), Marie (23).
151.
Johana HRDÁ, vdova (53), děti Josef (28), František 
(15), Antonín (23), Hyacint (12), Marie (20).
152. ¼ lán
Libor STŘÍŽ (63) + Terezie (40), děti Antonín (9), 
Ferdinand (7), František (1). Děvečka Kateřina (20). 
Josef, učedník (14), František, tovaryš (21). Martin 
Koutný, výměnkář (65) + m. Barbora (64).
153.
Josef MONHORT, domkař (40) + Josefa (41), děti Josef 
(17), František (14), Tomáš (3), Marie (11), Veronika (7).
154.
Libor šEVĆÍK, domkař (49) + m. Kateřina (39), děti Josef 
(18), Antonín (1), Františka (16), Anna (11), Johana (5).
Obecní pastouška
Marek HocH, podruh (56) + m. Marie (44), dcera 
Josefa (17).

Soupis byl pořízen v jarních měsících r. 1850 a v konečném součtu uvádí 1083 obyvatel, 
z nichž 1052 se hlásilo ke katolickému vyznání, 22 k evangelickému vyznání 

a 9 bylo židovského vyznání.



Příště
V prázdninovém čísle nahlédneme do deníku Moravská Orlice ze srpna r. 1890, kde si kdosi neznámý povzdechl nad 
skomírajícím společenským životem v Knínicích. 

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

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

Marie Krušinová roz. Bílková (*1874, Šebetov–†1952, Knínice) 
s dcerou Marií (vpravo). Fotografie zřejmě vznikla v zahradě 
domu 67, v části Litomyšle-Zahájí, kde Krušinovi bydleli.

Josef Ludvík Krušina (*1877, Knínice–†1954, Knínice) v jedné z komnat litomyšlského zámku (v tmavém oděvu). 
(Díky vstřícnosti paní kastelánky litomyšlského zámku se mi  podařilo, pro porovnání, získat aktuální fotografii komnaty.)

Marie Krušinová roz. Bílková s dcerou Marií (vlevo). 
Vpravo zřejmě její švagrová Josefa Kučerová roz. Kruši-
nová se synem Janem (zcela vpravo). 

Kouzlo starých fotografií 
Ve fotografické příloze se dnes ještě jednou vrátím k někdejšímu řídícímu učiteli Janu Krušinovi, respek-
tive k jeho rodině. Podařilo se nám totiž identifikovat několik dalších fotografií z  rodinného archivu jeho 
vnučky Marie Krušinové, provd. Sobolové (*1. 11. 1900, Litomyšl - † asi 1992, Litomyšl), učitelky měš-
ťanské školy v Litomyšli. Všechny fotografie pocházejí z doby přibližně kolem r. 1905 a vznikly v Lito-
myšli, kde otec Marie Sobolové, Josef Ludvík Krušina působil jako c. k. berní adjunkt. Ještě připomenu, že 
jeho manželka se jmenovala Marie roz. Bílková a pocházela ze Šebetova 48. Jejich svatba se uskutečnila 
19. 9. 1899 v Knínicích.
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