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Letní výlet  
Knínice 2018

TRIO KENT

Knínice 1078, z. s.
Vás co nejsrdečněji zve na akci

Letní výlet  
Knínice 2018

a zakončení prázdnin
sobota 25. srpna od 17.00 hod.

venkovní výletiště u kulturního domu
(v případě nepříznivého počasí kulturní dům Knínice)
vystoupení dětí z MŠ, dětská diskotéka

od 20.00 hodin live 

TRIO KENT
břišní tance – 22.00 hod.

bohaté občerstvení, pečené makrely, speciality z grilu a udírny

vstupné 30 Kč



1

Rekonstrukce železničního mostu u hřiště
Správa železniční a dopravní cesty Brno provede rekonstrukci mostu přes vodní tok Semíč v loka-
litě u hřiště v Knínicích. Stavba s názvem „Zrušení mostu v km 19,764 a rekonstrukce mostu v km 
19,776 v trati Chornice-Skalice nad Svitavou“ v k.ú. Knínice u Boskovic bude zahájena v červenci 
2018 a potrvá do září 2018. Příjezd na staveniště bude po komunikaci vedoucí k fotbalovému hřišti 
a za hřištěm. Výluka na železniční trati je plánovaná v období od 1. 8. do 30. 8. 2018.

Oprava podlahové krytiny v knihovně
Průběžně dochází k rekonstrukci prostor v budově Úřadu městyse. V letošním roce je plánovaná 
oprava podlahové krytiny a výmalba stěn v místní knihovně. Dojde k výměně zastaralého a opotře-
bovaného koberce umístěného na nevyhovujícím nerovném podkladu za nové zátěžové PVC (lino). 
Oprava proběhne s dotační podporou z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje Brno. 

informace  z  radnice
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VoLBY 2018
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. 10. 2018. 
Registračním úřadem pro podávání a registrování kandidátních listin do zastupitelstev obcí 
je Městský úřad Boskovice. Kandidátní listiny lze podávat v kanceláři č. 3. 07, II. poschodí,  
JUDr. Iva Močičková, náměstí 9. května 954/2 do 31. 7. 2018 do 16 hodin. Na internetových stránkách  
www.boskovice.cz v odkaze „KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018“ jsou zveřejněny příslušné formuláře 
pro vyplnění. Počet podpisů na peticích pro městys Knínice je stanoven pro nezávislého kandidáta 
36 podpisů a pro sdružení nezávislých kandidátů 63 podpisů. 
Informace o hlasování ve volbách do zastupitelstva obce budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje.

Místní poplatky
Dovolujeme si upozornit občany, kteří dosud neuhradili první polovinu místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů ve výši 250 Kč za osobu, splatnou do 31. 3. 2018, aby tak bezodkladně učinili. Druhá část, rovněž 
ve výši 250 Kč, je splatná do 30. 9. Pokud chcete tuto platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit 
na číslo účtu 168 554 808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky Vaše příjmení. 

Dále upozorňujeme, že již proběhla splatnost místního poplatku za psa (do 31. 3. 2018), tímto 
současně žádáme všechny, kteří dosud tento poplatek neuhradili, aby tak bezodkladně učinili. Výše 
poplatku za psa v rodinném domě je 100 Kč, za druhého a každého dalšího 150 Kč, za psa v bytě 
150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu je rovněž možno provést na výše uvedený 
účet, variabilní symbol číslo popisné, do poznámky uveďte příjmení majitele. 

Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. 
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o úhradu v úřední dny, kdy 
jsme Vám plně k dispozici, v pondělí 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. a ve středu 7.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00 hod. 

Děkujeme za Vaše úhrady.

Nabídka pracovního místa
Městys Knínice přijme pracovníka na údržbu veřejné zeleně, veřejného prostranství a další pomocné 
práce pro městys. Platové zařazení dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě. Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři Úřadu městyse Knínice 
107, na tel. č. 516 465 423, 774 654 232 nebo emailu um@mestyskninice.cz. 

U S n e S e n Í
č. 22 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
30. 5. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.1. Zprávu kontrolního výboru. 
4.1.  Zprávu komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku obce. 
12a). 2. Bez připomínek sdělení Ing. Kamila Filipa. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.    Ověřovatele zápisu Petra Grénara a Pavla Pechu.
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Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2017. 
5.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2017. 
6.2.  Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2017 bez výhrad. 
7.2.  Rozpočtové opatření č. 3/2018. 
9.2.  Záměr rozšíření kapacity tříd II. stupně ZŠ Knínice do počtu 34 žáků na třídu.  
9.3.  Záměr rozšíření kapacity školní jídelny ZŠ a MŠ Knínice na počet 300 stravovaných. 
10.2.  Záměr prodeje pozemku p.č. 4626 – trvalý travní porost o výměře 1059 m2 v k.ú. Knínice  
 u Boskovic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
11.2. Prodej 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 kupní cenu 21 880 Kč bez DPH. Kupující J. P. 
11.4.  Prodej pozemku p.č. 3661/8 – orná půda o výměře 377 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 15 080 Kč bez DPH. Kupující B. a J. B. 
11.6. Prodej pozemku p.č. 4613/3 – trvalý travní porost o výměře 1 360 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 272 000 Kč bez DPH. Kupující P. G.
11.8. Prodej pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost o výměře 1 361 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 272 200 Kč bez DPH. Kupující J. B. a M. Š. 
11.10. Prodej pozemku p.č. 4819/6 – orná půda o výměře 320 m2, p.č. 4820/6 – ostatní plocha 
 o výměře 218 m2, p.č. 4821/6 – orná půda o výměře 328 m2 a p.č. 5120/3 – orná půda 
 o výměře 137 m2, celková výměra 1 003 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 200 600 Kč 
 bez DPH. Kupující M. M.
12.2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava podlahové 
 krytiny – knihovna Knínice“. 
12a). 3. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Oprava místních komunikací Knínice 2018, 
 ve výši 1 230 599 Kč bez DPH, podané firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice. 
12a). 5. K zajištění technického dozoru investora na akci Oprava místních komunikací Knínice 
 2018 Ing. Emila Glotzmanna.
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 29. 6. 2018.

Zastupitelstvo městyse jmenuje:
8.2.  Mgr. Jitku Vaňkovou ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Knínice, příspěvkové 
 organizace s účinností od 1. 8. 2018

Zastupitelstvo městyse ukládá:
11.11. Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupujícími J. P., B. a J. B. 
         Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2018.
11.12. ZM ukládá uzavřít smlouvu na prodej stavebních pozemků – forma smluvního vztahu v rozsahu 
 smluv lokality Padělky – „Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy“ s podmínkou do 2 let 
 od podpisu smlouvy postavit stavbu, popřípadě rozestavět stavbu rodinného domu (rozestavěná 
 stavba – budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již bude patrné stavebně technické 
 a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží). Následně uzavření „Kupní smlouvy“ 
         s podmínkou zkolaudovat stavbu rodinného domu ve lhůtě do 5 let ode dne podpisu smlouvy 
 s kupujícími P. G., J. B. a M. Š., M. M. 
 Neúspěšné žadatele bude Úřad městyse, v případě jejich zájmu, vést v evidenci žadatelů 
 o koupi stavebního pozemku v Knínicích. 
         Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2018.
12.3. Uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
          Zodpovídá: starosta. Termín: 29. 6. 2018
12a). 4. Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice.

Petr Grénar, Pavel Pecha  
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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odpadY
Odvoz domovního odpadu: 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 
8., 30. 8.

Provozní doba skládky:  
7. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 8.00–14.00 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

KRÁSNÉ  LÉTO  PLNÉ  SLUNÍČKA  A  POHODY.
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Řidičské průkazy nově od 1. 7. 2018
Co zásadního se změní: 
Dříve Nově
žádost o úkony spojené s řidičským průkazem  žádat na libovolném obecním úřadě obce 
vyřídit jen v místě trvalého bydliště, s rozšířenou působností v ČR,
mít sebou průkazovou fotografii, fotografii není potřeba* a pokud bude třeba, 
 na úřadě provedou focení,
ohlásit na úřadě změnu trvalého pobytu, změnu bydliště již nový řidičský průkaz 
 nebude obsahovat.

(* pro mezinárodní řidičský průkaz tato povinnost zatím stále platí).

Záležitosti ohledně řidičských průkazů lze vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působ-
ností – 206 míst v ČR.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
– všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
 elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu 
 s čipem), 
– občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); 
 aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu 
 (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
– aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
 a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
– dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
 výměna dokladů), 
– občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
 pouze z důvodu voleb, 
– lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské 
 průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo 
 do 5 pracovních dnů, 
– občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
 působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra, 
– občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
 e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
– převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva 
 vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra. 
PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra.

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra. 
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Minis-
terstva vnitra. 
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Vydání občanského průkazu do 30 dnů 
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Ministerstva vnitra). 
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek  
100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra).

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 
– ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč, 
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě: 
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní po-
platek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce  
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále 
jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách 
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 

Podání žádosti 
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
– v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
– do 5 pracovních dnů. 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách: 
– u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
– v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
– u Ministerstva vnitra. 

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na 
uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu. 

Převzetí cestovního pasu 
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva 
vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). 
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost  
o jeho vydání. 

Správní poplatky 
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde 
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního 
poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
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šKOLA  A  šKOLKA
Sběr papíru
22. 4. 2018 slavíme Den Země. Naše škola na tuto oslavu uspořádala ve dnech od 18.–20. 4. 2018 sběr 
papíru. Celkem jsme nasbírali 18 740 kg papíru. Všem sběračům děkujeme a těšíme se na další sběr!

Mgr. Jiřina Bednářová

OLYMPIÁDA žÁKů 1. ROČNÍKů
Dne 30. 5. 2018 se naši prvňáčci zúčastnili olympiády ve Velkých Opatovicích. Soutěžili v běhu, 
skoku z místa a v hodu míčkem. Bojovali z plných plic, ale na stupních vítězů nestáli. Přesto si 
odnesli diplom za účast, sladké odměny, ale hlavně spoustu krásných zážitků. Všem za velký boj 
děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

Mgr. Jiřina Bednářová
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Beseda
Informací o problematice drog není nikdy dost, a proto za námi znovu přijel pan Martin Hornych, 
podělit se o svoje vlastní zkušenosti. Devět let bral pervitin a hrál hazardní hry (gamblerství). Po 
úmrtí svého bratra nastoupil na protidrogovou léčbu v PL Bohnice. Od r. 2003 abstinuje a dodržuje 
léčebný režim. Besedoval s žáky 6. až 9. třídy o problematice závislostí: proč lidé berou drogy, 
základní fakta o běžně užívaných drogách, krátkodobé a dlouhodobé užívání drog. 
Jeho životní příběh by měl být dostatečnou výstrahou.         

Mgr. Jaroslava Vašíčková

školní výlet 6. a 7. ročníku do Znojma a Vranova nad Dyjí
Ve čtvrtek dne 31. 5. 2018 se žáci  6. a 7. ročníku naší školy zúčastnili výletu do Znojma, kde na-
vštívili znojemské podzemí.  S ohledem na téměř letní horké počasí byl pobyt nejen velmi poučný 
a zajímavý, ale rovněž osvěžujícím zážitkem. Průvodce vtipnou formou vyprávěl různé historky, 
nevynechal ani faktické údaje, kde uvedl, že podzemí tvoří systém 27 km dlouhých chodeb a sklepů 
a má 4 patra. Trasa měla 14 zastávek se specifickými znaky a příhodnými pověstmi, např. o tajem-
ném mnichu, podzemním městečku, obřích netopýrech apod.
Další zastávkou našeho výletu byla návštěva zámku Vranov nad Dyjí, vzdáleném přibližně 20 km od 
Znojma. Průvodkyně ochotně odpovídala na veškeré dotazy týkající se historie objektu od jeho vzniku 
ve 14. století až po současnost. Žáky nejvíce zaujaly tajné dveře, kterými procházeli do další místnosti. 
Rovněž velký společenský salón lemovaný  sochami panovníků v nadlidské velikosti stál za pozornost.
Po prohlídce zámku si děti zakoupily upomínkové předměty a příjemně unaveny se vydaly na 
cestu domů.

Mgr. Simona Gricová

Čas výletů
Odměnou žákům za celoroční práci jsou školní výlety. V letošním školním roce žáci 1. stupně jeli na 
zámek v Lysicích. Zde byl pro ně připraven zajímavý program s plněním tematických úkolů. Programy 
se nazývaly: S pastelkou po zámku a Pohádkový zámek. Prohlídka zámku byla zakončena procházkou 
v překrásné zahradě a po arkádách. Z výletu jsme se vrátili spokojeni s mnoha zážitky a dárečky. 

Mgr. Jitka Havířová
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Ať žijí duchové
14. a 15. 6. 2018 jsme se vypravili na boskovický hrad. ZUŠ Boskovice připravila na závěr školního 
roku muzikál „Ať žijí duchové“. Na jeho realizaci se podílely všechny obory umělecké školy. Vy-
stupovali v něm rovněž žáci z naší školy, kteří ZUŠ navštěvují. Muzikál byl velice zdařilý, všem se 
nám líbily herecké výkony žáků i jejich učitelů, hudební orchestr se svými písničkami byl úžasný. 
Těšíme se na další muzikály v krásném prostředí boskovického hradu.

Mgr. Jitka Havířová

Anthropos Brno
V květnu žáci čtvrté třídy navštívili výstavu Vítejte u neandertálců. Výstava pomocí nejdůležitěj-
ších nálezů, získaných především z území Moravy, představuje běžný život neandertálců i jejich 
fascinující schopnost přežít v drsných podmínkách pleistocenní Evropy.  Velmi nás zaujala imitace 
jeskyně, která nám pomocí originálních předmětů, kopií, prostorových modelů a video-prvků před-
stavila životní podmínky, ve kterých naši předkové žili. Na konci výstavy byla věta k zamyšlení: 
,,Chovejte se jako neandertálci“. 

Monika Ševčíková

Dopravní hřiště
Měsíce uplynuly jako voda a žáci čtvrté třídy opět vyrazili na dopravní hřiště do Blanska. Tam je 
čekal test, který prověřil jejich teoretické znalosti z dopravní výchovy. Dále je čekaly zkoušky nej-
těžší, uplatnit nabité vědomosti v praxi. Na dopravním hřišti museli zvládnout semafory, kruhový 
objezd, přednost zprava a spoustu dalších situací, které je na silnici čekají. Vzhledem ke svědomité 
přípravě se všem podařilo získat svůj průkaz cyklisty. 

Monika Ševčíková
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Bovýsek
Opět nás letos navštívil Bovýsek, maskot firmy dodávající nám ovoce a zeleninu v rámci projektu „Ovo-
ce do škol.“ Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a za správné odpovědi byly odměněny hrozinkami.

Mgr. Helena Paroulková
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Párty 5. ročníku
Dne 15. 6. 2018 v 17.00 h. začala na školní zahradě naše třídní párty. Nejprve bylo třeba rozmístit  
a postavit stany. S tím nám pomáhali dospělí. 
Po příchodu všech spolužáků se o úvod postarala čtveřice děvčat (Mia Kolajová, Alexandra Pulco-
vá, Kristýna Biberlová a Dorota Kovářová), která nám předvedla svůj taneční um. Vystoupení se 
jim moc povedlo.
Na akci byl pozván Ing. Arch. Jiří Hloušek z Deštné u Letovic, který nám předvedl techniku rytí 
suchou jehlou. Všichni jsme si mohli tuto práci vyzkoušet. Hlavním cílem bylo dotvořit si obrázek 
na památku. Pan Hloušek nám předem vyryl naši školu a každý si ji mohl vytisknout dle vlastního 
výběru barvou. Obrázky byly originální. 
Asi v 18.30 h. začalo opékání špekáčků. U ohně se nejen mlsalo, ale i zpívalo. Mezi tím se rozjela 
velká soutěž Klučičí missák 2018. Holky měly za úkol namalovat kluky. Nechalo se zkrášlit celkem 
šest chlapců. Použily se rtěnky, stíny a dokonce sprej na vlasy. Někteří kluci měli i šaty, sukně nebo 
boty na podpatku. Rodiče nemohli své syny poznat. Proběhla promenáda a začalo hlasování. Cel-
kem se vyrobilo 60 hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů došlo na vyhlášení „missáka“. Na 3. místě 
se umístil Adam Kvítek, 2. místo získal Tomáš Přikryl a vítězem se stal Richard Vyšehrad. Lidé se 
smáli, nápad se velice líbil. 
Velkým překvapením byly rytířské souboje v podání pana Jaromíra Haupta a Petra Haupta. Před-
vedli nám opravdový šerm. Bylo to úžasné.
Na akci přišli rodiče i příbuzní. Když se začalo stmívat, dospělí odcházeli domů. Rádi jsme je 
vyprovodili. Měli jsme totiž plán, velkou bitvu (kluci versus holky) s PET lahvemi. Bitva byla 
ukončena ve 21.45 h., protože ve 22.00 h. začíná noční klid.
Po hygieně jsme se mohli ještě sejít u ohně a špitat si. 
Ranní budíček byl v 06.30 h. Proběhla i řádná rozcvička. Po snídani jsme začali balit stany. Akce 
skončila v 8 hodin. 
Děkujeme p. uč. Dostálové, Petře Abrahámové a Simoně Gricové za pomoc při organizaci akce. 

Třídní kolektiv
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Květen a červen ve školce
Poslední dva měsíce školního roku byly plné událostí a akcí. První z nich byla návštěva pracovníků 
Policie ČR, oddělení Boskovice. Policisté dětem ukázali svoji výzbroj a výstroj, kterou si mohly 
děti i samy vyzkoušet a prohlédnout. Policisté také vyzkoušeli, jak umí děti přecházet silnici, cho-
vat se jako cyklisté a zda ví, čím má být jejich kolo vybavené. Na závěr děti dostaly zajímavou 
knížku příběhů z policejní práce a omalovánky. Děkujeme policistům za jejich poutavé vyprávění 
a už se těšíme na jejich další návštěvu se zajímavým vyprávěním.
Další akcí byl výlet starších dětí do Bystřice nad Perštejnem do centra EDEN. Program, který byl 
pro děti připravený zajímavou formou seznámil děti s různými řemesly, nářadím, způsobem života 
a bydlením v dřívějších dobách. Mohly si například vyzkoušet, jak funguje tkalcovský stav, sezná-
mit se se zpracováním lnu, nebo mletím obilí. Po zajímavé prohlídce si děti ještě prohlédly krtkův 
domeček, vyzkoušely si, jak se dojí mléko a projely se na malém traktoru. Výlet byl opravdu vyda-
řený a dětem přinesl řadu nových poznatků. Ani malé děti nebyly ochuzeny o výlet a byly navštívit 
zázemí u maringotky u rybníka. Po cestě, kterou všechny děti statečně zvládly jim byl odměnou 
opečený párek a prohlídka okolí maringotky, rybníka a lesa.
Ani letos jsme v naší mateřské škole nezapomněli na svátek maminek a také svátek rodiny. K této 
příležitosti si děti připravily v jednotlivých třídách krátký program. Každá třída měla program s jinou 
tematikou, ale snahou všech dětí bylo, udělat rodičům radost a ukázat, co se v MŠ naučily. Určitě se pro-
gram všem rodičům líbil a ocenili snahu dětí. Po skončení programu ve třídě předvedly na školní zahradě 
děti, které navštěvovaly Dramatický kroužek pod vedením paní uč. Jarůškové, pohádku s písničkami  
o broučcích. Pohádka se dětem moc povedla a všichni podali výborný výkon. Příjemné odpoledne bylo 
zakončené posezením u ohníčku na školní zahradě a doufáme, že se všichni dobře bavili.
Poslední událostí bylo rozloučení s našimi předškoláky a pasování do řad školáků. Všechny děti 
přišli na tuto slavnostní událost podpořit rodiče a sourozenci, přivítali jsme mezi námi i pana ředi-
tele školy Mgr. Horníčka a paní zástupkyni Mgr. Vaňkovou. Z rukou pana ředitele, paní zástupkyně  
a třídních učitelek převzaly děti dárek na památku na mateřskou školu, fotografii a tričko.
Po tomto vážném okamžiku už nás čekalo rozloučení s rodiči a chystání na dlouho očekávané dob-
rodružství – spaní ve školce. Nejdříve jsme museli splnit na školní zahradě úkoly a potom jsme se 
vydali ve škole hledat poklad podle světýlek, která nám ukazovala cestu. Protože jsme byli šikovní, 
splnili jsme všechny úkoly a školní skřítci nám vydali poklad. Pak už jsme se pomalu chystali do 
svých postýlek a téměř všechny děti noc bez maminky zvládly.
Chtěli bychom také poděkovat všem maminkám, které nám připravily občerstvení na akci s rodiči  
i spinkání ve školce. Dobroty od maminek dětem moc chutnaly a zpříjemnily obě akce.
Na závěr nám dovolte, abychom popřáli všem našim dětem a jejich rodičům krásně prožité prázdniny. 
Předškolákům přejeme po prázdninách šťastný vstup do školy, mnoho úspěchů a samé jedničky.

Za kolektiv MŠ Anna Kočí
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Ukončení školního roku 2017–2018
Je tu opět, tentokrát 29. červen, který v letošním roce znamená konec školního roku. Sice není vy-
značen v kalendáři jako státní svátek ani jako významný den, ale pro nás, kteří chodíme do školy, je 
tento den, téměř tím nejdůležitějším dnem v roce. Nastává chvíle, kdy se žáci školy z obdrženého 
vysvědčení dozví, jak byli po celý školní rok pracovití a tedy i úspěšní. 
Myslím si, že se na nastávající prázdniny ve velké většině těší nejen žáci, ale i zaměstnanci školy. 
Nejvíce toho dneškem končí pro „deváťáky“, protože je jejich posledním dnem na této škole. Le-
tos poprvé cítí určité rozpaky a nejen čisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnů. Dnes se 
musí rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu. Od dnešního dne budou 
na svou základní školu jen vzpomínat, hlavně na společné kamarády, na již bývalé učitele, ale  
i na ostatní zaměstnance školy. S odstupem času většina absolventů pochopí, že vše co se ve škole 
naučili, bylo pro jejich dobro a budou často vzpomínat na roky strávené na základní škole. Byla to 
příprava na tvrdší přístup na středních školách a i pro celý budoucí život. Přeji jim při této příleži-
tosti mnoho štěstí a úspěchů v budoucí životní etapě.
Jako každý rok, se i letos loučíme se žáky naší MŠ. 7. června proběhlo v prostorách školky takzvané 
„šerpování“ předškoláků a tedy rozloučení dětí i rodičů s učitelkami MŠ. 
V důsledku odchodů do důchodu, dochází ke změně na postu ředitele školy a vedoucí učitelky 
MŠ. Na doporučení konkurzní komise byla zastupitelstvem do funkce ředitelky školy jmenována  
Mgr. Jitka Vaňková. Na místo vedoucí učitelky MŠ nastupuje Kateřina Pokorná, která střídá ve 
funkci Annu Kočí. Při této příležitosti chci poděkovat odcházející paní učitelce za dlouholetou obě-
tavou práci pro naše žáčky z MŠ, hodně zdraví a pohody v nadcházejícím životním období.
Také vedení Městyse Knínice děkuji za velmi dobrou spolupráci a vstřícný postoj při řešení pro-
blémů spojených s provozem školy. Dále přeji nové paní ředitelce a vedoucí paní učitelce mnoho 
úspěchů a štěstí v mnohdy nelehké práci. 
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu školního 
roku, všem představitelům Městyse Knínice, dále všem sponzorům, příznivcům a přátelům, bez 
jejichž přízně by provoz a úspěchy školy byly nemyslitelné.
Úplně na závěr přijměte přání hezkého a pohodového prožití prázdnin, tak abychom načerpali hod-
ně sil a energie do nového školního roku.

Mgr. Jiří Horníček

ORGANIZACE šKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení: v pondělí 3. 9. 2018 v 7:40 hodin. 
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019.
Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019. 
Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018. 
Vánoční prázdniny: sobota 22. 12. 2018–středa 2. 2. 2019. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019. 
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019. 
Jarní prázdniny: 11. 2.–17. 2. 2019.  
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019, pátek 19. 4. 2019 je tzv. ostatním svátkem.
 Hlavní prázdniny: sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019. 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 bude zahájeno v pondělí 2. 9. 2019.
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Zahajovací nástup mužstev přípravek.

Předávání cen domácímu mužstvu mladší přípravky.

I letos proběhl Turnaj přípravek – SULKOM CUP 2018. V sobotu 16. 6. za účasti 12 mužstev 
mladší i starší přípravky. Celkový počet – 105 hráčů opět překonal účast předchozího ročníku. 
Trendem dnešní doby je i účast děvčat, letos jich bylo celkem 13. Sehrálo se celkem 36 utkání 
souběžně na 3 menších hřištích s následujícími výsledky:
Mladší přípravka: Starší přípravka:
1. Žijeme hrou 1. Žijeme hrou „B“
2. Lipůvka 2. Žijeme hrou „A“
3. Svitávka 3. Svitávka
4. Cetkovice 4. Ostrov
5. Knínice 5. Knínice
6. Velké Opatovice 6. Velké Opatovice
Konkurence byla velice silná, i proto stojí za zdůraznění vyhlášení nejlepšího hráče Štěpána Hirta 
z mužstva Knínic v turnaji mladších přípravek.
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Odehrané zápasy

Termíny nového soutěžního ročníku budou k dispozici na webových stránkách po rozlosování.

Inzerce: 

Hledáme trenéry k mládežnickým kategoriím, nejlépe z řad rodičů. 
V případě zájmu kontaktujte stávající trenéry, nebo vedení TJ. Kompletní kontakty najdete na: 
www.tjkninice.cz

Vedení TJ
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OP Starší žáci

Pavel Lajšner

Závody horských kol – MTB Superior Pohár Drahanské vrchoviny
Druhý ročník závodů horských kol v Knínicích je plánovaný na sobotu 15. září 2018 u kulturního 
domu. Tento závod je určený pro všechny – od dětí na odrážedlech až po veterány. 
Informace k závodu naleznete v příštím vydání zpravodaje a na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

ÚM
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KLUBY  A  SPOLKY
Sbor dobrovolných hasičů Knínice slaví letos 145 let
A opět se slaví. Sbor dobrovolných hasičů Knínice oslaví letos 145 let od svého založení. Toto půl-
kulaté výročí průběžně naváže na události z předchozích let, kdy mimo jiné proběhla i oslava spojená  
s nákupem a žehnáním nového hasičského zásahového vozidla. A nejen to, od začátku letošního roku 
sbor uspořádal již několik zábavných akcí či společenských večerů pro místní obyvatele i širokou 
veřejnost. V květnu se v rámci oslav zúčastnil mše svatého Floriána v Cetkovicích a v červnu uspořá-
dal další ročník hasičské soutěže „Knínická hasičská noc“, která prověřila schopnosti ostatních sborů 
provést bezchybný požární útok v noci a při minimálním osvětlení. Vyvrcholení oslav je naplánované 
na září 2018, kdy proběhne velké posezení v prostorách kulturního domu v Knínicích. Za účasti dele-
gátů OSH Blansko, hostů a zástupců ostatních sborů z okrsku Šebetov, bude představeno něco málo z 
historie sboru a některé významné události za posledních 10 let. Dále budou předány pamětní medaile 
či vyznamenání zasloužilým hasičům a členům sboru. V rámci oslav bude také možné navštívit místní 
požární zbrojnici a prohlédnout si požární techniku sboru.

Motto: 
„BLIŽNÍMU KU POMOCI“
Je staré hasičské heslo. Řídí se jím od samého začátku i členové našeho dobrovolného hasičského 
sboru. Jejich činnost je jednou z nejzáslužnějších. Vždyť co je záslužnější, než zachraňovat bez 
jakéhokoliv požadavku na odměnu majetek a případně i životy svých spoluobčanů. 

SDH Knínice

Žehnáním nového hasičského zásahového vozidla.
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MAS Boskovicko PLUS
Vyhlášení výtvarné soutěže

MOJE ZÁžITKY Z VÝLETU
Podmínky soutěže:
1) Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, 
 tak i skupiny – vždy pouze s 1 obrázkem.
2)  Možnost malování i kreslení.
3)  Dodržení tématu soutěže: Moje zážitky z výletu.
4)  Do soutěže mohou být zaslány pouze PŮVODNÍ VÝTVARNÁ DÍLA.
5)  Velikost výtvarného díla: nejlépe formát A4, maximálně A3
6)  Na zadní straně uveďte: jméno, věk, kontakt (adresa, tel., e-mail)
7)  Soutěžní výtvory doručte osobně nebo poštou do kanceláře MAS (Masarykovo nám. 29/28,
 680 01), nebo osobně v papírové podobě nejpozději do 30. září 2018!

UPLYNULÉ  AKCE

Den dětí
Sobotní odpoledne 2. 6. 2018 u kulturního domu opět patřilo našim nejmenším. Slavili jsme Den 
dětí. Děti soutěžily v mnoha zábavných hrách a sbíraly čárky na kartičky, které vyměňovali za 
sladké odměny. Soutěžilo 78 dětí a vydalo se přibližně 1300 různých cukrovinek. V doprovodném 
programu zatančily děti ze školky pod vedením šikovné paní učitelky Lenky a zasloužily si velký 
potlesk. Ke konci akce všechny překvapil velký liják a muselo se čekat pod přistavenými stany, 
co bude dál. Na závěr přijela do Knínic hasičská cisterna z Cetkovic a nastříkala na taneční parket 
pěnu, ve které si mohly děti (ale i dospělí) trochu zařádit.
Poděkování patří knínickým hasičům, za přípravu a zajištění bohatého občerstvení i všem pomoc-
níkům na stanovištích. 

ÚM
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Knínická hasičská noc 2018
V sobotu 23. 6. 2018 proběhl na místním fotbalovém hřišti v Knínicích další ročník hasičské sou-
těže „Knínická hasičská noc 2018“. Soutěže se zúčastnilo 17 hasičských sborů ze širokého okolí. 
Zúčastnily se: Knínice, Šebetov, Sudice, Cetkovice, Boskovice, Borotín, Velké Opatovice, Kochov 
– Kladoruby, Velká Roudka, Žďárná, Ráječko, Bezděčí u Trnávky, Petrovice, Velká Bystřice, 
Šubířov, Kladky, Gruna.
Soutěž byla zahájena tradičním „Keňa Kapem“ – soutěž v netradičních disciplínách. Do Keňa 
Kapu se přihlásilo 12 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžící absolvovali vylepšenou verzi 
štafety s překážkami a tradiční štafetu pivní. V kategorii muži obsadilo první místo družstvo ze 
Žďárné, v kategorii žen družstvo z Borotína. Knínice skončili na místě šestém. Keňa Kap modero-
val starosta hasičů Pavel Pecha.
Po setmění odstartovala hlavní část soutěže „Knínická hasičská noc“ - noční požární útoky s pro-
jekcí. Požární útoky zahájily družstva mladých hasičů a hasiček z Borotína, Sudic a Šebetova. 
Soutěžilo se na zkrácené dráze v kategorii přípravka, mladší žáci a starší žáci. Po nich navázala 
kategorie žen a mužů. Na požární útoky se přihlásilo celkem 19 družstev mužů a 7 družstev žen, což 
je pravděpodobně zatím nejvíc od roku 2010. Požární vedení bylo realizováno pomocí dvou hadic 
typu „B“, rozdělovačem a čtyřmi hadicemi typu „C“. Délka tratě činila 80 m. Hadice se musely roz-
hazovat a vedení se spojovalo až na dráze, což za tmy vedlo k několika nedokončeným útokům.
Požární útoky skončily ve 3 hodiny ráno slavnostním vyhlášením výsledků. V kategorii muži to 
dopadlo takto: 1. Bezděčí u Trnávky, 2. Šebetov, 3. Velká Roudka A, 4. Gruna, 5. Šubířov. Muži 
z Knínic obsadili místo třinácté. Kategorii žen vyhrálo družstvo z Borotína. Všechna družstva, 
která zdárně dokončila útok, obdržela diplom a lahev archivní pálenky. Prvních 5 míst bylo navíc 
odměněno pohárem a absolutní vítěz si domů odvezl „Putovní pohár“ o váze 35 kg, který ze dřeva 
vyřezal Tomáš Trmač. Noční soutěž moderoval Martin Straka, časomíru a startování měl na starosti 
Jirka Petr.
Přestože nám počasí příliš nepřálo a zasáhla nás studená fronta, i tak jsme zaznamenali poměrně 
velkou účast. Silný nárazový vítr a občasné večerní přeháňky trochu komplikovaly rozhodnutí, zda 
vztyčit plátno a promítat, či nikoliv. Nakonec se vítr zklidnil a na žádost mnoha účastníků jsme 
plátno postavili a promítaní proběhlo. A jsme rádi, že to mu tak bylo, protože to prostě k naši noční 
soutěží neodmyslitelně patří.
Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem hasičským sborům za účast, rozhodčím a pomoc-
nému personálu za pomoc při soutěži, našim občanům a návštěvníkům za přízeň. Doufáme, že Vás 
uvidíme opět za rok. Poděkování také patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci 
této soutěže a poskytli nezbytné vybavení či materiál. Děkujeme všem!

SDH Knínice
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE
Vážení občané, 
oznamujeme Vám možnost nákupu drogerie za velice dlouhodobě příznivých podmínek na eshopu  
mojedrogerie.cz. Nabízíme možnost objednat na internetových stránkách www.mojedrogerie.cz a zboží 
si vyzvednout na výdejním místě v Jevíčku nebo si ho nechat zdarma zaslat až domů. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách www.mojedrogerie.cz. Uspořte nemalé peníze. Děkujeme.

Restaurace Na Holbě Knínice Vás srdečně zve na country večer se skupinou ,,VYPRAHLO“. 
Akce se koná v pátek 6. 7. 2018 od 19.30 hod. v areálu restaurace. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!

Holba team

POTRAVINY MEGI KNÍNICE
Otvírací doba 1. 7.–8. 7. 2018
Pondělí  2. 7.  7.00 – 12.00 hodin
Úterý  3. 7. 7.00 – 12.00 hodin
Středa 4. 7.  7.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 5. 7. zavřeno
Pátek  6. 7.  zavřeno
Sobota 7. 7.  zavřeno

Otvírací doba od 9. 7. 2018 
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–16.00 hodin
Úterý  7.00–12.00, 12.30–16.00 hodin
Středa 7.00–12.00, 12.30–16.00 hodin
Čtvrtek  7.00–12.00 hodin
Pátek  7.00–12.00, 12.30–16.00 hodin
Sobota 7.00 – 10.00 hodin

POHLED
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Lesy nad Knínicemi
K šebetovskému panství patřilo v r. 1825, kdy je od Náboženského fondu koupil hrabě Karel Strachwitz, celkem 
6 634 jiter lesů (1 jitro je asi 57,55 arů). Lesy byly rozděleny do šesti revírů: Šebetov, Svitávka, Úsobrno, Pavlov, 
Pohora a konečně revír Okrouhlá, který se táhl od silnice Šebetov-Kořenec směrem jihozápadním přes Pilské údolí 
k Okrouhlé a na druhou stranu nad  Knínice a Vážany. Revír čítal rozlohou něco přes 1387 jiter a měl 21 oddělení, 
z nichž ty nejblíže ke Knínicím se nazývaly Buček, Boří, Dubová-Mojetín, Skalka, Chlum a Trávničková. Od pol. 
19. st. se na místo revíru Okrouhlá uvádí revír Melkov, rozdělený – aspoň podle lesní hospodářské mapy z období po 
r. 1893 - na 16 oddělení. V r. 1932 se opět zmiňuje revír Okrouhlá. 
Nejvyšší dohled nad lesy velkostatku měl nadlesní (lesní správce).  Vůbec k těm nejschopnějším patřil lesmistr Gus-
tav Dietrich, který se z Těšína ve Slezsku, odkud pocházel, přistěhoval do Šebetova v r. 1888. Byl to on, kdo nechal 
regulovat potoky, vzorně se staral o lesy a lesní cesty, vyměňoval louky za pole.  Nepohodl se však s baronem a proto 
musel v r. 1907 ze služby odejít. Na jeho místo nastoupil kontroverzní Hubert Ludwig (podrobně o něm viz Zpra-
vodaj obce Šebetov, duben 2018). Po r. 1930 zastával místo nadlesního František Krebs, který byl – stejně jako jeho 
předchůdce – rovněž pověřen správou velkostatku.  Práci nadlesního vykonával až do období protektorátu. Němci 
dosazený správce velkostatku Kolbe poté poslal Františka Krebse do důchodu a na jeho místo dosadil Karla Kabel-
ku, dosavadního lesního správce na Karlově. Kanceláře lesní správy se nacházely ve dvoře velkostatku v Šebetově 
(vedle dnešního Obecního úřadu), kde měl nadlesní rovněž k dispozici služební byt. 

HISTORIE
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Jednotlivé revíry (polesí) spravovali revírníci (polesní). Jejich domovem byla lesovna (někdy se uvádí též fořtovna). 
Na třetím stupni hierarchie lesních zaměstnanců pak stáli hajní, kteří na rozdíl od svých nařízených nemuseli mít 
žádné odborné vzdělání, stačil pouze zájem o práci a pochopitelně láska k přírodě a k lesu.  Hajní – jak jinak – byd-
leli v hájovně. Podle soupisu majetku šebetovského velkostatku z r. 1931 se hájovny aktuálně nacházely na Pilce  
(v Pilském údolí), na Kořenci, na Pavlově, na Melkově, v Uhřicích, v Cetkovicích, na Pohoře, na Horním Štěpánově 
a v Nových Sadech.

Periodická situační zpráva
Lesní správce vyhotovoval každoročně tzv. „Periodickou situační zprávu“, což bylo hlášení o stavu lesního hos-
podářství za uplynulý rok určené jednak Okresnímu úřadu v Moravské Třebové, kam spadala severovýchodní část 
území šebetovského velkostatku (Úsobrno, Uhřice) a jednak Okresnímu úřadu v Boskovicích, kam přináležela ji-
hozápadní část (Šebetov, Okrouhlá, atd.) Co vše taková zpráva obsahovala? Na tuto otázku nám odpoví hlášení  
z r. 1932, které se jako jediné dochovalo kompletní.
Hned v prvním odstavci zprávy se hovoří o škodách, způsobených lesními škůdci. A že jich nebylo málo! „Ve velkém 
množství objevoval se klikoroh borový a bylo na celém panství nasbíráno asi 250 000 kusů, nejvíce v Šebetovském  
a Pohorském polesí. V Pavlovském bylo poměrně méně nasbíráno…“ – z důvodu vyšší nadmořské výšky, která 
hmyzu již „neprospívá“.  Protože klikoroh borový se živí kůrou a lýkem právě vysazených jehličnatých sazenic, 
přišlo v uvedeném roce vniveč na 80–100 000 kusů malých stromků, což byla škoda „dosti značná“, jak se konstatuje 
v závěru odstavce.
Na kmenech, které zůstaly v lese po velké kalamitě z roku 1930, se podstatnou měrou podepsal další škůdce, ozna-
čený v textu odborně Xyloterus lineatus.  Stačí se podívat do slovníku, abychom zjistili, že se jedná o běženého 
dřevokaze čárkovaného, který znehodnocuje dřevo vyvrtanými chodbičkami. „Ohromnou škodu nám způsobil na 
kalamitním užitkovém dříví… Mohli jsme skoro všechno řezivo na naší pile jenom jako podřadné, tak zvané sekunda 
zpracovati a prodati.“ stýká si ve zprávě nadlesní.
A jak se na lesním porostu podepsalo počasí? „Větrem a tlakem sněhovým byly v roce 1932 na zdejším velkostatku 
způsobené jenom nepatrné škody.“  To je, zdá se optimistická zpráva, bohužel, nevydrží dlouho. Už v dalším odstavci 
se totiž dočteme, že v Pavlovském polesí se koncem roku usadila do korun stromů jinovatka „ve velkém množství“  
a způsobila tak značné škody. A co více, „jinovatky stále přibývá, škoda denně roste a nevíme, kdy končí. Na každý 
pád lze očekávati zase značnou kalamitní hmotu, samé polomy.“
V bodu „c“ zprávy se konstatuje, „že lesními požáry škoda na lesním majetku způsobena nebyla“.  Z následujícího 
odstavce vyplývá, že lesní správa se delší dobu potýkala s větším výskytem souší, „kterých rok od roku přibývá 
a mají tak vliv na přestárlost našich porostů.“ Jako naopak dobrá zpráva se jeví fakt, že všechny holiny, vzniklé 
kalamitou v roce 1930 se podařilo zalesnit. Jen ta úroda lesních semen kdyby nebyla tak slabá! „Sbíralo se sice pro 
vlastní potřebu,“ dočteme se dále, „ale větší díl semena pro jarní setbu musel býti u spolehlivé firmy koupen. Sbírané 
i zakoupené semeno klíčilo dobře.“ 
Trh se dřevem, toť kapitola sama o sobě: „Poměry dřevařského trhu byly v roce 1932 tak katastrofální, že snad do-
sáhly nejnižšího bodu, což se všeobecně myslí. My čítáme ale ještě v roce 1933 se špatnějšími cenami a prorokujeme, 
že rok 1933 bude hospodářsky nejslabší. V roce 1932 nejen, že se nevydělávalo – přímo dřevařské podniky prodělá-
valy a doplácely. Jestli to tyto firmy v roce 1933 vydrží, jest velká otázka a čítáme, že mnoho dřevařských podniků 
raději zavře.“ prorokuje nadlesní a správce velkostatku František Krebs a dodává: „Naše parní pila pracovala sice 
celý rok, ale bez výdělku, vlastně jenom pro dělníky a na daně, účty naší režii nekryly. Palivové dříví se za sice nízké 
ceny skoro všechno prodalo, takže nám nyní zbývá 7 000 prstmtr. starého paliva z roku 1930–1931.  Prodává se staré 
palivo I. třída měkké za Kč 40–45,-, II. třídy za Kč 28–32 loko les, ale koupěchtivost okolí jest tak slabá, že budeme 
míti dosti práce, abychom toto staré palivo do jara prodali.  V roce 1932 se pravidelná těžba nikde neprováděla. 
Haluzí, kůra a pařezy se prodávaly za ceny, jaké případně kupci nabízeli.“
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V pátém bodě zprávy se konstatuje, že dosud nebyla ukončena lesní reforma. Co se týče obecních honiteb, v šestém 
bodě se dočteme, že „velkostatek vůbec žádné nedrží, protože v dřívějších letech nebylo možno požadavky obcí splniti 
a při dnešních poměrech na hon dopláceti také nelze. Stav srnčího, bažantů a koroptví byl v roce 1932 menší než 
v předešlém roce, zajíců bylo v roce 1932 více, normální odstřel těchto nebyl ale v plném rozsahu proveden, by zvěří 
přibývalo. Ceny zvěřiny byly špatné.“
Periodická správa řeší i platy lesních dělníků. „Průměrné mzdy lesního dělnictva pohybovaly se u mužů mezi  8–12  Kč,  
u žen mezi 5–6 Kč. Bylo pozorovati, že někteří nezaměstnaní nabízenou práci za těchto podmínek nepřijali.“ Zápis neuvádí, 
o jakou mzdu (denní, či týdenní) se jednalo.
V posledním bodě se dovídáme, že v bližším okolí panství se obecní školky nenalézají a tak sousední obce berou 
potřebné sazenice většinou ze šebetovského velkostatku. 
Na závěr: „Dáno doporučeně v Šebetově, 5. ledna 1932.“ (Pozn.: správně má být uveden rok 1933.)

Výkaz odstřelené zvěře za rok 1932
Zatím co se – jak jsme si již řekli – kompletní Periodická situační zpráva dochovala pouze jedna, kopie formulářů s názvem 
„Výkaz v roce 19… odstřelené zvěře“, které se ke zprávě přikládaly, najdeme v archivu hned několik. Nejstarší pochází 
z roku 1927, zbývající z let 1930–33. Nás bude pochopitelně především zajímat výkaz z roku 1932. Vlastně dva výkazy: 
pro každý okresní úřad zvlášť. Pro srovnání pak ještě nahlédneme do výkazu z roku 1933.

Celkový počet odstřelené zvěře za rok 1932.
Politický okres Moravská Třebová, vlastní honební obvody Světlá, Uhřice, Cetkovice, Horní Štěpánov, najatá obecní 
honitba Světlá.
Zvěř užitečná: srnčí 39 ks, zajíci 204 ks, králici 7 ks, bažanti 4 ks, koroptve 43 ks, sluka lesní 1 ks. 
Zvěř škodná: lišky 11 ks, kuna lesní 5 ks, lasice 4 ks, tchoři 4 ks, veverky 625 ks, jestřábi 15 ks, krahulci 10 ks, luňáci, 
sokoli, ostříži 21 ks, vrány 53 ks. 
Politický okres Boskovice, vlastní honební obvody Šebetov, Knínice, Kořenec, Okrouhlá, Benešov.
Zvěř užitečná: srnčí 28 ks, zajíci 223 ks, králíci 3 ks, bažant 1 ks, koroptve 22 ks, sluka lesní 1 ks.
Zvěř škodná: lišky 4 ks, kuna lesní 1 ks, lasice 3 ks, tchoři 8 ks, veverky 446 ks, krahulci 11 ks, vrány 9 ks.

Celkový počet odstřelené zvěře za rok 1933.
Politický okres Mor. Třebová, vlastní honební obvody Světlá, Uhřice, Cetkovice, Hor. Štěpánov.
Zvěř užitečná: srnčí 84 ks, zajíci 169 ks, králíci 35 ks, bažanti 15 ks, koroptve 9 ks.
Zvěř škodná: lišky 9 ks, kuna skalní 1 ks, lasice 8 ks, tchoři 22 ks, ondatry 2 ks, toulavé kočky 44 ks, toulaví psi 21 ks, 
veverky 82 ks, sojky 11 ks, jestřábi 10 ks, krahulci 18 ks, vrány 47 ks, jezevci 2 ks.
Politický okres Boskovice, vlastní honební obvody Šebetov, Knínice, Kořenec, Okrouhlá, Benešov.
Zvěř užitečná: srnčí 57 ks, zajíci 322 ks, králíci 41 ks, bažanti 7 ks, koroptve 22 ks, sluky lesní 5 ks.
Zvěř škodná: lišky 9 ks, lasice 6 ks, tchoři 8 ks, ondatry 8 ks, toulavé kočky 54 ks, toulaví psi 27 ks, veverky 100 ks, sojky 
4 ks, krahulci 14 ks, vrány 53 ks, jezevci 5 ks.

Melkovští revírníci
Jak je patrné z indikační skici (nákresu), stávala  melkovská lesovna (čp. 81, kat. území Okrouhlá) u mostu přes říčku 
Bělou již v r. 1834. Nejstarší vyobrazení lesovny pak pochází z r. 1880, kdy ji (společně se sousední pilou) pro tehdejšího 
majitele velkostatku barona Mořice Königswartera namaloval rakouský malíř Gottfried Seelos (*1829–†1900). Z obrazu 
je zřejmé, že šlo o zděnou, jednopatrovou budovu.  Do dnešní podoby (tj. snížení o horní patro) byl dům uveden nejpozději 
do r. 1930.
Na základě soupisů obyvatel osady Melkov (vedeno pod obcí Okrouhlou) a dále na základě matričních zápisů obyvatel 
osady Melkov (vesměs všechny jsou zaznamenány v knínických matričních knihách) si můžeme vytvořit přibližný seznam 
melkovských revírníků. Tak v r. 1855 se zde zmiňuje jistý Klement Weiss, kterého někdy kolem r. 1858 vystřídal Franti-
šek Herzig. V r. 1868 se na melkovské lesovně uvádí Jan Richter. Nejpozději na jaře r. 1873 se novým revírníkem stává 
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Ignác Haschke, který pocházel z Boršova, za manželku měl Marianu Korčákovou z Hor. Štěpánova a s ní a se šesti dětmi 
žil na Melkově přibližně do r. 1897, tedy více jak dvacet let.  V r. 1897 na jeho místo nastoupil Kašpar Brauner, rodák ze 
Šebetova, který před tím sloužil jako revírník na Pavlově. Na Melkově se s celou rodinou, tedy s manželkou a osmi dětmi 
zdržoval ještě v r. 1910. 
V r. 1898 zrušil velkostatek melkovskou pilu (čp. 48, bývalý mlýn) a v objektu zřídil hájovnu a byty pro lesní dělníky. Tak 
se stalo, že v následujících zhruba dvaceti letech byla na Melkově lesovna i hájovna. Prvním hajným se uvádí Antonín 
Dlapa rodem z Boskovic, který se zde však zdržel velmi krátce. Již v r. 1899 přichází na Melkov další hajný, Josef Paz-
dírek z Biskupic. I v následujících letech se hajní na Melkově střídají v poměrně rychlém sledu za sebou: kolem r. 1910 
tu například sloužil Emil Schnürmacher  rodem z Boskovic, v r. 1914 Alois Škrabal či mezi lety  1914–1919 hajný Josef 
Přikryl z Hor. Štěpánova.
Po r. 1920 bylo sídlo lesovny přeneseno z Melkova na Okrouhlou. Na Melkově zůstala pouze hájovna, která se z čp. 48 
přestěhovala do bývalé lesovny. K r. 1920 se zde uvádí hajný Jan Grulich rodem ze Štarnova u Litovle.
Ve 40. letech sloužil na Melkově hajný Alois Toman, který sem přešel z hájovny na Pohoře. V archivu se mi podařilo 
nalézt pracovní smlouvu z r. 1932, na jejímž základě Alois Toman nastupuje (znovu) jako hajný do služby k šebetovskému 
velkostatku. Za jakých podmínek? Na to najdeme odpověď v doslovném přepisu této smlouvy:

************************************************************************************************
Protokol
zepsaný za přitomnosti podepsaných v kanceláři správy velkostatku v Šebetově dne 3. dubna 1932.
Beřu na vědomi, že služební můj poměr k velkostatku pana J. A. Königswartera byl na základě mě dané výpovědi 
ke dni 31. března 1932 tímto dnem platně rozvázan a byly veškeré nároky mé až do tohoto dne úplně vyrovnány.
Součastně beřu na vědomi, že byl jsem s platnosti od 1. dubna 1932, provisorně s novou přijat do služby velkostatku 
jako hájný a prosatím mně pověřen byl vedením hájenskou lesní službou v revíře Pohora, oddělení: Sykora - Spiel-
berg - Zámek, s těmi to služebnými požitky:
roční služné Kč 1850.- základního platu, Kč 955.- drahotního příspevku, Kč 2.347.- mimořádného drahotního pří-
spevku, Kč 50.- paušál na světlo, Kč  150.- paušal na obdělaní pole, 20 metrů prüglů měkkých s dovozem, 7 mír poli 
a luk, 2 ha lesní trávy, půl ha lesního steliva, jeden služební oblek a jeden par botů.

Jana Königswartera
správa velkostatku Šebetova na Moravě                                                   Toman Alois
(razítko; podpis nečitelný)                                                                             (podpis)
 jako svědek
(podpis nečitelný)
********************************************************************************************

Na základě Benešových dekretů byl v létě r. 1945 majetek barona Jana A. Königswartera zkonfiskován a lesy nad 
Knínicemi přešly pod správu státu.

Příště
V příštím čísle Zpravodaje si povíme o příslušnících hraběcího rodu Strachwitzů, kteří jsou pochováni v hrobce 
zdejšího kostela sv. Marka.

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

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



Mapa polesí Melkov z r. 1885 (Výřez)

Baron Jan A. Königswarter, poslední majitel šebetovského 
velkostatku (Asi 1940)

Melkov s pilou a lesovnou (v pozadí) na obraze G. Seelose (1880)
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