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Správce kulturního domu
Městys Knínice hledá vhodného kandidáta na pozici správce kulturního domu v Knínicích. Správce 
zajišťuje předání a převzetí kulturního domu nájemcům, běžný úklid, vytopení prostor dle pově-
trnostních podmínek. Práce je vhodná pro místní obyvatele v důchodovém věku. Bližší informace 
vám poskytneme v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 

Volné pobíhání psů, pálení trávy
Žádáme majitele psů, aby respektovali Obecně závaznou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů 
na veřejném prostranství. Psi se na veřejném prostranství městyse mohou pohybovat jen na vodítku 
v doprovodu držitele nebo pověřené osoby.
Každý držitel psa je také dle vyhlášky povinen na veřejném prostranství nacházejícím se v zastavě-
ném území městyse odklízet po svém psu exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobí.
Současně žádáme občany, aby zbytečně nezamořovali ovzduší kouřem spálených zbytků ze svých 
zahrad. K ukládání těchto odpadů slouží velkoobjemové kompostéry rozmístěné na území městyse. 

Děkujeme. 

Kontejner na sběr oděvů a obuvi
Kontejner je umístěn ve dvou lokalitách – u Restaurace Pod Lípou a u základní školy. Do kontej-
neru je možno odkládat veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, 
povlečení apod., zabalené do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem koberce, molitan, mokré, 
plesnivé a znečištěné věci. 

U S N E S E N Í
č. 12 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Ing. Kamila Filipa a Pavla Pechu.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 5/2016. 
4.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4819 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za min. cenu 1 Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. 
4.a) 2. Záměr darování budoucího stavebního pozemku o výměře cca 800 m², jenž bude 
 geometrickým plánem oddělen od stávajícího pozemku p.č. 4821 o výměře 6 098 m²
 – orná půda, v k.ú. Knínice u Boskovic.
5.2. V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., 
 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
 Zprávu o uplatňování územního plánu Knínice u Boskovic. 

Ing. Kamil Filip, Pavel Pecha
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

informace  Z  radnice
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Veřejné jednání komisí
Starosta městyse Knínice svolává na středu 14. 9. 2016 v 18 hodin, do zasedací místnosti úřadu 
městyse Knínice, veřejné jednání Komise stavební, územního plánování, správy a údržby majetku, 
Komise pro lesní a vodní hospodářství v rámci obce, ekologii a ochranu místního životního pro-
středí, včetně související spolkové činnosti a Komise pro údržbu obce, místní zeleně a odpadového 
hospodářství obce. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 19. 9. 2016 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedání 
Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Splatnost místních poplatků
Připomínáme našim občanům, že do 30. 9. 2016 je splatnost druhé poloviny místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ve výši 250 Kč/osoba. 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 napište Vaše příjmení. 
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, aby rovněž do 30. 9. 2016 uhradili. 
Částka za psa v rodinném domě činí 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, VS číslo popisné, do poznámky příjmení 
majitele. Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse. 
A v neposlední řadě si dovolujeme připomenout úhradu smlouvy o nájmu pozemků těm, kteří mají 
s městysem smlouvu uzavřenou a dosud neuhrazenou. 
Pokud budete hradit poplatky v hotovosti, dovolujeme si Vás požádat o dodržování úředních dnů, kdy 
jsme Vám plně k dispozici v pondělí 7.00–12.00, 13.00–17.00 h a ve středu 7.00–12.00, 13.00–18.00 h.
Děkujeme za úhradu. 

Kronika městyse Knínice 
Sdělujeme zájemcům, že v sobotu 1. 10. 2016 budou v kulturním domě v Knínicích od 15–18 hodin 
vystaveny kroniky městyse Knínice k veřejnému nahlédnutí.

odpady
odvoz domovního odpadu:  1. 9., 15. 9., 29. 9.

Sběrný dvůr:  17. 9. 8.00–11.00 hod.

Uložení odpadů na skládce hlásit předem 
v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Provozní doba skládky: 10. 9., 24. 9. – 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 vždy od 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný na 
internetové adrese – http://213.19.32.202/
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o z n á m e n í  o době a místu konání voleb 
do senátu parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstva kraje

Starosta Městyse Knínice v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
a podle ustanovení § 27 odst. 1. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje se uskuteční:

 v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
 a v sobotu 8. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení 
(§ 75 zákona č. 247/1995 Sb.), proběhne 2. kolo voleb:

 v pátek 14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
 a v sobotu 15. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku č. 1 (Knínice) – je zasedací místnost úřadu městyse v Knínicích č. 107.

3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Ne-
prokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

5. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude 
voličům doručen též informativní leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci 
volebního práva. 

6. Volič je povinen projít prostorem pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu předseda okrskové vo-
lební komise volbu neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlaso-
vací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse a ve dnech vo-
leb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
2 své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
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8. V případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič hlasovací lístky 
přímo ve volební místnost. 

informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňu-
je podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politic-
kou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina 
kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. 
 
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve voleb-
ním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé 
barvy) opatřenou úředním razítkem. 

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 
prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako 
úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. 
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka 
pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že 
hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední obálka) musí 
být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplat-
ný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
 
informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu parlamentu České republiky v roce 2016
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na 
základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky pro i. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 
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Způsob hlasování
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

dŮLeŽiTÉ: úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barev-
ně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), 
tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté 
barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném 
volebním obvodu, kde probíhají volby do Senátu.
proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního ob-
vodu nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o faktickou 
překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitel-
ských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.

druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. 10. 2016, 
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat 
druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na 
prvých dvou místech.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo 
ve volební místnosti ve dny voleb. 
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Úřad městyse Knínice na tel. 
číslech 516 465 423, 774 654 232 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. v místě 
svého bydliště). V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může 
požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
● žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele 
zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneu-
žitím tohoto institutu. 
● žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
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● žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

● osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn 
voličský průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze požádat do 
5. 10. 2016 do 16.00 hodin. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve voleb-
ním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

možnost hlasovat ve volbách do Senátu parlamentu České republiky na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen 
„Senát“), konaných ve dnech 7. a 8. 10. 2016, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat na voličský průkaz. 
na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou vol-
by do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu stejným způsobem jak u voleb do zastupitelstev 
krajů. V obou případech lze využít osvobození od správního poplatku. 

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. 10. 2016 osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 
Voličský průkaz pro první a druhé kolo voleb do Senátu – v případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz 
pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první kolo a druhý voličský průkaz pro druhé kolo). 
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Sená-
tu je možné pouze osobně. Obecní úřad, v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději  
do 12. 10. 2016 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličských průkazů nelze vydat duplikát.
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nezapomněli jste odevzdat všechny vybité baterie k recyklaci?
Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a recyklaci baterií. 
Již podruhé totiž oslavíme evropský den recyklace baterií, 
který v letošním roce připadá na pátek. V tento den, který se 
odkazuje k narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi 
Galvaniho, si tak připomeneme význam správného třídění  
a recyklace baterií.

Jak můžete tento významný den oslavit a přispět k ochraně 
životního prostředí? Začněte doma třídit baterie – je to sku-
tečně jednoduché. Třídění vám usnadní sběrná krabička ECO- 
CHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce  
www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doru-
čena přímo do schránky. Díky krabičce ECOCHEESE se vám 
již nebudou baterie povalovat v šuplících. Vše, co musíte udě-
lat, je jednou za čas její obsah odnést na jedno ze sběrných 
míst, kterých je v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má 
doma již více než 120 tisíc domácností.

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které 
v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou 
povinni od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, 
množství či místo nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných 
dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. Městys Knínice 
má sběrnou nádobu umístěnou v chodbě úřadu u vstupních dveří. 
Sběrný dvůr, který je na adrese Knínice 160, je otevřený každou třetí 
sobotu v měsíci od 8 – 11 hodin. Seznam všech sběrných míst nalez-
nete v nové interaktivní mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.

Víte, kolik máte doma baterií? 
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých, vyplynulo z průzkumu společnosti 
Recyklohraní o.p.s. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné domácnosti. 
V České republice se ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých baterií a akumulátorů, tedy na 35 % 
baterií dodaných na náš trh. To znamená, že se k recyklaci dostane pouze každá třetí baterie dodaná 
na trh. Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit! 
Čím více vybitých baterií se totiž dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů 
je nutno vytěžit k výrobě nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie obsahují, se 
podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg 
oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti 
kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?

Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská činnost 
přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Prin-
cip tohoto článku se později stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumu-
látorů. A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií, je jejich nepopiratelným duchovním otcem.
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Zahájení školního roku 2016–2017
Jako každý rok při příležitosti zahájení nového školního roku, přichází čas na pravidelné zhodnocení 
uplynulého období. I letos můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji naší školy. I nadále 
pokračuje nárůst počtu žáků, takže v letošním školním roce navštěvuje naši školu 200 dětí. Vzhledem 
k tomu, že se počet narozených dětí v posledních letech ustálil, faktická kapacita školy, i školní dru-
žiny je dostatečná. Můžeme tedy přijmout do ŠD 60 žáků. Počet žáků se tedy neustále mírně zvyšuje, 
což je velice příznivý jev a tento stav nejlépe dokumentuje další postupné zlepšování dobrého jména 
školy v našem regionu. V souvislosti s touto situací a díky vstřícnému postoji ze strany vedení městy-
se Knínice, byla vybavena školním nábytkem další třída na prvním stupni, a nově zrekonstruována 
podlaha ve školní družině a jedné třídě ZŠ. Na základě velice kladné odezvy rodičů bude i v letošním 
školním roce pokračovat činnost MŠ spočívající v pravidelné /každodenní/ návštěvě skupiny dětí  
v nově vybudovaném přírodním areálu umístěného v prostoru Vilémova kouta. Zvýšený zájem  
o školu se projevil i při zápisu do budoucí první třídy, ke kterému přišlo 25 dětí. Také jsem velice rád, 
že jsme opět mohli uspokojit všechny žadatele o přijetí dětí do MŠ.
Chci při této příležitosti všem žákům a hlavně těm, kteří naší školu navštěvují poprvé, buď jako 
prvňáčci, nebo jako žáci z okolních obcí, popřát hodně úspěchů ve škole, aby si na nové prostředí 
rychle zvykli a našli spoustu nových kamarádů.
I v letošním školním roce škola opět připravuje řadu zajímavých činností. Z těch významnějších 
připomínám školní kulturní a sportovní akce, jako je například lyžařský výcvikový kurz, výuku 
plavání, připravujeme zážitkový kurz pro žáky 6. třídy, množství kulturních a vzdělávacích pořadů, 
třídní výlety a exkurze, sportovní soutěže, tradiční žákovský ples, vánoční program školy, vystou-
pení ke Dni matek. Samozřejmě i mateřská  škola připraví zajímavé činnosti jak pro žáky tak i pro 
rodiče. Aktuální informace o všech akcích školy najdete na našich webových stránkách.
Chlapci a děvčata, vážení rodiče, kolegyně i kolegové, přeji všem, aby i letošní školní rok byl 
úspěšný jako roky předchozí. Věřím, že při vzájemné spolupráci nás všech bude toto přání splněno. 
Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsled-
ky a především pevné zdraví.

Jako další doplňující informaci uvádím organizaci školního roku 2016–2017
období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017 
a vyučování bude zahájeno v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Blansko od 13. března 
do 19. března 2017. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2017. Období školního vyu-
čování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Mgr. Jiří Horníček
ředitel školy 

šKoLa  a  šKoLKa
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SporT

oddÍL TJ 
maLÁ HanÁ 
KNÍNICE

Letošní - 5. ročník fotbalového dne byl i oslavou 75 výročí knínického fotbalu. A současně oslavou 
fotbalového mládí, které v oddílu početně dominuje. Více než polovinu dne probíhal turnaj SUL-
KOM CUP starší přípravky. Zúčastnilo se ho 8 družstev, družstva Knínic A,B obsadila 4 a 5 místo. 
Monika Vojtěchová byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje.
Fotbalový den byl i oslavou postupu družstva dorostu do krajského přeboru.
V rámci fotbalového dne sehráli zápasy i zbývající juniorská družstva s rodiči a trenéry, nechybělo 
utkání žen a seniorů.  

Gratulace – ve dnech 15.–17. 7. 2016 proběhlo v Praze Mistrovství Evropy hráčů do 21 let v malé 
kopané. Turnaj vyhrálo družstvo České republiky. Pro naši obec i náš fotbalový oddíl je skvělou 
zprávou reprezentační účast knínického rodáka a odchovance místního fotbalového oddílu Adama 
širůčka, který pomohl k vítězstvím dvěma góly a aktivně se podílel na nejlepším možném výsled-
ku turnaje. K obrovskému úspěchu gratulujeme a přejeme více cenných sportovních výsledků.

Pohár MISTRŮ EVROPY hráčů do 21 let v malé kopané 2016 v držení Adama Širůčka
Vedení TJ
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Sezóna 2016/2017 – podzim

odehrané zápasy

rozpis utkání
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fotbalový kemp radějov 2016
Ve dnech 24.–30. 7. proběhl nedaleko obce Radějov u Strážnice první fotbalový kemp starší přípravky, 
kterého se zúčastnilo devět našich mladých fotbalových nadějí,  jeden hráč předpřípravky a několik 
nadšenců z řad rodičů. Po vzoru profesionálních fotbalových kempů, bylo naše soustředění zaměřeno na 
každodenní dvoufázový trénink, doplněný v průběhu týdne několika přátelskými utkáními a nezbytnou 
relaxací, kterou nám dopřávala vodní nádrž Lučina, velmi oblíbená a námi často navštěvovaná pump-
treková dráha a minigolfové hřiště. Každý den byl vždy zakončen krátkým vyhodnocením, vyhlášením 
vítězů dovednostních soutěží nebo vítězných týmů a samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Aby 
rozcvičení před tréninkem a protažení po tréninku bylo dokonalé, zvolili jsme ubytování v rekreačním 
středisku vzdáleném 3,5 km od radějovského hřiště a pravidelnou dopravu jsme řešili výhradně na ko-
lech. Kola jsme pak ještě využili v jediném nefotbalovém dni, kdy jsme podnikli odpolední cyklovýlet 
s poněkud horským profilem, na nedalekou rozhlednu, s naplánovanou návštěvou lanového centra neda-
leko Tvarožné Lhoty, které bylo ovšem k naší smůle ten den zrovna zavřené. 
Abychom celý týden jenom netrénovali, měli jsme do programu zařazeny tři přátelská utkání s místními 
družstvy Vracova, Hroznové Lhoty a Zarazic; naše přípravka po velmi dobrých, bojovných a hlavně 
týmových výkonech všechna tři utkání zvládla a mohla se radovat z vítězství. Trenéři a hráči Vracova, 
kteří ve stejném období absolvovali příměstské soustředění na vlastním hřišti, nás po zápase pozvali 
na místní koupaliště a přislíbili na oplátku přijet za námi do Knínic. Za zmínku určitě stojí překvapivá  
a nečekaná účast našich hráčů v televizním dokumentu na téma „prázdninové využití sportovních zaří-
zení“, který v hodonínském kraji natáčela regionální televizní stanice, a náš trénink jí přišel velmi vhod, 
nebo penaltový rozstřel a následná autogramiáda s družstvem mužů Sparty Brno, které poslední dva dny 
našeho působení v Radějově trénovalo na stejném hřišti.  
I když jsme tempo volili přiměřené, přece jen každodenní dvoufázový trénink, proložený plno-
hodnotným utkáním a pravidelným dojížděním na hřiště a zpět, se závěrečným 300 metrovým 
„trhákem“ k rekreačnímu středisku, navíc za velmi letního počasí, je slušná dávka i pro dospělého 
jedince, proto patří všem děckám za jejich přístup, nasazení a předvedené výkony velké uznání 
a pochvala. Za naši trenérskou dvojici (druhým trenérem na kempu byl Daniel Holík) bych chtěl 
určitě poděkovat zúčastněným rodičům, kteří nám po technické a organizační stránce v průběhu ce-
lého pobytu velmi aktivně pomáhali a současně vedení fotbalového oddílu TJ Malá Haná Knínice, 
které nám finančně zajistilo pronájem hřiště, občerstvení a pitný režim pro hráče. A protože reakce 
a odezva nejen všech přímých aktérů fotbalového kempu, ale i těch, kteří se letos z různých důvodů 
nemohli zúčastnit, byly velmi příznivé a pozitivní, tak se samozřejmě těšíme na příští ročník, který 
doufáme bude v ještě větším počtu a snad se přidají i naši nejmladší.     

za realizační a trenérský tým Tomáš Měkota
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KLUby  a  SpoLKy

SdH – Hašení porostu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Knínice zasahovala, společně s ostatními sbory, ve čtvrtek  
25. 8. 2016 přibližně v 15.30 hodin, při hašení polního porostu – strniště a slámy na poli v lokalitě za 
hřištěm. Požár vznikl z důvodu závady na zemědělské mechanizaci. Foto SDH Velké Opatovice. 

Městys Knínice a přátelé kulturního domu 

srdečně zvou VŠECHNY NAŠE OBČANY na 

SpoLeČenSKÉ poSeZenÍ Se Seniory
které se uskuteční 

v sobotu 1. října 2016 od 15 hodin v kulturním domě v Knínicích.

Vystoupí děti z místní ZŠ a MŠ s tanečním představením.
Proběhne komentované promítání současných fotografií městyse Knínice.

Vystaveny budou fotografie a kroniky městyse Knínice.
Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku. 

Pro naše seniory připravíme pohoštění zdarma – zákusek, chlebíček, kávu nebo 
čaj, víno červené či bílé nebo pivo. Pro zájemce zajistíme odvoz tam i zpět. 

Pro všechny ostatní bude k dispozici alko a nealko pití a pochutiny za levné ceny. 

Vstup zdarma. 
Těší se na Vás pořadatelé.
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SVaToVÁcLaVSKÉ odpoLedne
Končí prázdniny, překulí se měsíc září a na jeho konci máme svátek patrona české země svatého 
Václava. Už po několikáté knínická farnost nabízí možnost prožít tento volný den jiným způsobem 
než vybíráním brambor, sklízením řepy nebo trháním jablek. Poněkud svátečněji nebo ještě lépe 
slavnostněji, tak jak si to tento náš světec zaslouží.
Ráno účastí na mši svaté (8.30 h.), při které poděkujeme za svatého Václava i za letošní úrodu.  
Po ní si už tradičně můžeme za libovolný příspěvek odnést láhev moštu z jablek z farské zahrady.  
A odpoledne se zúčastnit také už tradičního Svatováclavského odpoledne na farním hřišti (od 14 h.), 
tentokrát s podtitulkem od Václava po Karla (a dále až po kadlátky). 
Jak už název napovídá, možná zabrousíme trošku do historie a hlavně si budeme letos pochutnávat, 
kromě už obvyklého burčáku a moštu, na dobrotách z kadlátek (švestek).
Je to výzva pro všechny kuchařky a hospodyňky (samozřejmě i mužského rodu), aby přemýšlely(i), 
čím nás překvapí. Už teď se těšíme na ochutnávku sladkých domácích trnek (povidel), různé kad-
látkové buchty a možná i na koláčky s kadlátkama a makem. 
Těšíme se 28. září na oslavě svatého Václava!

UpLynULÉ  aKce
Letní výlet Knínice
V sobotu 20. srpna 2016 se sešli všichni příznivci dobré hudby a dobrého jídla na akci Letní výlet 
Knínice 2016. Vzhledem k vydařenému počasí proběhl na venkovním výletišti u kulturního domu 
v Knínicích. Akce začala v 18 hodin, kdy již byly připraveny pro návštěvníky speciality z udírny, 
točené pivo, víno a další alko i nealko nápoje. Na grilované makrely se chvíli čekalo, ale chuť snad 
zmírnila tento nedostatek.

Ve 20 hodin vystoupila na podium kapela TOM SAWYER BAND, která nás bavila nejenom hudbou, 
ale i humorem a při jejich osvědčených hitech si všichni mohli do nočních hodin zatančit a zazpívat.

Za sdružení Knínice 1078, z. s. Petr Ševčík
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poHLed
do historie obyvatel městyse Knínice

měšťanská škola za ii. svět. války 
(druhá část)

V květnovém čísle Zpravodaje jsme si zmapovali události II. svět. války, související s měšťanskou školou. Dnes bych se 
k tomuto tématu ještě jednou ráda vrátila, podařilo se mi totiž objevit nové archivní dokumenty, které zcela věrohodně 
popisují, jak vedení KLV  vystupovalo vůči řadovým zaměstnancům. Zápisy těchto výpovědí byly pořízeny bezprostředně 
po skončení války a my se s nimi seznámíme hned v první kapitole. 
Františku Kozlovskému (čp. 136) bylo v době, kdy Němci zabírali školu osm roků. Jak ve svých pamětech vzpomíná na 
toto nelehké období, si můžete přečíst v kapitole druhé. 

Výpovědi svědků
Jedná se o autentické výpovědi sedmi žen, které pracovaly coby uklízečky nebo pomocné síly v kuchyni v době, kdy 
měšťanka sloužila jako mládežnická ubytovna KLV (1), tedy přibližně od podzimka r. 1941 do konce r. 1944. Během 
výslechu, který z příkazu četnické stanice v Šebetově proběhl 16. května 1945 na Národním výboře v Knínicích  
za přítomnosti členů zastupitelstva Antonína Pulce a Františka Macury, podávají ženy svědectví o chování velitele 
KLV, jistého Slyše (křestní jméno se neuvádí).  Jak vyplývá z jednotlivých protokolů, Slyš vesměs vystupoval vůči 
pracovnicím KLV agresivně, sprostě jim nadával a dokonce je ohrožoval na životě. O jeho národnosti se v zápisech 
nehovoří: pochopitelně mohlo jít o rodilého Němce stejně jako o Čecha ve službách Třetí říše, což je nakonec podle 
obsahu výpovědí pravděpodobnější (příjmení Slyš se u nás vyskytuje, a to dokonce v okolí Brna). 
V některých protokolech je rovněž zmínka o kuchaři Palovi (podrobnější informace o něm vyšly v květnovém  
Zpravodaji). 
Celkově se obsah výpovědí shoduje se záznamy v kronikách a nakonec i se vzpomínkami paní Marie Pulcové  
(květnový Zpravodaj).

(1) KLV – Kinderlandverschickung (čs. vysílání dětí na venkov). V nacistickém Německu od r. 1933 označení pro 
zdravotně podmíněné prázdniny městských dětí ve věku 10–14 let na venkově. Na tábory, které trvaly i několik měsí-
ců, doprovázeli děti členové Hitlerjugend, kteří se jinak v táboře starali o mimoškolní činnost.  Výuku a pedagogický 
dohled zajišťoval  NS-Lehrerbund  (Národně socialistický svaz učitelů).  Některé dobové prameny uvádějí, že v měš-
ťance pobývali na zotavené i příslušníci Hitlerjugend.

protokol čs. 1.
Vypovídá antonie mráčková.
„Na lágru zde jsem byla 3 roky totálně nasazena. Slyš vyhrožoval B. Zichové, že ji udá Gestapu. Choval se k nám sprostě, 
nadával nám „potvor, sviní, kurev“ apod. Házel po personálu konvemi, sklenicemi, takže je ohrožoval na životě. Poslední 
dobou nechtěl nám dávat ani jídlo (kávu hořkou apod.) a když jsme po něm žádaly, co nám patří, nadával nám, a že prý 
nenechá něm. děti okrádat apod.  Pala nám sprostě nadával, jiných závažných námitek proti němu nemám.“

protokol čs. 2.
Vypovídá františka Střížová.
„Slyš se ke mně choval velmi sprostě a dokonce mě ohrožoval na životě. V době těsně před odchodem posledního lagru 
chtěl po mě nějaké pometlo, a protože jsem mu je okamžitě nemohla podat, hodil mi 25 l konev od mléka na hlavu. Že 
jsem uskočila, rozbila padající konev dlaždičky. Každou chvíli byl opilý a po personálu házel sklenicemi, a co měl po ruce. 
Ostatní stejně závažné i méně závažné důvody řeknu při výslechu na jiných místech.
Pala nadával personálu také, někdy i bez potřeby a domlouval nám, že nechceme zdravit německy se zdviženou pravicí. 
Sám tak činil.“

HiSTorie
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protokol čs. 3.
Vypovídá františka Kavanová.
„S Palou jsem nepřišla do styku, protože on byl zaměstnán v kuchyni a já na ubikacích. Slyš v případě když byl u mě něm. 
příslušník najímat byt a já jsem mu nechtěla dovolit průchod kuchyní, řekl mi, že se mi bude mstít. Dali mi v bytě novou 
podlahu bez mého vědomí a donutili mě, abych účet zaplatila.“

protokol čs. 4.
Vypovídá františka Krkavcová.
„Podle mého názoru hlásil se Slyš k Čechům, protože na Němce nadával. Osobně jsem s ním žádný výstup neměla. 
Slyšela jsem však mezi personálem, že vyhrožoval některým z nich Gestapem.  Ohledně Paly nemám proti němu 
žádných námitek a podezření.“

protokol čs. 5.
Vypovídá marie dvorníková.
„Slyšela jsem, že Slyš B. Zichové vyhrožoval Gestapem. Nadával nám všem „kráv, kurev, potvor“ apod. Jednou po 
mě hodil stoličkou, talířem, sklenicí apod. 
Pala mě uhodil kovovou sběračkou po hlavě, že mi přerazil nos a uhodil do ramene. Výstupy tam byly na denním pořádku.“

protokol čs. 6.
Vypovídá božena Zichová.
„Slyš se ke mně choval tak sprostě, že to nedovedu ani přirovnat. Vyhrožoval mně Gestapem, že se tam ztratilo prostěradlo. 
Vyhrožoval mi při tom, že, budu-li mu odporovat, že prý mi rozbije hubu, že se nikdy nepoznám. Hodil po mně židlí. Když 
jsem si vzala kousek housky, abych se najedla, neboť nám dával málo jíst, nadával mi a všemu personálu, že okrádá něm. 
děti. Jednou do mě uhodil, že jsem padla a mohla jsem se těžce zranit.
Pala nám alespoň nezáviděl, když jsme si vzaly kousek toho jídla, abychom se najedly. Jiné závažné důvody by mohly udat 
ještě V. Žilková, F. Palčíková a Čejková.“

protokol čs. 7.
Vypovídá anežka Gráblová.
„Slyš personálu nadával, vyhrožoval mnohým z nás Gestapem a výpovědí. Sama osobně proti němu nic nemám. Závažné 
věci jistě řekly ostatní a většinu z nich snad mohu potvrditi. Proti Palovi nemám nic.“

ii. Vzpomínky na novou školu

Ke vzpomínkám na měšťanskou školu  během II. svět. války se ve svých  pamětech vrací  František Kozlovský 
(*10. 12. 1933, Knínice 136 –† 5. 6. 2007, Budišov u Třebíče; podrobněji o jeho životě viz Zpravodaj čs. 10 a 11/2015). 
„Za mého dětství se stavěla nová škola. Tak jsme stavbu sledovali, bylo to kousek od našeho domu.
Po nějakou dobu u nás ve staré světnici bydlela i paní inženýrka. Když už byla škola skoro hotová, pustil nás noční hlídač 
v neděli podívat se dovnitř. 
Škola krásně zařízená, už jsme se těšili, až do ní za rok začneme chodit. Pak kolem našeho domu nosily děti vycpaniny, 
obrazy a mapy, škola se zařizovala a Slávka do ní začala chodit.
Jenže 1. republika skončila a do nové školy se nastěhovali Němečtí hoši-Hitlerjugend. Slávka a její spolužáci se stěhovali 
zpět do staré školy.
Když byla škola vyklizena, přijeli vlakem, většinou z Vídně a Berlína. Nepřijeli v tichosti, ale se zvukem bubnů a trubek. 
Před oddílem šli hoši s prapory, pak bubeníci a trubači. U našeho domu zatáčeli ke škole. Měli uniformy a dýku. Byli tam 
asi pět let. Hráli si na stejných místech, jako my, lyžovali na stejném kopci, ale s námi se nebavili. Jediný chlapec se s námi 
bavil. Neměl uniformu a měl chromou nohu, tak mu byla dlouhá chvíle a ten jediný se s námi bavil. Až někdy v roce 1944 
jsme s nimi bojovali. Četníci nás hlídali, abychom neházeli kamením, jen kusy hlíny. Ale to se stalo jedenkrát. Jejich hry 
byly jiné! V lese se přepadaly jejich oddíly a bojovali tvrdě. Na trávníku, kde jsme si hráli i my, měli boxerská utkání. Že 
jeden z nich byl zkrvavený, to se tak nebralo, musel bojovat. Vychovávali z nich bojovníky. Proto tam jezdili vojáci z fronty, 
zřejmě hrdinové, aby věděli, jak to vypadá ve válce. A jejich starší „vůdcové“ odcházeli na frontu. Oddíly Hitlerjugend byly 
proslulé svojí odhodlaností, i když bojovali v Berlíně na konci války.



Ke konci války už školu hlídali vojáci s protiletadlovým kulometem, za školou byly zákopy pro případ leteckého útoku.  
A protože jídla bylo málo, chodili pomáhat i sedlákům na práci ve žních a při sklizni brambor a řepy. 
Pak se na začátku roku 1945 ztratili už bez bubnů a trubek. 
Do školy se nastěhoval vojenský lazaret a oddíl vojáků, kteří se o nemocné starali a mrtvé pohřbívali u kostela. Bylo tam 24 křížů. 
Pak lazaret ve spěchu zmizel. Naložili raněné a jeli na Západ.“

příště
V říjnovém Zpravodaji se ještě jednou vrátím k rodině Blahových, respektive k řezníku Janu Blahovi (*1914), na kterého za-
vzpomíná jeho syn, pan Pavel Blaha ze Svitávky.

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

1. Žáci měšťanské školy v Knínicích. (Foto z r. 1934, ročník narození  1922–23.)
(Pokud někoho na fotografii poznáte, prosím, ozvěte se. Děkujeme.)

ŘÁdKoVÁ inZerce

Restaurace Na Holbě Knínice si Vás dovoluje pozvat 
v neděli 4. 9. 2016 ve 14 hodin na posezení s písněmi.
Přijďte si s námi poslechnout a zazpívat v dopro-
vodu harmoniky. Těšíme se na Vaši účast.

Agrospol, a.d., Knínice oznamuje 
VÝdeJ naTUrÁLiÍ pšenice 
na sušce v Knínicích:
Čtvrtek  1. 9. 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
Sobota 3. 9. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin
Úterý 6. 9. 2016  od 9.00 do 17.00 hodin 
V případě zakoupení pytlů bude účtována cena 15 Kč/ks. 

Licea Prostějov oznamuje výkup padaných jab-
lek, které budou probíhat ve čtvrtek a neděli od 
17.00 do 18.00 hodin před Restaurací Na Holbě. 
Cena 1,40 Kč/kg. 

Městys Svitávka vás srdečně zve na 11. Svitávec-
ký jarmark tradičních řemesel v sobotu 3. září 
2016 od 13.00 hodin v parku městyse Svitávka. 

Sociální služby Šebetov, zámek, zvou na dny 
otevřených dveří, které se budou konat ve dnech 
17. 9. a 18. 9. 2016. V tyto dny se uskuteční také 
prodejní jarmark výrobků našich uživatelů.

Hledáte práci z domU? Obor zdraví a kondice 
www.pracevevolnu.cz
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