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Nabídka pracovního místa
Městys Knínice přijme pracovníka na údržbu veřejné zeleně, úklid a údržbu veřejného prostranství 
a další pomocné práce pro městyse. Předpokládaný termín nástupu červen 2018. Platové zařazení 
dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Bližší in-
formace Vám budou poskytnuty v kanceláři Úřadu městyse Knínice 107, na tel. č. 516 465 423, 
774 654 232 nebo e-mailem: um@mestyskninice.cz

Ochrana osobních údajů
25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. 
Nařízení upřesňuje dosavadní pravidla pro práci s osobními údaji. Úřad městyse pracuje na zave-
dení všech úkolů v oblasti ochrany osobních údajů občanů a aplikaci nařízení pomocí nezávislého 
pověřence, kterého měla povinnost dle nařízení Evropské unie jmenovat.
Pověřenec GDPR pro městys Knínice – Nikola Hlubinková, e-mail: NicolHlubinkova@seznam.cz 

DĚTSKÝ DEN
Městys Knínice a SDH Knínice zvou děti a rodiče na oslavu Dne dětí v sobotu 2. 6. 2018 od 15 hodin 
na výletišti u kulturního domu v Knínicích. Pro děti je připravena spousta zábavných her, smyslový 
koutek, zábavné Hýbánkování s cvičitelkou Irenou a sladké odměny. V doprovodném programu za-
tancují děti z místní mateřské školy.  
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

U S N E S E N Í
č. 21 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
25. 4. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2. Postup starosty v konkurzním řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Knínice do dnešního dne.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Ing. Radovana Krajíčka a Lukáše Mahela.  

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Rozpočtové opatření č. 2/2018.
5.2.  Záměr prodeje pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost o výměře 1 361 m2 a pozemku 
 p.č. 4613/3 – trvalý travní porost o výměře 1 360 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
5.4.  Záměr prodeje pozemku p.č. 2357/5 – orná půda o výměře 441 m2 a pozemku p.č. 2357/6 
 – ostatní plocha o výměře 106 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým  
 posudkem.
5.6.  Záměr prodeje částí pozemků p.č. 4819/1, 4820/1, 4821/1 a 5120/1 o výměře cca 1 000 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Zastupitelstvo městyse si vyhrazuje pravomoc:
3.3.  V rozhodnutí ve věci volby ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Knínice.

Ing. Radovan Krajíček, Lukáš Mahel  
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

iNfOrmacE  Z  raDNicE
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Odpady
Odvoz domovního odpadu: 7. 6., 21. 6.

Provozní doba skládky:  
2. 6., 23. 6. 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: 
úterý od 16.00–19.00 hodin.  
Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

šKOla  a  šKOlKa
Okresní soutěž v přehazované
V úterý 17. 4. 2018 proběhla v Boskovicích okresní soutěž v přehazované mladších žákyň. Přihlá-
šeno bylo  16 družstev, které byly rozděleny do tří skupin. Z každé skupiny postupoval do finále 
pouze vítěz.
Naše děvčata hrála ve skupině se ZŠ Slovákova, Svitávka, Rájec, Adamov a Žďárná a skončila na 
2. místě. Neporazily pouze dívky ze ZŠ Slovákova, které nakonec celý turnaj vyhrály. 
Ve středu 18. 4. se konal turnaj starších žákyň, kterého se zúčastnilo také 16 družstev. Hrací systém 
byl stejný. Ve skupině s našimi děvčaty bojovaly dívky z Rájce, Svitávky, Nám. 9. Května Bosko-
vice a z Černé Hory. Děvčata naší školy obsadila ve skupině 2. místo, postup do finálové skupiny 
jim těsně unikl.
Všem děvčatům děkujeme za obětavé výkony a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jindra Vávrová

Den Země 
Slunný páteční den 20. 4. 2018 žáci 2. stupně oslavili Den Země, který se konal ve venkovních 
prostorách školy. Na začátku akce se losováním rozdělili do pěti věkově kombinovaných skupin 
a následně je čekaly hravé zastávky s úkoly, tematicky věnovanými přírodě, životnímu prostředí 
a ekologii. Žáci si mohli vyzkoušet třídění odpadu ve sportovním duchu, se zavázanýma očima 
poznávali byliny podle vůně a společnými silami vymýšleli nové názvy pro fantaskní živočišné 
tvory. Školní zahrada byla ozdobena originálními květinami z recyklovaných materiálů, každý 
ze zúčastněných dostal prostor k vytvoření osobité koláže z textů vyřazených knih a před školou 
vznikl nový vlastnoručně vyrobený truhlík pro sázení rostlin. 

Mgr. Petra Abrahamová

Děti z prvního stupně oslavily Den Země úklidem blízkého okolí školy a vycházkou do přírody, na 
které plnily různé úkoly zaměřené na ekologii a životní prostředí. Učili se třídit odpad, poznávali 
rostliny, zvířata a řešili přírodovědně zaměřené kvízy.

Mgr. Iva Paráková

Zpravodaj příště vyjde v podobě prázdninového dvojčísla červenec-srpen.
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Čokoládová tretra Blansko
Ve středu 25. 4. 2018 se 17 žáků prvního stupně naší školy zúčastnilo atletických závodů „ Čoko-
ládová tretra“ v Blansku. 
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Čokoládové běhání je otevřená běžecká soutěž pro děti od 0 do 11 let z řad široké veřejnosti. Má 
kořeny v Ostravě, ale již pět let se koná v dalších 18 městech České republiky. Patronem Čoko-
ládové tretry je trojnásobný olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman, legenda světové 
atletiky Jan Železný. Čokoládová tretra obecně je dlouhodobý projekt podpory sportu, společenské 
zodpovědnosti a zdravého životního stylu.  V současnosti je to nejmasovější mládežnický atletický 
projekt, který v České republice v dané věkové kategorii nemá konkurenci.
V Blansku startovalo celkem 435 malých atletů. Všichni naši závodníci  běželi ze všech sil. V kaž-
dé kategorii se umístili v první polovině startovního pole. Na příčku nejvyšší a bronzovou medaili 
dosáhl Vojta Buryška, který  nás bude reprezentovat v  krajském finále v Brně. Všem závodníkům 
patří velká pochvala za snahu a výbornou reprezentaci školy. 

Mgr. Iva Paráková

Čarodějnické dopoledne

Malí čarodějové a čarodějky se před tradičním pálením čarodějnic slétli na školní zahradu. Žáci první, 
druhé a třetí třídy zde míchali kouzelné lektvary, překonávali překážky, luštili křížovky a plnili různé 
úkoly, které je připravily na nelehkou úlohu čarodějnic a čarodějů. 
Kdo vše zvládl, odnesl si čarodějnický průkaz a pavoučí tetování. Pomyslnou třešničkou na dortu 
byl opečený buřtík na ohni a dobrá nálada.

Monika Ševčíková
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Přírodovědná soutěž Zlatý list
V pátek 4. 5. 2018 dvě šestičlenná družstva našich žáků vyrazila do Letovic na přírodovědnou 
soutěž Zlatý list. Nedali se odradit deseti skupinami velmi záludných otázek z oblasti botaniky, 
zoologie, ekologie, dendrologie, astronomie nebo meteorologie a předvedli se ve výborném světle. 
Starší tým složený ze žáků 7.–9. třídy obsadil 3. místo a mladší žáci ze 4.–6. třídy ve své kategorii 
zvítězili. Všem gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Helena Paroulková

Exkurze Osvětim
V pátek 11. 5. 2018 jsme se skupinou žáků 8. a 9. ročníku vyrazili na prohlídku památníku na místě bý-
valého koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Prohlédli jsme si budovy, venkovní prostory i mnoho 
různých předmětů v táboře nalezených po jeho osvobození. Průvodce nás seznámil s fungováním běž-
ného provozu tábora, životy lidí v něm, způsoby jejich hromadného zabíjení i využitím všech jejich věcí 
i částí těl. Viděli jsme koleje, které pro většinu byly poslední cestou v životě. Myslím, že všichni jsme 
měli dost námětů k přemýšlení a hluboké dojmy v nás dlouho zůstanou.

Mgr. Helena Paroulková
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Osmáci v Praze
V pátek 18. 5. 2018 se žáci osmé třídy vydali na tradiční návštěvu Prahy. Díky tomu, že si hodně 
přivstali, mohli většinu historického centra vidět bez davů turistů. Všichni žáci si připravili krátké 
povídání o různých pražských pamětihodnostech. Kromě tradičních míst jako jsou Václavské a Sta-
roměstské náměstí, Prašná brána, Karlův most, zrcadlové bludiště a Pražský hrad letos trasu rozšíři-
la i Staronová synagoga a výstava Doteky státnosti, kde bylo k vidění spoustu zajímavých exponátů 
spojených s naším státem. Výborně vyšlo i počasí, protože nepršelo a na rozdíl od předchozích let 
nebylo úmorné vedro. Věřím, že se všichni vrátili domů unavení, ale spokojení.

Mgr. Helena Paroulková
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SPOrT

ODDÍl TJ 
malÁ HaNÁ 
KNÍNicE

rozpis utkání

V předprázdninovém období proběhnou pravidelné každoroční aktivity našeho fotbalového oddílu, 
se zajištěným občerstvením:

Sobota 16. 6. 2018 od 9.00 hod. – Turnaj mladších a starších přípravek SUlKOm cUP, 
vyhlášení výsledků 14:30 hod. 
Sobota 30. 6. 2018 od 15.00 hod. – fotbalový den – 7. ročník

Vedení TJ

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

fOTBalOVÝ DEN – 7. ročník
který se uskuteční v sobotu 30. června 2018

v areálu hřiště v Knínicích
Zahájení v 15.00 hod.

Program: 
 15.00–20.00 zápasy mládeže a 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
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Odehrané zápasy

Pavel Lajšner
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KlUBy  a  SPOlKy
HaSiČSKÁ HiSTOricKÁ JÍZDa T. G. maSaryKa
Při příležitosti oslav 100. výročí Československa a hasičských slavností v Brně, projelo v pátek 
25. 5. 2018 Knínicemi historické hasičské vozidlo Austro Daimler z Lysic. U hasičské zbrojnice 
je přivítal starosta hasičů pan Pavel Pecha, společně se členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Knínice a Šebetov. Po malém občerstvení pokračovalo plánovanou trasou jihomoravským krajem.

ÚM

cvičení pro ženy
V letošním školním roce probíhalo cvičení pro ženy. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na reali-
zaci podíleli. Městysi Knínice, který podporuje pohyb pro zdraví, a hlavně hojnému počtu cvičenek 
po celou dobu probíhajícího cvičení pod vedením Ireny Novotné. Jsem velice ráda, že nesedíme 
doma a jdeme udělat něco pro svoje zdraví.
V příštím školním roce se budu opět těšit na velkou účast.

Jana Janků
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UPlyNUlé  aKcE

Košt vín
Milovníci vína a dobré muziky si dali dostaveníčko v sobotu 28. 4. 2018 v místním kulturním 
domě na tradiční, předpouťové akci, košt vín. Přesto, že venku vládlo krásné, téměř letní počasí, 
po 19. hodině se kolem 140 příznivců tohoto lahodného moku sešlo na již 11. ročníku. Opět mohli 
degustovat z celé škály vín. Celkem bylo připraveno 113 vzorků vín, z toho 67 bílých, 37 červených 
a 9 růžových. Návštěvnici ihned při vstupu obdrželi degustační skleničku s logem akce, katalog  
a tužku. Aby účastníkům při ochutnávce nevyhládlo, byly v nabídce zabíjačkové speciality, uzeniny 
a různé druhy sýrů. 
K tomu všemu po celý večer hrála, již několik let osvědčená, cimbálová muzika RÉVA. Její hudeb-
ní repertoár sahá od tradiční, cimbálové hudby, vhodné právě k vinné degustaci, tak přes klasické 
mistry (Bach, Mozart, Dvořák...) až po současnou popmusic. 
Organizací akce se opět zhostil spolek KNÍNICE 1078, z. s., ve spolupráci s vedením městyse.
Všem jistě patří velké poděkování za zorganizování příjemného večera a věříme, že se stejně dobře 
naladěni sejdeme zase za rok, v sobotu před poutí. 

Dana Kirschnerová
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Knihnický turistický pochod
Kdo měl chuť si protáhnout svoje tělo, mohl se zúčastnit  Knihnického turistického pochodu. Letos se 
konal již pátý ročník a to v sobotu 5. května 2018. Počasí milovníkům turistiky skutečně přálo, takže 
doprovázeni slunečním svitem a teplým, téměř letním počasím, se kolem padesáti účastníků vydalo 
směrem od kulturního domu několika trasami.  Vybaveni byli malým občerstvením na cestu, přehled-
nou mapkou s popisem trasy a upomínkovou plackou nebo přívěskem s logem akce.  Maminkám 
s menšími dětmi byla určena trasa kolem  Knínic  přes Rybníčky a konečným cílem opět u kulturního 
domu. Těm zdatnějším výšlap na Pohoru, kde byla možnost zastávky v místní hospůdce. Vyznačené 
trasy na Pohoru byly 2, jedna v délce 5 km a delší v délce 10 km, takže každý si mohl zvolit dle své 
libosti. Dokonce některé zdatné maminky i s kočárky se vydaly náročným terénem směrem k Pohoře. 
Po zvládnutí pochodu se opět všichni účastníci sešli v místě startu, kde pro ně bylo připraveno občer-
stvení v podobě klobásky. 

Poděkování patří pořadatelům – ÚM a spolku KNÍNICE 1078, z.s.

Střelecké závody
V sobotu 12. května 2018 jsme se sešli v přírodní střelnici na střeleckém odpoledni pro děti i do-
spělé s názvem „4. knínická vzduchovka“. Od 14.00 hodin probíhala půlhodinová prezentace. 
Soutěžilo se v 5 kategoriích – mladší žáci, starší žáci, ženy, muži, páry. Střílelo se ze vzduchových 
pušek Slavia, mladší žáci na „panáčky“, ostatní soutěžící na terče. Znovu jsme se trochu báli co nám 
připraví počasí, ale až na pár zahřmění, nás příjemně potěšilo.
V každé kategorii byli vyhlášeni 3 vítězové, odnesli si medaili, 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, znovu jako loni, dominovala pouze rodina Grénarova (mladší 
žáci – Lukáš, ženy – Petra, muži – Petr). Kategorii párů jim o jeden bod „vyfoukli“ Lenka a Roman 
Ožvoldíkovi. Nakonec se pořadatelé rozhodli vyhlásit ještě jedno první místo v kategorii „Jízda 
na čemkolif“, které bezkonkurenčně vyhrála Dominika Lujková. Srdečně vítězům blahopřejeme. 
Sešlo se nás méně než loni, ale na zábavě a soutěživosti to poznat nebylo. Na závěr děkujeme všem 
účastníkům, ale také pořadatelům, členům spolku KNÍNICE 1078, z. s. 

Petr Ševčík
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POHlED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Jak šel čas…
Vi. Trampoty s počasím

(dokončení z dubnového čísla)
Leden roku 1956 se ohlásil teplým počasím (až +10°C). Koncem měsíce se však výrazně ochladilo, počátkem února na-
padlo velké množství sněhu a ručička teploměru klesala až k -30°C. „Není pamětníka tak chladného února,“ připomíná 
obecní kronika. „Pro mrazy se koncem měsíce nevyučovalo ve většině škol. Spousty sněhu a mrazy zapříčinily zpoždění 
vlaků. Ořechy pomrzly a některé se již nevzpamatovaly.“ 

Dne 3. března se v důsledku náhlé oblevy rozvodnil Semíč a jeho voda zaplavila Horní i Dolní Trávníky. Další povodeň 
(dnes bychom ji nejspíše označili jako „bleskovou“) se přihnala 14. června korytem potoka od Vanovic, kde v tu chvíli 
zuřila silná bouřka.  Voda znovu zaplavila obojí Trávníky a -jak uvádí kronikář – odnesla s sebou mnoho sena. 
Na jaře se objevilo velké množství chroustů, k jejichž hubení byla nasazena práškovací letadla.

Od poloviny června do poloviny července roku 1957 bylo velmi teplo (ve stínu až +36°C) a také sucho. Po 20. 7. se 
výrazně ochladilo (kolem +18°C), dostavily se četné přeháňky a tento ráz počasí vydržel i po celý následující srpen. 
Nakonec propršelo i celé září a ke konci měsíce se objevily první noční mrazy (až -9°C). „Babí léto“ bylo toho roku 
příjemné, vánoční svátky se dostavily beze sněhu. A ještě jedna zajímavost k uvedenému roku. Koncem března se na 
severozápadní obloze objevila kometa.  Jak uvádí kronikář, ohon měla přímý, obrácený nahoru a za jasného počasí 
ji bylo možné sledovat pouhým okem.

Počátkem února 1958 panovalo skoro jarní počasí, takže – jak uvádí zápis v kronice – vykvetly „kočičky“ a poprvé 
se ozvali špačci a skřivani. Pak se však ochladilo a po 20. 2. se přihnaly sněhové vánice, které mnohde zcela ochro-
mily dopravu. Mrzlo a sněžilo po celý měsíc březen a ještě počátkem dubna. Nad +10°C se teplota dostala až po 
14. dubnu. O knínické pouti 27. dubna se nad městečkem přehnala první bouře. A bouřky se často střídaly i během 
května, jenž byl navíc velmi teplý (až +29°C).  V srpnu se přihnala s bouřkou i vichřice, která rozmetala panáky žita 
na polích. První sníh napadl až 30. listopadu, dlouho se však neudržel. Vánoce propršely. A ještě jedna zajímavost 
tentokrát ze šebetovské kroniky, kde se uvádí, že počátkem září byla na západě vidět polární záře, což si lidé spojo-
vali s válkou a neštěstím.

Rok 1961 byl průměrný. Květen roku 1962 přinesl jak mrazíky a sněhové přeháňky, tak i ve třech po sobě jdoucích 
dnech (12.–14. 5.) silné bouřky, v důsledku nichž se rozvodnil Semíč a zatopil Horní a Dolní Trávníky. Dne 1. června 
bylo chladno a poletoval sníh. V polovině prosince nasněžilo 30 cm sněhu a udeřily silné mrazy. Nejvyšší uvádí 
kronika k 21. 12., kdy teploměr ukazoval -20°C.

Sněhová nadílka (až 50 cm) a poměrně nízké teploty (až -24°C) se nevyhnuly ani lednu a únoru roku 1963. Po 10. 3. přišlo 
náhlé oteplení. Opět se rozvodnil Semíč a zaplavil okolní louky. Květen byl velmi deštivý. V červnu se nad Knínicemi 
přehnaly tři velmi silné bouřky. O jejich řádění nechme promluvit kronikáře: „11. 6. průtrž mračen, spousty vod odplavily 
mnoho sena z právě pokosených luk. Zaplaveny Horní a Dolní Trávníky. Dne 14. 6. náhlá bouře s notným deštěm a kru-
pobitím. Dne 22. 6. zase silná bouře s vichřicí. Poškozeny u některých budov střechy a polámány stromy. Rozlomen kaštan  

HiSTOriE
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u sv. Trojice. U kravína přetržen drát elektrického vedení. Zabit kůň JZD, který tudy právě projížděl. Počasí se uklidnilo až 
po 23. 6.“  Další měsíce už žádné větší výkyvy v počasí nevykazovaly. Prosinec byl mírný a beze sněhu.

Po vcelku průměrném roce 1964 se dostavil deštivý a studený rok 1965. Nevlídné počasí během května a června 
zapříčinilo, že se zpozdily veškeré polní práce. Sázelo se a selo do mokré půdy, a jak uvádí kronikář, ještě 20. června 
jednotily ženy družstevní řepu. Louky se sekaly v deštích, seno a jetel se sušily velmi těžko. Žně začaly 13. srpna 
a skončily až 18. září. Špatně rovněž dozrávalo ovoce, především švestky, které byly kyselé a tak o ně neměl nikdo 
zájem vyjma brkoslavů a kvíčal, jejichž četná hejna proletovala sady po celý listopad.
Červnové deště způsobily rozsáhlé povodně kolem Dunaje. Voda zde na několika místech protrhla hráze a zaplavila 
rozsáhlé území Žitného ostrova (zničeno bylo na 4000 domů). Na postižené obyvatele se po celé republice konaly 
sbírky. Jak uvádí zdejší kronika, v Knínicích bylo vybráno 2 400 Kčs (MNV daroval 500 Kčs a JZD 1 000 Kčs). 
Místní skupina ČSČK zaslala okresu Dunajská Streda 11 balíků o váze 114 kg se šatstvem a obuví.

Počátek února roku 1966 byl natolik teplý (až 11°C), že se venku objevily včely. V březnu však napadl sníh a přišlo 
velmi chladné jaro s častými dešťovými přeháňkami.  Časté srážky se objevovaly i v červnu a červenci, což značně 
stížilo polní práce. Naopak velmi příjemný byl podzim, kdy – jak uvádí kronika – byly teploty často vyšší než v čer-
venci. První sníh přišel 13. listopadu. O vánočních svátcích napadl lehký sněhový poprašek.

Rok 1967 byl na počasí velmi příznivý. Rok 1968 se ohlásil tuhými mrazy (např. 10. ledna klesala teplota přes noc 
na -25°C, přes den se držela na -17°C). Jaro přišlo dříve (koncem března dosahovaly teploty i +20°C), takže o pouti 
kvetly již všechny stromy včetně jabloní.  Léto toho roku bylo příjemné, Vánoce byly beze sněhu.

V pěkném podzimu roku 1969 dozrála hojná úroda ovoce. Jak zmiňuje kronika, nebylo kupců a tak se jablka zkr-
movala dobytku a ze švestek se pálila slivovice. V této souvislosti si pak kronikář v závěru posteskl: „Každého roku 
narůstá konzum lihovin jak u starších tak i u mladé generace, sotva školou odrostlé.“

Zima roku 1970 se vyznačovala poměrně velkou nadílkou sněhu, která zvláště koncem února a na počátku března 
značně zkomplikovala dopravu.  Srážkově vysoko nad normálem bylo rovněž jarní a letní počasí, což zase stížilo 
polní práce. Vánoce toho roku byly jak vystřižené z Ladových obrázků, na Štědrý den totiž vydatně sněžilo a sněhová 
pokrývka (až 25 cm) vydržela do oblevy, která nastala 28. prosince.

Největší mráz (-21°C) zimy roku 1971 se dostavil 7. ledna a po mírném únoru opět 5. března. Na konci dubna 
sněžilo a déšť se sněhem vyprovázel i účastníky prvomájového průvodu. Od 10. května se oteplilo a následující 
celé čtyři týdny nespadla ani kapka. Vydatnými bouřkami s místním krupobitím a průtržemi mračen se přihlásil až  
9. červen. Léto bylo velmi teplé (až +35°C) a také velmi suché – nepršelo od konce července až do 10. září. První 
sníh napadl 15. října. Poté bylo do poloviny listopadu opět velké sucho. Vánoční svátky byly „na blátě“ s denními 
teplotami až +10°C.

Rok 1972 se až na poměrně teplý březen (až +20°C) žádnými většími výkyvy počasí nevyznačoval. Vánoce byly 
bez sněhu. První sníh roku 1973 na sebe nechal čekat opravdu velmi dlouho, napadl totiž až 14. dubna a to do výšky  
15 centimetrů. Léto toho roku (zvláště červen a srpen) bylo suché s normálními teplotami. Během listopadu sice 
mrzlo a sněžilo, vánoční svátky však zůstaly bez sněhu s počasím sychravým a mlhavým.
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Od 18. března 1974 po celé následující čtyři týdny nepršelo. V polovině dubna přišly mrazy (až -6°C), které se 
podepsaly na právě rozkvetlých třešních. V letních měsících střídala tropická vedra (až +34°C) průtrže mračen s kru-
pobitím. Říjen byl deštivý a chladný, vánoční svátky bez sněhu s teplotami až +10°C.

Roky 1975, 1976 a 1977 se nevyznačovaly žádnými většími výkyvy počasí. Za zmínku snad stojí pouze rok 1977, 
kdy se v dubnu a na počátku května dostavily mrazíky a chladné počasí s dešti, což mělo neblahý dopad na právě 
rozkvetlé ovocné stromy. Úroda toho roku byla proto velmi špatná, ovoce se urodilo pouze v mizivém množství  
a navíc ve špatné kvalitě. Výjimkou byly pouze hrušky, ovšem nakonec i ty – jak uvádí kronikář – byly málo jakostní. 
A ještě si připomeňme počasí o vánočních svátcích. Po všechny tři roky byl Štědrý den bez sněhu: v roce 1975 přišla 
23. 12. obleva, o rok později začal padat sníh  až 25. 12. a konečně v roce 1977 spoutala zemi na Štědrý den a Boží 
hod ledovka.

Červenec a srpen roku 1978 se vyznačoval abnormálně chladnými rány, kdy se teploty pohybovaly kolem +5°C. 
Velké teplotní rozdíly zaznamenalo i září (přes den i +27°C, ráno kolem +3°C). Na Štědrý den ležela zmrzlá sněhová 
pokrývka. Dne 25. 12. přišla obleva s občasným vydatným deštěm a teplotami až +12°C. Na Silvestra k večeru se 
začalo ochlazovat. Nikdo netušil, jaký zlom v počasí přijde hned následující den.

Na první den nového roku 1979 si ti z vás, kteří jej zažili, dozajista pamatujete. Zatímco ještě 31. 12. 1978 se teploty 
pohybovaly do +12°C, s posledními hodinami r. 1978 došlo k náhlému ochlazení. Mrazy se v dalších dnech stupňo-
valy. O tom, s jakými potížemi se tehdy musel stát vyrovnat, vcelku podrobně líčí zdejší kronika: „V noci z 31. 12. 
1978 se prudce ochladilo, začal foukat severní vítr a padat sníh. Do rána poklesla teplota ze Silvestrovských +12°C 
na -10°C a přes den na Nový rok -14°C.  Nastaly celodenní mrazy, které se stupňovaly až do 7. 1., kdy teplota ráno 
poklesla na  -21°C.
4. 1. se předsednictvo ÚV KSČ a vláda ČSSR zabývaly situací, která se vytvořila v důsledku mimořádné vlny mrazů, 
která postihla Evropu od Francie až po Polskou lidovou republiku (v Německé demokratické republice např. až 
pětimetrové závěje). Pro překonání vzniklých potíží zejména v povrchové těžbě uhlí, v provozu elektráren a jejich zá-
sobení palivem vyzvala všechna odvětví našeho národního hospodářství k úsporám všech druhů paliv a energie. Aby 
bylo možno v současné situaci pokrýt základní potřeby výroby, zabezpečit zásobování obyvatelstva, zdravotnických  
a jiných zařízení důležitých pro život občanů palivy, teplem a energií, byla přijata dočasná regulační opatření včetně 
přechodného omezení provozu na některých výrobních zařízeních, ale i na některých dalších úsecích. V souladu 
s tímto bylo mimo jiné dočasně omezeno veřejné osvětlení, upravena vysílací doba televize (od 8. do 21. 1. vysílal jen 
I. program v době od 20.30 hod. do 23.00 hod). Na školách všech typů (mimo mateřské školy a jesle) zastaveno nejpr-
ve do 12. 1. včetně vyučování. Ve čtvrtek 11. 1. bylo československým rozhlasem a televizí oznámeno, že se prázdniny 
prodlužují do 26. 1. včetně. Normální vyučování na všech typech škol bylo zahájeno v pondělí 29. 1. 
Počasí s celodenními mrazy pokračovalo i v týdnu od 8. 1. s mírným oteplením (11. 1. ráno -2°C). Ve dnech 9. a 11. 1. 
napadlo 20 cm sněhu. 12. 1. ráno opět -12°C, 13. 1. ráno -9°C. Celostátní situace se postupně konsolidovala, takže 
v sobotu 13. 1. už televize vysílala od 18.00 hod. na obou programech. Rovněž zásobování plynem bylo v tento den 
celostátně na normálním odběrném třetím stupni. Patnáctý regulační stupeň v odběru elektrické energie vyhlášený 
dnem 5. 1. změněn dne 15. 1. na osmý stupeň. Ani v nejsvízelnějších dnech prvního a druhého lednového týdne 
nedocházelo k omezování spotřeby elektrické energie pro domácnosti vypínáním, spotřeba v domácnostech nebyla 
tedy nijak omezována. Aby se dosáhlo rovnoměrnějšího rozložení spotřeby elektřiny během dne, vstoupila v platnost 
dnem 29. 1. 1979 opatření vlády, jimiž byla upravena pracovní doba organizací a podniků s různými ranními začátky 
i ukončením v odpoledních hodinách. Většina administrativních zařízení a úřadů začala pracovat až v 8.30 hod. 
s ukončením v 17.00 hod. Těmto skutečnostem přizpůsobena doprava a její jízdní řády.“
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Jaro roku 1979 bylo chladné. Sněhové přeháňky se střídaly s dešťovými a teploty se téměř až do poloviny dubna 
sotva vyšplhaly na +10°C. Studený byl i počátek května. Oteplilo se, a to dokonce až na +33°C koncem května. Po 
chladném a na srážky bohatém červenci a počátku srpna se teploty po 10. 8. vyhouply k +30°C a tento ráz počasí  
(s občasnými bouřkami) vydržel téměř až dokonce září (20. 9. naměřeno +25°C). Štědrý den byl toho roku bez sněhu 
s teplotami do +7°C.

Oprava z minulého čísla
Popisek fotografie: Helena Glotzmannová (sedící druhá zleva) jako členka ČSČK. (Okolo r. 1955.)

Příště
Ve spojeném prázdninovém čísle se vydáme do okolních lesů a povíme si o knínickém mysliveckém spolku.

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

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

Velká voda v Knínicích. (červen 1963)



Rozvodněný Semíč na Dolních Trávnikách. (1963)

Velká voda (1963) 
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