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Letní výlet  
Knínice 2015

Tom Sawyer Band

Občanské sdružení Knínice 1078, o. s.
Vás co nejsrdečněji zve na akci

Letní výlet  
Knínice 2016
sobota 20. srpna od 18.00 hod.

venkovní výletiště u kulturního domu
(v případě nepříznivého počasí kulturní dům Knínice)

od 20.00 hodin live 

Tom Sawyer Band
bohaté občerstvení, pečené makrely, 

speciality z grilu a udírny
přijďte posedět, poslechnout, zatančit, ochutnat... 

vstupné od 20.00 hod. 80 Kč
(maminky s dětmi a důchodci vstup zdarma)
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Nabídka kompostérů o objemu 340 l
V rámci dotačního projektu na oddělené ukládání biologicky rozložitelných odpadů pořídil městys 
Knínice pro zájemce z řad občanů domácí kompostéry. Několik kompostérů o objemu 340 l je ještě 
k dispozici případným zájemcům k bezplatné výpůjčce. Doba výpůjčky  je 5  let a poté přechází 
kompostér bezplatně do Vašeho vlastnictví. Kompostér má rozměry 76x76 cm, výšku 85 cm. Do 
kompostéru lze ukládat zbytky rostlin, plevele, květy, listí, posekanou trávu, rozdrcené dřevo, pi-
liny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, apod.), trus a podestýlka drobných zvířat (mimo 
psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky. 
Bližší informace zájemcům sdělíme v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 

Návrh železničního jízdního řádu
na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz  je zveřejněn Návrh železničního 
jízdního řádu pro období 11. 12. 2016–9. 12. 2017, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací  pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.  
Případné připomínky sdělujte v kanceláři Úřadu městyse Knínice do 13. 7. 2016.

Venkovní mobiliář – lavičky a koše
Městys Knínice se prostřednictvím Svazku obcí Boskovicko zapojil do dotačního projektu Jiho-
moravského  kraje  na  pořízení  venkovního mobiliáře. V  rámci  projektu  budou  pořízeny  lavičky  
a odpadkové koše a umístěny na vhodná místa v městysi. Případné Vaše podněty na umístění sdě-
lujte v kanceláři Úřadu městyse Knínice. Děkujeme. 

U S N E S E N Í
č. 11 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
13. 6. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
18.1. Informace uvedené v Diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Ing. Radovana Krajíčka a Ing. Stanislava Horáka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.   Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.   Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2015. 
3.3.   Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2015.
4.2.   Závěrečný účet za rok 2015 s výhradou.
5.2.   Rozpočtové opatření č. 2/2016, 3/2016 a 4/2016.
6.2.   Dofinancování nového dopravního automobilu pro SDH Knínice do maximální celkové 
  částky 1 000 000 Kč včetně DPH.
7.2.   Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt 
  „Městys Knínice – obnova hygienického zařízení v 1. NP ZŠ a MŠ Knínice“. 
8.2.   Poskytnutí investičního transferu ve výši 121 200 Kč a návratné finanční výpomoci 
  ve výši 99 232 Kč TJ Malá Haná Knínice, za účelem profinancování projektu z programu 
  rozvoje venkova JMK.  

iNformace  Z  radNice
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9.2.   Koupi budovy Agrospolu a.d., Knínice 106 a pozemku p.č. st. 56 – zastavěná plocha a nádvoří 
  o výměře 1146 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic do majetku Městyse Knínice, dle projednaných 
  parametrů nabídky.
10.2. Směnu pozemku p.č. 5025/2 o výměře 5129 m2 – orná půda v k.ú. Knínice u Boskovic 
  v majetku Městyse Knínice 107 za pozemek p.č. 4819 o výměře 5129 m2 – orná půda v k.ú. 
  Knínice u Boskovic v majetku agrárního družstva AGROSPOL a.d. Knínice 106, 
  bez finančního vyrovnání. 
10.3.  Směnu dílu a) geometricky odděleného od pozemku p.č. 3818 o výměře 158 m2 – ostatní 
  plocha v k.ú. Knínice u Boskovic v majetku Městyse Knínice 107 za díl b) geometricky 
  oddělený od pozemku p.č. 3689/1 – zahrada a díl c) geometricky oddělený od pozemku 
  p.č. 5152 – ostatní plocha, o celkové výměře 158 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic v majetku 
  paní K. P. bez finančního vyrovnání.
11.2.  Prodej dílu a) geometricky odděleného od pozemku p.č. 3818 o výměře 118 m2 – ostatní 
  plocha v k.ú. Knínice u Boskovic za kupní cenu 11 800 Kč. Kupující paní K. P. 
12.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. ZE 5684 o výměře cca 284 m2, části pozemku p.č. ZE 5593 
  o výměře cca 9 m2 a části pozemku p.č. 2354/5 o výměře cca 118 m2 v k.ú. Knínice 
  u Boskovic, za min. cenu 50 Kč/m2.
12.3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře cca 80 m2, 
  za min. cenu 50 Kč/m2.
13.1.  Záměr koupě a směny pozemků do vlastnictví městyse v k.ú. Knínice u Boskovic. 
14.2. Novou účetní hodnotu pozemků včetně pozemků určených k prodeji ve výši 16 290 391 Kč.
15.2.  Smlouvu o zprostředkování na zajištění nákupu zemního plynu na komoditní burze na rok 
  2018 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Brno.
16.2.  Koupi pozemku p.č. 4821, v k.ú. Knínice u Boskovic o výměře 6 098 m2, za celkovou kupní 
  cenu 609 800 Kč do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající pan V. K.          
17.2.  Pořízení změny územního plánu městyse Knínice.
17.3.  Starostu Ing. Zdeňka Kříže určeným členem zastupitelstva pro pořízení změny územního 
  plánu městyse Knínice. 

Zastupitelstvo městyse ukládá:
7.3.  Uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2016.
8.3.   Uzavřít smlouvu o zabezpečení financování akce s příjemcem investičního transferu 
  a návratné finanční výpomoci: TJ Malá Haná Knínice.   
   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 2016.
9.3.   Uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím agrárním družstvem Agrospol a.d., Knínice 106.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2016.
10.4. Uzavřít směnné smlouvy s agrárním družstvem AGROSPOL a.d., Knínice 106 a paní K. P.  
    Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2016.
11.3. Ukládá uzavřít kupní smlouvu s kupující paní K. P. 
         Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 2016.
15.3. Uzavřít Smlouvu o zprostředkování na zajištění nákupu zemního plynu na komoditní burze 
  na rok 2018 se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 612 00 Brno. 
         Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2016. 
16.3. Uzavření kupní smlouvy s prodávajícím panem V. K.                                                                   
     Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 8. 2016.

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

Ing. Radovan Krajíček, Ing. Stanislav Horák
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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odpady
odvoz domovního odpadu:   7. 7., 21. 7., 4. 8., 
      18. 8., 1. 9.

Sběrný dvůr: 16. 7., 20. 8.  8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky:  9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8. 
  – sobota
  8.00–15.00 hodin
Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Tel.: 774 680 100
Uložení odpadů na skládku hlásit předem v kan-
celáři Úřadu městyse Knínice.

KNiHoVNa
půjčovní doba o prázdninách:
úterý:  12. 7., 19. 7., 2. 8., 23. 8., 
  vždy od 16.00 do 19.00 hodin.

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

Uzávěrka příštího čísla je 25. 8. 2016. 

přejeme všem krásné a pohodové léto.

povodí moravy v červnu provedlo pročištění vodního toku Loučník v lokalitě U Nádraží.

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

Pošta směřující na původní emailové adresy bude automaticky přesměrována na nové adresy. 
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Ukončení školního roku 2015 – 2016
Opět školní rok uběhl a je tu 30. červen, který je pro nás, kteří chodíme do školy,  každoročně té-
měř tím nejdůležitějším dnem v roce. Myslím si, že se na něj ve velké většině těší nejen žáci, ale  
i zaměstnanci školy a to hned od 1. září.  Končí nejen měsíc červen, ale i školní rok plný úkolů a 
každodenních starostí. Nejvíce toho dneškem končí pro „deváťáky“, protože  je  jejich posledním 
dnem na této škole. Každoročně se tak jako ostatní  žáci těšili na konec školního roku a začátek 
prázdnin. Letos 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 to, co se jim podařilo, co vyvedli,  na 
kamarádství, na společné zážitky, na již bývalé učitele, ale i na ostatní zaměstnance školy. Často  
byli  kritičtí a měli pocit, že toho, co  se po nich chce, je mnoho, že je to, zbytečné a že je vlastně 
přetěžujeme.  Dnes,  ale asi všem /někomu rychleji a někomu pomaleji/ začíná docházet  a chá-
pou,  že velká většina z toho bylo pro jejich  dobro. Byla to příprava na tvrdší  přístup na středních 
školách a i pro celý budoucí život. Přeji jim při této příležitosti mnoho štěstí a úspěchů v budoucí 
životní etapě. Budeme velice rádi, když se  za námi občas přijdou podívat a připomenou si dobu, 
kdy byli ještě „malí“ a vlastně mimo školy neměli mnoho jiných starostí.
Také se nemůžeme zapomenout rozloučit s „předškoláky“ naší MŠ, ale většina z nich nastupuje do 
první třídy na naší škole a po prázdninách je opět přivítáme, tentokrát již jako školáky.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat paní Mgr. Evě Kotrhonzové za mnohaletou a obětavou  
práci učitelky na prvním stupni ZŠ a popřát ji, aby si zaslouženého důchodu užila ve zdraví a po-
hodě ještě spoustu let. Také děkuji paní Mgr. Pavlíně Bartošové za obětavou pedagogickou práci na 
prvním stupni ZŠ a přeji ji na novém pracovišti mnoho úspěchů.

Jako každý rok bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se jakkoliv podíleli, nebo 
významně přispěli ke zdárnému průběhu školního roku.
Také děkuji všem představitelům Městyse Knínice, ale i starostům, zastupitelům spádových obcí, 
rodičům a všem dalším, kteří podporovali činnost školy nejen finančně, ale i morálně.
Závěrem přijměte ode mne přání příjemného prožití prázdnin, hodně sluníčka, pohody, odpočinku, 
zdraví, nezapomenutelných zážitků a přání, abychom se 1. září všichni ve zdraví zase sešli.

Mgr. Jiří Horníček

Sportovní olympiáda prvňáčků
Celý měsíc květen prvňáčkové vyhlíželi slunečné počasí, aby mohli trénovat atletiku na školním hřiš-
ti. Trénovali jsme běh na 50 m, maraton 400 m, skok z místa a hod kriketovým míčkem. 5 chlapců  
a 5 dívek s nejlepšími výsledky jeli reprezentovat naši školu na sportovní olympiádu do Velkých Opa-
tovic. Dne 25. května se tam zúčastnilo sportovního zápolení 28 škol (také družstvo z Prahy a Polska), 
celkem asi 260 malých sportovců.
Počasí nám přálo, a tak jsme se s chutí a s nadšením pustili do soutěžení. Všichni se moc snažili  
a některým se podařilo i dosáhnout krásného umístění. Gábinka Blahová získala bronzovou medaili 
za 3. místo v hodu kriketovým míčkem, Honzík Černý získal 5. místo rovněž v hodu kriketovým 
míčkem, 8. místo získala Barunka Janovská v běhu na 50 m, 23. místo získala Anička Šperková 
také v běhu na 50 m. I ostatní si vedli dobře. Jako škola jsme se umístili na krásném 10. místě. Od-
měnou nám byl pohádkový les, sladkosti a nezapomenutelné sportovní zážitky. 

Mgr. Jitka Havířová

šKoLa  a  šKoLKa
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Hurá jedeme na výlet!
1. červen byl slavnostní den. Všechny děti měly svátek. Také prvňáci a druháci  jeli společně na 
školní výlet. Zavítali jsme do Letovic na zámek, kde byl pro děti připraven bohatý program. Zám-
kem nás provázela krásná paní v pohádkovém kostýmu. V každé komnatě na děti čekal nějaký úkol. 
Některé byly dosti zapeklité, ale nakonec jsme je všechny splnili. V zámecké zahradě na nás čekala 
čarodějnice, která děti seznámila s cestou k pokladu. Museli jsme hledat ukryté indicie s hádanka-
mi, jejichž řešení nám ukázalo směr dalšího pokračování. Úkolů bylo hodně a nakonec se nám s ra-
dostí podařilo najít i očekávaný poklad – starý kouzelný kufr plný sladkostí. Nejtěžší bylo zavítat 
do dračí sluje – to se někteří opravdu báli, protože cesta temnou podzemní chodbou byla lemována 
strašidly. S úlevou jsme vyšli opět na sluníčko. Také jsme samozřejmě museli utratit kapesné za 
dárečky, pohlednice a různé drobnosti na památku. Závěr výletu se oslavil mlsáním zmrzliny. Přijeli 
jsme zpět do školy sice unaveni, ale s krásnými zážitky.

Mezinárodní den dětí jsme sladce oslavili i v prostorách naší školy. Maminka dětí Vyšehradových 
z Knínic  nás velice překvapila sladkými zákusky pro děti i pro všechny pedagogické pracovníky. 
Moc jí za toto překvapení děkujeme. 

Potěšily nás také omalovánky pro děti 1. tř. od pana M. Hrdého. Taktéž za ně moc děkujeme. 
Mgr. Jitka Havířová
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pythagoriáda
Dne 25. 5. 2016 se žáci 6. a 8. ročníku, kteří ve školním kole splnili podmínku dalšího postupu, vy-
pravili na okresní kolo do Boskovic, aby zde změřili své matematické síly s ostatními žáky okresu 
Blansko. Jejich snaha byla úspěšná: žáci šestého ročníku obsadili 8. a 9. místo z 53; žákyně osmého 
ročníku se umístila na pěkném 6. místě, její spolužáci pak na 7. a 9. místě z 34 zúčastněných. 

Mgr. Jaroslava Vašíčková

měsíc červen se v mateřské škole nesl v duchu výletů a oslav.
Oslavili jsme den dětí, přespali s předškoláky ve školce a podnikli výlet s rodiči do ZOO Lešná. 
Nechybělo  ani  rozloučení  s  předškoláky,  předání  pamětního  listu  a  knihy.  Předškoláci  rodičům 
zazpívali a proběhla anketa: „Čím bych chtěl být, až budu velký?“
Děkujeme firmě DM drogerie za krásné a zábavné soutěžní dopoledne – „Veselé zoubky“, které 
uspořádala pro naši školku a taktéž za dárky, které děti dostaly. Zvlášť děkujeme paní Šindelkové 
za zprostředkování této akce, která se dětem moc líbila.
Dále děkujeme paní Sedlákové – vedoucí obchodu Megi, za sponzorský dar tří konviček a občer-
stvení na Dětský den.
Velké díky patří paní Martině Ševčíkové, paním kuchařkám a uklízečkám, které se celý rok staraly 
o čisté prostředí naší školky a plná a spokojená bříška našich dětí.
Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám během roku přinesli papíry, sirupy a výtvarné potřeby. 
Děkujeme i panu Hrdému za výtvarné a pracovní pomůcky a firmě pana Vašulína, který sponzoro-
val polytechnické dílny pro děti.
Přeji všem rodičům a dětem prázdniny plné pohody a odpočinku.

Lenka Jarůšková
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UpLyNULé  aKce

  diakonie broumov, 
    sociální družstvo
    Více na www.diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
	  Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
  Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
  Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
  Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
  Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
  Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
  nábytek
  znečištěný a vlhký textil

  Sbírka se uskuteční:  dne: 16. 7. 2016
     čas: 8.00–11.00 hod.
     místo: Sběrný dvůr Knínice 160

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 224 316 800

Slavnost Těla a Krve páně (boží tělo)
proběhla v naší obci ve čtvrtek 26. 5. 2016. Po mši sv. prošel průvod středem obce. U venkovníh 
oltářů, které byly zbudovány u Jedličků, Ševčíků, Dračků a před bočním vchodem do kostela, po-
žehnal otec Sylwester obci, jejím obyvatelům a všem přítomným.  

Danka Ošlejšková
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Zájezd na divadelní představení
V pátek 27. května se 45 lidí rozhodlo strávit páteční večer ve znamení kultury. V Mahenově diva-
dle v Brně se od 19.00 hodin odehrával taneční muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Autorem chore-
ografie, režie a libreta je Libor Vaculík, bývalý vynikající tanečník Slovenského národního divadla. 
Skvělý výkon podaly dvě úžasné představitelky Edith – zpěvačka Edith a tanečnice Edith, v našem 
programu Radka Fišarová a Ivona Jelicová. Nejznámější šansony Edith Piaf byly největším zážit-
kem pro dychtivé publikum. Na nejznámější z nich Non, Je ne regrette rien (Ničeho nelituji) jsme 
museli počkat až na samotný konec představení, ale o to více jsme si jej užili. Velmi pohnutý osud 
Edith Piaf již od samotného začátku života byl cítit z každé písně. Jako vypravěč zářil Zbyněk Fric. 
Děkuji všem účastníkům divadelního zájezdu a pevně věříme, že na další kulturní zážitek se vypra-
ví více obyvatel Knínic, pro něž je prioritně zájezd za kulturou pořádán.

Za kulturní komisi městyse Knínice Lenka Filipová

Knihnický pochod
V sobotu 28. května 2016 jsme se zúčastnili III. ročníku KNIHNICKÉHO POCHODU 2016 s par-
tou z Boskovic. Trasa vedla jiným směrem než dosud. Od kulturního domu se šlo na Skalku, po 
„svažnici“ k Červenému kříži, zpět k doubku, k Luňáčkům, k rybníkům, na Sudický dvůr, do Sudic, 
přes Autostrádu, kojál, družstvo sušku, Vanovskou ulicí zpět ke kulturnímu domu – do cíle. Chce-
me touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a také za dobré vytyčení celé trasy. 
Počasí nám vyšlo, tak se můžeme těšit na příští IV. ročník a větší účast. 
ZDRAVÍ – DOŠLI. 

Manželé Hladcí
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den dětí
V neděli 5. června jsme opět v Knínicích oslavili Den dětí. Počasí bylo všelijaké. Bouřka, déšť. 
Před zahájením se vše uklidnilo a sluníčko nám přálo hezký den. Proto jsme mohli být celé odpo-
ledne venku. Děti ze školky připravily pěkné tanečky a zasloužily si velký potlesk. Zábavný byl 
kouzelník. Téměř dvě hodiny se plně věnoval dětem a měl pro ně i dárky. Děti soutěžily v mnoha 
zábavných hrách a horlivě sbíraly čárky na kartičky. Ve sladkém obchodě bylo připraveno množství 
odměn a malí směnárníci se činili. Soutěžilo 90 dětí. Přišly i maminky s kočárky, rodiče a prarodiče. 
Celkem bylo na oslavě asi 300 lidí. Všichni se dobře bavili u bohatého občerstvení. Poděkování 
patří hasičům, bez kterých by oslava nemohla být v tak velkém rozsahu. Také všem ostatním, kteří 
toto pěkné odpoledne připravili, patří velký dík. Akci finančně podpořil Městys Knínice. 

Jana Fialová. 

Letní knínická olympiáda
V úterý 14. 6. 2016 proběhl v naší obci na hřišti za školou další ročník Knínické letní olympiády. 
Ta již tradičně bývá vyvrcholením celoročního úsilí malých cvičenců, kteří navštěvují Cvičení pro 
rodiče s dětmi, ale změřit s nimi síly mohou přijít i jejich sourozenci, vrstevníci či kamarádi.
Soutěží se v běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem a oceněni bývají úplně všichni, pro-
tože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Danka Ošlejšková

Knínická hasičská noc 2016
V sobotu 18. června 2016 proběhl na místním fotbalovém hřišti v Knínicích další (devátý) ročník 
noční hasičské soutěže s názvem „Knínická hasičská noc 2016“. Jedná se o velkolepou událost, 
která v blízkém okolí nemá obdoby a vždy přiláká mnoho zvědavých diváků i soutěžních druž-
stev. Letos přijela na soutěž tato družstva: Vážany, Šebetov, Sudice, Borotín, Cetkovice, Boskovice 
Mazurie, Vísky, Úsobrno, Uhřice, Velké Opatovice, Petrovice, Bezděčí u Trnávky, Vranová Lhota, 
Kochov, Velká Roudka, Žďárná, Kladky.
Soutěž byla zahájena v 19 hodin tradičním „Keňa Kapem“, což je hasičská soutěž v netradičních 
disciplínách, jako je štafeta s překážkami, pivní štafeta a válení pivního sudu. Do Keňa Kapu se 
přihlásilo 6 družstev žen a 10 družstev mužů. Kategorii ženy vyhrálo družstvo z Borotína, kategorii 
muži družstvo z Knínic. Keňa Kap moderoval starosta hasičů Pavel Pecha.
Ve 22 hodin odstartovala hlavní část  soutěže  - požární útoky. Na útoky se přihlásilo 9 družstev 
žen a 17 družstev mužů. Trať pro požární útok byla pro všechna družstva stejná. Požární vedení 
bylo realizováno pomocí dvou hadic typu „B“, rozdělovačem a čtyřmi hadicemi typu „C“. Délka 
tratě  činila 80 m. Družstva  žen  soutěžila dle pravidel požárního  sportu,  zatímco družstva mužů 
musela hadice rozhazovat a vedení spojit až na dráze. Jelikož byla tma, vedla tato technika k řadě 
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nečekaných problémů a několika nedokončeným útokům. Nejčastější problémy se spojením hadic 
vznikaly v místě rozdělovače, což byla zábavná podívaná pro publikum. Díky zkrácenému času 
přípravy na základně a skvělé koordinaci přípravy soutěžních družstev před základnou měla soutěž 
svižné  tempo. Jen dokončilo  jedno družstvo svůj útok, už se na základně připravovalo družstvo 
další. Tuto část soutěže moderoval hasič Martin Straka. Požární útoky skončily hodinu po půlnoci 
slavnostním  vyhlášením  výsledků. V  kategorii  ženy  se  na  předních  příčkách  umístila  družstva:  
1. Borotín, 2. Petrovice, 3. Velké Opatovice, 4. Vranová Lhota, 5. Cetkovice. V kategorii muži to 
na předních příčkách vypadalo následovně: 1. Uhřice, 2. Bezděčí u Trnávky, 3. Šebetov, 4. Mazu-
rie Boskovice, 5. Velká Roudka. Muži z Knínic obsadili místo jedenácté. Všechna družstva, která 
zdárně dokončila útok, obdržela diplom a lahev archivní pálenky. Prvních 5 míst v každé kategorii 
bylo navíc odměněno pohárem.
Součástí noční soutěže byla také projekce, kde se promítaly průběžné výsledky obou soutěží dopl-
něné o fotografie z hasičského světa. Nechyběla dobrá muzika, skvělá nálada a bohaté občerstvení. 
Bylo možné zakoupit opékané makrely, klobásky, uzené masové speciality a další. Počasí vyšlo 
na výbornou, bylo skoro jasno s hvězdnou oblohou a téměř bezvětří. To se taky odrazilo na finální 
účasti soutěžních družstev a především na množství diváků, kteří přišli naši soutěž podpořit.
Sbor  dobrovolných  hasičů  Knínice  děkuje  všem  hasičským  sborům  za  účast,  našim  občanům  
a návštěvníkům za přízeň během večera. Doufáme, že se Vám soutěž líbila a že Vás uvidíme opět 
za rok. Poděkování patří také rozhodčím a všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci 
této soutěže a poskytli nezbytné vybavení či materiál.

SDH Knínice

firma boHaTec s.r.o. Vážany, 
nabízí pracovní příležitost – úklid firemních a prodejních prostor ( 1x týdně – cca 3-4 hod.) 
– na dohodu o provedení práce od 1. 9. 2016.
V případě zájmu, bližší informace na čísle 739 035 787 anebo na e-mailu abohatcova@seznam.cz.

prodám starší dámské jízdní kolo, cena dohodou.
Bližší informace na čísle 728 820 425.
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poHLed
do historie obyvatel městyse Knínice

Zvony chrámu sv. marka v Knínicích
Podnětem k mému dnešnímu příspěvku se staly tři unikátní fotografie, zachycující převoz zabavených zvonů ze zvonice  
u chrámu sv. Marka v Knínicích na jaře r. 1942. Ještě ovšem než se s uvedenými snímky seznámíme blíž, povězme si 
několik slov o knínických zvonech jako takových… 

Umístění 
Podle letopočtu, vytesaného na trámu lze soudit, že dřevěná zvonice, v níž jsou zvony umístěny, byla postavena (případně 
opravena) v r. 1892. Jednalo se o provizorní stavbu pro tři zvony z narušené kostelní věže. V publikaci Pavla Šafránka  
a Přemysla Reibla „Sakrální stavby okresu Blansko“ se o zvonici dočteme:
„Ve svahu za kostelem je umístěna nízká čtvercová dřevěná zvonice s jehlanovou střechou zakončená kuželkou s prodlou-
ženým dříkem. Zvonici tvoří dřevěná kostra na kamenné podezdívce pobitá svislými prkny. Uvnitř stojatá stolice na zvony, 
rozdělená do tří polí. V konstrukci stolice použito tesařské i hřebíkové vazby. Podlaha zvonice dřevěná, fošnová. Ve stěnách 
prořezána na každé straně tři obdélná okénka s obloukem a nad nimi tři kruhové kajutové otvory. Vchod v průčelí kryt 
sedlovou stříškou, vnášenou dvěma svislými kulatými sloupky zapuštěnými do prahu na schodech. Všechny okenní otvory 
lemovány dřevěnou šambránou. Zvonice je dokladem lidové architektury 19. století.“ 
Zvonice je chráněnou kulturní památkou a je vedena pod č. 0468.

Zvony
Podle knínického písmáka Josefa Filipa byly ve zvonici původně umístěny tři zvony, z nichž dva, tzv. „mužský“ z roku 
1718 vážící 600 kg a „dětský“ z roku 1740 vážící 152 kg, byly v roce 1916 zrekvírovány pro vojenské účely. Poslední ze 
zvonů, „ženský“ pocházející z roku 1556, vážící 404 kg, zůstal zachován až do dnešních dnů. První zvon byl ulit ke cti 
patrona sv. Marka z darů všech farníků a dobrodinců městečka Knínice. Měl následující nápis:
TENTO ZWON PRZELITY GEST KE CZTI S. MARKA EWANGELISTY PANIE S NAKLADEM WSSECH 
FARNIKV A DOBRODINCZV W MIESTECZKV KNIHNIC. 1718. 
Na plášti bylo napsáno: 
SVB REGIMINE RMI. AC AMPLI. D. DNI. BENEDICTI BÖNISCH LIII. ABBATIS GRADISENSIS ETC. HVIVS 
ECCLE. KNIHNICENSIS PATRONI S. S. THLIAE. DOCTORIS. 
V zadu: 
EXISTENTE PAROCHO P. MARTINO CZECH P. G. S. S. THLIE. DOCTORE GEORGIVS FRANCISCVS REIMER 
FECIT OLOMVCY.
Nejmenší „dětský“ zvon měl následující nápisy: 
NAKLADEM FARNIHO CHRAMU PANE KNIHNICZKEHO S. MARKA EWANG. 
Na plášti byl nápis: 
SUB REGIMINE REVERENDIS. PERILLVS! AC AMP. D. D. NORBE TI VMLAVF SS. THLIE. DOCTOR. 
GRADICENSIS PATRONI ECL. KNIHNICENSIS!  
V zadu bylo uvedeno: 
REFUSA ET HONORI VIRGINIS MARIE DICATA. 
Při spodní obrubě bylo vyryto: 
A. 1740 EXISTID TEMP. PAROCHO. P. MAURICIO WAGNER GRADIC. SS. THLIE! DOCT. OLAVS OBERG 
FECIT OLOMVCY.
Poslední ze zvonů „ženský“ byl pořízen obcí za knínického purkmistra Kalandry a rychtáře Vondrušky. Má nápis:
TENTO ZWON SLIT DO MIESTECKA KNIHNIC ZA PVRMISTRA KALANDRI A WONDRVSSKI RICHTARZE 
NENECHAWEI PLACZICIHO BEZ POTIESSENI LETHA PANIE 1556. 
V zadu na čtyřhranné tabulce čteme: 
MISTR FILIP Z WISSKOWA LIL SWON TENTO S POMOCI BOZI. 
Ve 20. století mu bylo vyměněno srdce a svému účelu slouží velmi dobře až do dnešních dnů.
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Zvony za i. svět. války
V r. 1916 byly zvony zrekvírovány pro válečné účely. Na události s tím související vzpomínal Josef Filip v červnu r. 1995 
do Knínického Zpravodaje následovně:
„Chodil jsem prvý rok do obecné školy – tehdy v Panském sadě. Učitelka Aloisie Ševčíková z Okrouhlé nás prvňáčky i star-
ší žáky vzala na Hradisko podívat se na přemístění zvonu ze zvonice na silnici. Demontáž prováděli dva vojáci za asistence 
místního strážníka T. Barvy a četníka šebetovské stanice F. Formana. Oba zvony se pomalu posunovaly po fošnách k cestě 
pod kostelem. Malý zvon se za ryčného zvukobití překutálel z Hradiska na silnici. Druhý zvon „mužský“ se však zaklínil za 
tehdy mladé javory a nebylo možno jej k dalšímu posunu na silnici vyprostit. Hajný, bydlící vedle, přinesl s pomocníky opač 
zvanou rampalu (krov). Po odkopání zeminy vojáci zvon pomocí trámu (krovu) vyprostili. Zvon se za velkého rachotu řítil 
z prudké stráně k silnici. Prolomil šraňk, ohradu a spadl do rybníka „Brudně“. Přítomní mladí (staří muži byli na vojně) si 
hlasitě pochvalovali, že zvon zůstane v rybníce až do konce války. Zapadl totiž do bahna, takže nebylo vidět ani jeho vršek. 
Odpoledne však přijely dva páry koní z Mořicova dvora a pod vedením hlavního odvozce Machaina pomocí řetězu zvon 
vytáhly na silnici. V té chvíli někdo zazvonil na zbylý zvon (asi kostelník Laštůvka) a v zápětí se sem seběhl velký počet lidí. 
Dívali jsme se ze stráně Hradiska na nakládání zvonu pomocí trámů – lih. 
Na vůz plaťák se vyšplhal obecní chudý Tomáš Burda, rodným jménem Vávra, který vytáhl z kapsy šutrák (kus kamene)  
a pronesl:  ‚Sbohem, zvone, dobřes nám slóžel. Lóčim se s tebó ve jméno Otce, he syna, svatýho docha.‛ Nebyl to teatrální 
projev. Všem přítomným zaslzely oči i my, děti, jsme za hlubokého ticha zaplakaly…“

V r. 1925 byly pořízeny zvony nové. V kronice se v této souvislosti dočteme:
„Za světové války byly ze zdejší zvonice při zdejším kostele zrekvírovány státem rakouským na pořízení nových děl dva zvo-
ny. Od té doby až do r. 1925 nacházel se na zvonici jediný zvon. Na přání mnohých občanů usnesl se kostelní konkurenční 
výbor za předsednictví p. A. Sekaniny č. 8 v Knínicích zjednati nové dva zvony. Vypsána soutěž na tuto dodávku a konečně 
zadáno jich zhotovení firmě (název neuveden) v Chomutově v Čechách. Firma tato jest úplně německá, a proto nebylo ze 
stanoviska národního toto usnesení konkurenčního výboru úplně správné. Učinil tak asi proto, že téměř ve všech okolních 
obcích, kde zvony po válce zakupovány byly, této firmě pro její solidnost se zadávaly.
Zvony se nazývají: Marek ve váze (neuvedena) a Maria ve váze (neuvedena). Za oba zvony zaplaceno bylo (neuvedeno.)
Na Vše svaté t. r. byly zvony ve zvonici upevněny.“

Název firmy, která odlila zvony, se v textu neuvádí. I zapátrala jsem tedy trochu a podařilo se mi zjistit, že v Chomutově v r. 
1925 pracovala jediná německá zvonařská firma Richarda Herolda. (Richard Herold převzal dílnu po svém otci v r. 1906. 
Na počátku II. svět. války se firma přeorientovala na válečnou výrobu: na konci války, 8. května 1945, spáchal Richard 
Herold i se svými dvěma syny sebevraždu.) Heroldovy zvony se vyznačovaly vysokou kvalitou a velmi zdařilé byly i po 
akustické stránce. Co se týče výzdoby zvonů, ta byla naopak chudší a nepříliš detailní.

Zvony za ii. sv. v.
„24. března 1942 byly zabaveny dva zvony na válečné účely. Na zvonici zůstal pouze nejmenší zvon z roku 1556.“ 
uvádí kronika městečka Knínice na straně 55. A právě tuto neblahou událost zachytil na třech snímcích tehdejší šebetov-
ský panský zahradník Alois Kostík. Fotografie mi nedávno předal jeho syn, pan Alois Kostík ze Světlé a vy si je můžete 
prohlédnout v dnešní příloze.
První fotografie zachycuje tři zvony naložené na povoz (podle kroniky by mělo jít o dva zvony). V pozadí je vidět hospo-
dářská část neznámého stavení: zdá se, jakoby povoz stál někde na dvorku.  To však není nakonec zase až tak důležité jako 
fakt, že mezi zvony nakukují tři zhruba desetiletí chlapci. Jejich jména, bohužel, neznám, proto se obracím na vás. Říkají 
vám tyto tváře něco? Pokud ano, prosím, ozvěte se mi.
Druhá fotografie zachycuje vlastní převoz zvonů z Knínic  na dráhu do Šebetova. Snímek byl pořízen na silnici při výjezdu 
z městečka: vpravo je vidět Hájek, dole pod ním chalupy. Vedle kočího se kolem vozu pohybují ještě další čtyři osoby. Je-
jich totožnost rovněž neznám, stejnou záhadou je i muž s kolem v popředí. I v tomto případě uvítám jakoukoliv informaci, 
za což předem děkuji.

příště
Ve Zpravodaji na měsíc září se ještě jednou vrátím k německému lazaretu na zdejší škole a dále si povíme několik zajíma-
vostí z archivu.

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