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Městys Knínice 
srdečně zve VŠECHNY NAŠE OBČANY na

SPOLEČENSKÉ 
POSEZENÍ 

SE SENIORY
které se uskuteční

v sobotu 30. září 2017 od 15 hodin 
v kulturním domě v Knínicích

Vystaveny budou fotografie a kroniky městyse Knínice
Zatančí děti z místní mateřské školy
Vystoupí folklórní soubor Kořeňák

Proběhne přednáška o zdraví s panem Václavem Stoupalem
Zahraje harmonikář pan František Kotouček

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku.
Pro naše seniory bude připraveno pohoštění zdarma.

Pro zájemce zajistíme odvoz tam i zpět.

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

Vstup zdarma.
Těší se na Vás pořadatelé.
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Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ Knínice
Na základě aktuálního programu dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj, řeší městys mož-
nost využití dotační podpory na výstavbu nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem u školy. 
Na danou akci je již připravena kompletní projektová dokumentace. Společně s hřištěm bude vy-
budován atletický ovál s dvoudráhou, prostor pro běh, skok daleký a vrh koulí. Součástí je stavba 
skladu sportovního nářadí a prostoru pro otáčení vozidel. Realizací projektu chce městys vytvořit 
prostor umožňující kvalitní výuku hodin tělesné výchovy pro děti základní školy. Nabídne také 
možnost různým spolkům v městysi aktivně a mnohostranně trávit svůj volný čas. 

Sběrný dvůr:
16. 9. 2017 bude zahájen provoz nového sběrného dvora v Knínicích. 
Provozní doba – každá třetí sobota v měsíci od 8 do 11 hodin. Vedoucí pracovník pan Zdeněk Bílek, 
tel.č. 774 680 100. 
Do sběrného dvora je možné zdarma umístit následující odpady:
pneumatiky (bez disků), dřevo, nápojové kartony, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 
motorové, převodové a mazací oleje, absorpční činidla, filtrační materiály, rozpouštědla, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazené ledničky, mrazničky, barvy, tiskařské barvy, lepidla 
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektrotech-
nické zařízení, papír, lepenku, sklo bílé a barevné, textilní materiály, plasty, kovy, železo a ocel, 
menší množství stavební suti a ostatní objemný odpad (matrace, nábytek, apod.). 
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opravy místních komunikací 2017
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Knínice, budou do konce roku 2017 provedeny ná-
sledující opravy místních komunikací: 
– úprava chodníku od státní silnice směrem na Dolní Trávníky, 
– smyčka ve Vanovské ulici k 5 rodinným domům, 
– odbočka ze státní silnice k rodinnému domu č. 59 a garážím, 
– úprava nástupního místa autobusové zastávky Panský sad, 
– od vodní nádrže Brudně k rodinným domům č. 41, 154, 281.
– komunikace u rodinného domu č. 36, 37, 131. 

Pochod r43
Osmý ročník pochodu po dálničním tělese R43 proběhne v sobotu 2. září 2017. Start pro pěší a cyk-
listy v Knínicích od 10 do 12 hodin od Úřadu městyse Knínice 107. Startovné činí 30 Kč. Společný 
cíl je na výletišti u školy v Mladkově. Více na www.kctboskovice.cz 

Kronika městyse Knínice
Oznamujeme, že v sobotu 30. 9. 2017 budou v kulturním domě v Knínicích od 15 do 18 hodin 
vystaveny kroniky městyse Knínice k veřejnému nahlédnutí. 
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U S n e S e n Í
č. 17 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
16. 8. 2017 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
Zprávu kontrolního výboru.
Informace uvedené v Diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Petra Grénara. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 3/2017 a 4/2017.
4.2.  Podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
 a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Zadání změny 
 č. 1 územního plánu Knínice u Boskovic“. 
5.2.  Bezúplatné nabytí budovy bez čísla popisného – márnice nacházející se na pozemku 
 p.č. st. 275 od Římskokatolické farnosti Knínice u Boskovic, Knínice 22, 679 34.
6.2.  Prodej pozemku p.č. 4727/2 – ostatní plocha o výměře 544 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 21 760 Kč bez DPH. Kupující Z. a S. Ř, Knínice.
6.3.  Prodej pozemků p.č. 2757/10 – ostatní plocha o výměře 27 m2 a pozemku 
 p.č. 2757/11 – ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 
 3 700 Kč bez DPH. Kupující J. J., Boskovice. 
8.2.  Smlouvu o zprostředkování na zajištění nákupu zemního plynu na komoditní burze 
 na rok 2019 pro městys Knínice se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Brno.  
8b.2. Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Knínice oprava místních komunikací“, 
 ve výši 900 094,00 Kč bez DPH, podané firmou DEAS spol. s r.o., se sídlem Rovná 2146, 
 680 01 Boskovice.

Splatnost místních poplatků
Připomínáme našim občanům, že do 30. 9. 2017 je splatnost druhé poloviny místního poplatku za 
provoz 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 uči-
nit 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. 2017 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.
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oDPaDy
odvoz domovního odpadu: 7. 9., 21. 9.

Provozní doba skládky: 9. 9., 23. 9. – sobota
 8.00–15.00 hodin

Vždy nutná předchozí telefonická domluva:
Pan Bílek – 774 680 100

Cena za uložení 1 tuny – zemina 36 Kč, 
 – stavební suť 109 Kč.

KniHoVna
Půjčovní doba:
úterý – 16.00–19.00 hodin

Celý seznam knihovního fondu je dostupný 
na internetové adrese 
http://knihovna.mestyskninice.cz

SBĚrnÝ DVŮr: 
16. 9. 2017 8.00 – 11.00 hodin.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.3.  Starostovi městyse Knínice Ing. Zdeňku Křížovi zabezpečit zpracování návrhu změny 
 č. 1 územního plánu Knínice u Boskovic.
4.4.  Starostovi městyse Knínice Ing. Zdeňku Křížovi zabezpečit při projednávání změny 
 územního plánu Knínice u Boskovic, aby bývalá budova Agrospolu mohla být využívána 
 všemi stávajícími nájemci. 
 Termín: 31. 12. 2017.
5.3.  Administrativní zajištění převodu nemovité věci do majetku městyse a uzavření darovací 
 smlouvy s Římskokatolickou farností Knínice u Boskovic, Knínice 22, 679 34.
        Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2017.
6.4.  Uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků s kupujícími Z. a S. Ř., Knínice 
 a J. J. Boskovice. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2017.
7.2.  Provést zjednodušené výběrové řízení na rekonstrukci vodních nádrží Pod Jankem a Brudně 
 dle předložené projektové dokumentace za dobrovolné účasti 3 členů kontrolního výboru. 
        Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2017.
8.3.  Smlouvu o zprostředkování na zajištění nákupu zemního plynu na komoditní burze na rok 
 2019 se společností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 612 00 Brno.
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2017. 
8b.3. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem DEAS spol. s r.o., Rovná 2146, 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 8. 2017.
8c.2. Provést zjednodušené VŘ na stavbu Víceúčelového hřiště pro ZŠ a MŠ Knínice 
 dle změněné projektové dokumentace, za dobrovolné účasti 3 členů kontrolního výboru. 
         Zodpovídá ÚM. Termín 31. 12. 2017.

Roman Ožvoldík, Lukáš Mahel, 
Ing. Zdeněk Kříž, starosta
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VoLBy Do PoSLanecKÉ SnĚMoVny ParLaMenTU ČeSKÉ rePUBLiKy 
Se KonaJÍ Ve DnecH 20.–21. 10. 2017.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2017
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. 10. 
2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za na voličský průkaz v jakémko-
liv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 
2017, požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to
● osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn 
 voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, 
 ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku 
 uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.
● podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. 10. 2017, příslušnému 
 obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
 formulář. Podání může být učiněno v této formě:
 a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon 
 o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, 
 chráněn před zneužitím tohoto institutu.
 b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. 10. 2017, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv 
však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí. Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje 
voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním 
okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své 
totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po 
záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasova-
cích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ 
volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky. Vol-
by se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá 
v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Voličem 
je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice č. 107. 

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský prů-
kaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli vo-
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lebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při 
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na 
každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, 
politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným 
číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve 
všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu 
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlaso-
vacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci 
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro 
tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že do-
jde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lís-
tek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas 
ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlaso-
vacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i tako-
vé hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. 
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hla-
sovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlaso-
vací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lís-
tek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Telefonní čísla do kanceláře Úřadu městyse Knínice a na volební komisi ve 
dnech voleb – 516 465 423, 774 654 232.
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ŠKoLa  a  ŠKoLKa
Zahájení školního roku 2017–2018
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. V letošním školním roce navštěvuje naši školu 210 dětí. Vzhledem k tomu, že 
se počet narozených dětí v posledních letech ustálil, faktická kapacita školy, i školní družiny je 
dostatečná. Můžeme tedy přijmout do školní družiny 60 dětí. Počet žáků se neustále mírně zvyšuje, 
což je velice příznivý jev a tento stav nejlépe dokumentuje další postupné zlepšování dobrého jmé-
na školy v našem regionu. V souvislosti s touto situací a díky vstřícnému postoji ze strany vedení 
městyse Knínice , byla škola nově vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami. Nově byly zrekon-
struovány obklady stěn ve školní družině a jedné třídě ZŠ, dále byla provedena malba všech tříd 
mateřské školy. Na základě velice kladné odezvy rodičů bude i v letošním školním roce pokračovat 
činnost MŠ, spočívající v pravidelné (každodenní) návštěvě skupiny 12 dětí v nově vybudovaném 
přírodním areálu umístěného v prostoru Pod Jankem. Zvýšený zájem o školu se projevil i při zápisu 
do budoucí první třídy, ke kterému přišlo 24 dětí. Také jsem velice rád, že jsme opět mohli uspokojit 
všechny žadatele o přijetí dětí do MŠ.
Chci při této příležitosti popřát všem  žákům a hlavně těm, kteří naší školu navštěvují poprvé, buď 
jako prvňáčci, nebo jako žáci z okolních obcí, hodně úspěchů ve škole, aby si na nové prostředí 
rychle zvykli a našli spoustu nových kamarádů.
I v letošním školním roce se 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 nových webových stránkách 
www.zskninice.cz.
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 2017–2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.10 pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018, 
vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Blansko od 5. 2. do 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31 srpna 2018. 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Mgr. Jiří Horníček
ředitel školy 
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Branný den 
Branný den začal jako každoročně požárním poplachem, při kterém si vedení školy ověřilo, jak 
rychle jsme schopni školu evakuovat. Poslední úterní ráno 27. 6. 2017 před prázdninami pokračova-
lo pro druhý stupeň zcela netradičně. Žáci devátého ročníku dostali do rukou list papíru, který měli 
zaplnit nejen jmény členů svého týmu, ale i různými razítky za zdolané úkoly na osmi stanovištích, 
které pro ně byly připraveny právě v rámci branného dne. Zbývající týmové hráče nalezli v ostat-
ních ročnících od osmé do šesté třídy. Takto vytvořené skupinky procházely přes školní zahradu 
dle předem stanoveného pořadí a plnily úkoly z první pomoci, skákaly v pytli, vázaly uzly, střílely 
ze vzduchovky, házely granátem na cíl, stavěly mrakodrapy, přiřazovaly obrázky a orientovaly se 
pomocí buzoly. Celý den se velmi vydařil, odcházeli jsme plni nových dojmů a zkušeností.

žáci a učitelé ZŠ
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Školní turnaj v přehazované a stolním tenisu
Závěr školního roku patří již tradičně na naší škole také sportovním soutěžím. Žáci 6. až 9. tříd změ-
řili své síly v přehazované a stolním tenisu. Přehazovanou hrála smíšená družstva chlapců a dívek ve 
dvou kategoriích, v každé byla přihlášena čtyři družstva.  V kategorii 6. a 7. třída zvítězilo družstvo  
7. třídy ve složení Veronika Davidová, Ondřej Dufka, Martina Lexmanová, Jan Odehnal, Kateři-
na Růžičková, Radek Blažek, Daniela Musilová a Zdeněk David. V kategorii 8. a 9. třída zvítězilo 
družstvo 9. třídy ve složení Martin Oliva, Lukáš Kunc, Vojtěch Mucha, Kateřina Paroulková, Denisa 
Dufková a Aneta Langerová. Ve stolním tenisu mladších žáků zvítězil Michal Lexman, v kategorii 
starších žáků Kryštof Palbuchta. V kategorii dívek turnaj vyhrála Veronika Davidová.
Po skončení turnaje se všichni sešli v tělocvičně na vyhlášení výsledků. 
Všechny chválíme za sportovní výkony a vítězům blahopřejeme!

Mgr. Jindra Vávrová

rozloučení s žáky 9. třídy
Konec školního roku je tu. Všichni se na prázdniny loučíme a těšíme se, že se v září zase sejdeme. 
Bohužel, s deváťáky je to jinak. Byli tu s námi devět let a po prázdninách zamíří do lavic v jiných 
školách. Už teď je nám po nich smutno. Málokdy se povede, aby se sešla tak prima parta. Určitě 
nemluvím jen za sebe, když řeknu, že chodit učit do devítky byla radost. Osobně jim vděčím za 
spoustu pěkných chvil, zážitků a radosti.
Dnes se s námi rozloučili svou prezentací, kterou nám připomněli svoji dosavadní životní cestu 
spojenou s nástrahami povinné školní docházky. Potom poděkovali všem učitelům, kteří se jim 
věnovali. Nejedno oko nezůstalo suché. 
Přejeme jim všem, aby byli spokojení se svým výběrem školy, úspěšně ji zvládli a našli v životě 
uplatnění, které je nejen zabezpečí, ale bude jim přinášet i radost. Vždy je rádi uvítáme, když se za 
námi přijdou podívat. 
Doufám, že si neříkáme sbohem, ale na shledanou.

Mgr. Helena Paroulková
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SPorT

oDDÍL TJ 
MaLÁ HanÁ 
KnÍnice

fotbalový den 2017
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Pavel Lajšner

odehrané zápasy

rozpis utkání
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KLUBy  a  SPoLKy

 Žehnání školáků
Milí školkáčci, školáčci i velcí školáci a studenti, přijďte si s aktovkou či batohem pro Boží po-
žehnání VE STŘEDU 6. ZÁŘÍ V 17:00 NA MŠI SVATOU do našeho kostela. Všem vám přejeme 
spokojený celý školní rok, ať vás poznávání a učení baví.

 
 Svatováclavské odpoledne – čtvrtek 28. září 2017 odpoledne, farní hřiště
Jako každý rok, i letos Vás zveme na oslavu svátku ochránce české země, svatého Václava. Ve čtvr-
tek 28. září po mši svaté (v 10:30), při které poděkujeme za letošní úrodu, si budeme moci odnést 
láhev moštu ke svátečnímu obědu.
Odpoledne se potom sejdeme na farní zahradě, doufejme, že k příjemnému posezení u skleničky 
burčáku z jihomoravských vinic nebo moštu z farních jablek. K tomu bude tradičně něco sladkého  
k zakousnutí a netradičně ochutnávka nejrůznějších pomazánek. A nejen ochutnávka, ale i soutěž 
“O nejlepší pomazánku”. Takže vyzýváme všechny hospodyňky, aby zapátraly ve svých kuchař-
ských knihách i pamětech a vylovily z nich ty nejlepší recepty, vyčarovaly tu nejlepší pomazánku 
a 28. září odpoledne ji přinesly a přihlásily do soutěže. Pokud to není kuchařské tajemství nebo 
pečlivě střežené rodinné stříbro, přineste, prosím, i recepty. Určitě o ně bude zájem.
Asi ne všechny pomazánky budou zrovna odpovídat té nejzdravější výživě, proto vyhlašujeme  
i druhou soutěž „O nejkrásnější jablíčko“. Projděte svoje sady a zahrady, vyberte to nejkrásnější 
jablíčko, na sv. Václava utrhněte a přineste. Možná i něco vyhrajete.
V průběhu odpoledne se uskuteční také setkání cestovatelů, kteří hledají poklady naší diecéze (více 
info na www.biskupstvi.cz/poklady2017). Hledači pokladů – přineste s sebou obrázky, fotky a hlav-
ně zážitky z míst, která jste navštívili.
Pozvěte také své sousedy a známé, těšíme se na všechny. Peníze z této akce i s těmi, co se vyberou 
za mošt, pošleme naší farní adoptivní slečně Joyce Zalwango do Ugandy.

Svitávecký jarmark
Městys Svitávka Vás srdečně zve na 12. Svitávecký jarmark tradičních řemesel, který se bude konat 
2. září 2017 od 13.00 hod. v parku Městyse Svitávka. Bohatý doprovodný program, široká nabídka 
občerstvení a stánkový prodej s tradičními řemeslnými výrobky budou připraveny od 13 hodin. 
Těšit se můžete na hlavní hosty jarmarku, kterými bude muzikant PaVeL caLLTa a hudební 
skupina reaDy KirKen.
Bližší informace a program na www.mestys-svitavka.cz 

Sociální služby Šebetov zvou na den otevřených dveří 16. 9.–17. 9. 2017.
16. 9. 2017
9.00 – 17.00 h. (v přízemí) Prodejní jarmark výrobků našich uživatelů, prohlídky zařízení
10.00 h. (na nádvoří) V lidovém tónu – vystoupení uživatelů SS Šebetov  
10.30 h. – komentovaná prohlídka o historii zařízení
13.00 h. (na nádvoří) Taneční vystoupení vozíčkářů ss Šebetov, bubnování
14.00 h. (na nádvoří) Vystoupení mažoretek z Letovic
15.00 h. (na nádvoří) Vystoupení hud. skupiny a. M. ÚLeT
16.00 h. (na nádvoří) naĎa UrBÁnKoVÁ
17. 9. 2017
9.00 – 17.00 h. (v přízemí) Prodejní jarmark výrobků našich uživatelů, prohlídky zařízení
10.00 h. (na nádvoří) Taneční vystoupení uživatelů SS Šebetov
10.30 h. (na nádvoří) Taneční vystoupení mladých hasičů z Horního Štěpánova
14.00 h. (na nádvoří) Slavnostní mše svatá
16.00 h. – komentovaná prohlídka o historii zařízení
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1. roČnÍK MTB SUPerior PoHÁrU 
DraHanSKÉ VrcHoViny 

Přátelé a příznivci rovných řídítek a tlustých pneumatik.
Zveme všechny i s dětmi v sobotu 16. 9. 2017 do prostor za kulturním domem v Knínicích, 

na 1. ROČNÍK MTB SUPERIOR POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY. 
Tento se bude konat za podpory vedení našeho městyse v rámci seriálu závodů, které jsou v našem 
okolí v současné době tří krajů, pořádány již 16 rokem. 
Jsou vítáni závodníci od dětí na odrážedlech, až po veterány na horských kolech.
A to v těchto kategoriích:

Časový plán a kategorie
Od 8.45 registrace závodníků, konec registrace nejpozději 30 minut před startem každé kategorie
blok čas kategorie  ročníky délka závodu délka okruhu
     (cca) (cca)
 8.45 Registrace
 9:30 Chlapci odrážedla 2012 a mladší 1 minuta 50 m
 9:35 Dívky odrážedla 2012 a mladší 1 minuta 50 m
I. 9:40 Chlapci do 6 let 2011 a mladší 3 minuty 250 m
 9:50 Dívky do 6 let 2011 a mladší 3 minuty 250 m
 10:00 Chlapci 7 až 8 let 2009 – 2010 5 minut 1000 m
 10:10 Dívky 7 až 8 let 2009 – 2010 5 minut 1000 m
 10:30 Vyhlášení výsledků

 11:00 Chlapci 9 až 10 let 2007 – 2008 10 minut 1000 m
 11:15 Dívky 9 až 10 let 2007 – 2008 10 minut 1000 m
 11:30 Mladší žáci 11 až 12 let 2005 – 2006 15 minut 2000 m
II. 11:32 Mladší žákyně 11 až 12 let 2005 – 2006 15 minut 2000 m
 12:00 Starší žáci 13 až 14 let 2003 – 2004 20 minut 2000 m
 12:02 Starší žákyně 13 až 14 let 2003 – 2004 20 minut 2000 m
 12:45 Vyhlášení výsledků

 13:30 Muži 19 až 39 let 1978 – 1998 60 minut 3000 m
  Junioři a Kadeti 15 až 18 let 1999 – 2002 50 minut 3000 m
 13:32 Muži Masters2 40 až 49 let 1968 – 1977 50 minut 3000 m
III.  Muži Masters3 50 a více let 1967 a starší 50 minut 3000 m
  Ženy 19 a více let 1978 a starší 50 minut 3000 m
  Juniorky a kadetky 15 až 18 let 1999 – 2002 30 minut 3000 m
 14:40 Vyhlášení výsledků
 
Poznámka: časový plán může být v jednotlivých závodech doplněn o závod tříčlenných štafet.
Startovné: 
– kategorie do14 let  – 40 Kč
– ostatní kategorie  – 100 Kč
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každého závodníka.
V dětských kategoriích jsou vyhlašováni všichni závodníci, první tři dostanou medaile a i  ostatní 
jsou odměněni. Důležitá je chuť si poměřit síly se soupeři, kolo v řádném technickém stavu a sa-
mozřejmostí je přilba.
Odkaz na stránky naleznete zde www.pohardrahanskevrchoviny.cz, kde se dozvíte spoustu dalších 
podrobností o historii a pravidlech závodu.
Budu se těšit na vaši účast, všem přeji hodně úspěchů a ve zdraví si tyto závody užijte.
Za pořadatele 
1. ROČNÍKU MTB SUPERIOR POHÁRU DRAHANSKÉ VRCHOVINY u nás v KNÍNICÍCH 

Vladimír Janovský
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UPLynULÉ  aKce
Knínická hasičská noc 2017
V sobotu 24. června 2017 proběhla na místním fotbalovém hřišti v Knínicích jubilejní desátá „Kní-
nická hasičská noc 2017“. Hasičské soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev: Knínice, Vážany, 
Šebetov, Sudice, Cetkovice, Boskovice Mazurie, Úsobrno, Velké Opatovice, Ráječko, Bezděčí u Tr-
návky, Vranová Lhota, Kochov, Velká Roudka, Ostrov u Macochy.
Soutěž byla zahájena o půl osmé večer tradičním „Keňa Kapem 2017“ – soutěž v netradičních 
disciplínách. Je už dlouhodobou tradicí, že se běží štafeta s překážkami, pak následuje štafeta pivní 
a nakonec slalom s pivním sudem. Do Keňa Kapu se přihlásilo 11 smíšených družstev. Keňa Kap 
nově moderoval Vlastimil Kolaja a šlo mu to skvěle.
Ve 22 hodin odstartovala hlavní část soutěže „Knínická hasičská noc 2017“ – noční požární útoky 
s projekcí a hudbou. Na útoky se přihlásilo 15 družstev mužů a jedno družstvo žen, které chtělo 
soutěžit v kategorii muži a ukázat tak chlapům, jak se dělá bleskový a bezchybný útok. 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 75 m. Hadice se musely 
rozhazovat a vedení se spojovalo až na dráze, což za úplné tmy vedlo k řadě problémům a několika 
nedokončeným útokům. Nejčastější problémy se spojením hadic vznikaly v místě rozdělovače, což 
byla zábavná podívaná pro publikum, které se nejednou osvěžilo studenou vodou. Požární útoky 
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skončily hodinu po půlnoci slavnostním vyhlášením výsledků. Dopadlo to takto: 1. Bezděčí u Tr-
návky, 2. Velká Roudka, 3. Vážany, 4. Velké Opatovice, 5. Ráječko. Muži z Knínic obsadili místo 
deváté. Všechna družstva, která zdárně dokončila útok, obdržela diplom a lahev archivní pálenky. 
Prvních 5 míst bylo navíc odměněno pohárem a vítězové si domů odvezli „Putovní pohár“ o váze 
35 kg, který ze dřeva vyřezal Tomáš Trmač. Noční soutěží provázel Martin Straka.
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 se 
Vám soutěž líbila a že Vás uvidíme opět za rok. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na přípravě a realizaci této soutěže a poskytli nezbytné vybavení či materiál.

SDH Knínice
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PoHLeD
do historie obyvatel Městyse Knínice

Jak šel čas…
i. Pošta

HiSTorie

1890–1955

„Poštu jsme v našem městysi měli odedávna, teď si ji přenesl baron Königswarter do zámku šebetovského.“ posteskl 
si neznámý dopisovatel v deníku „Moravská orlice“ ze dne 30. 8. 1890. A to je také – aspoň pro tuto chvíli – nejstarší 
zmínka o zdejší poště, kterou se mi zatím podařilo v archivu nalézt. Kde měla své sídlo, kdo obstarával poštovní služby 
a především kdy se rozhodlo o jejím zřízení v Knínicích (slůvko „odedávna“ značí přece jen delší časový úsek), to jsou 
otázky pro tuto chvíli bez jasné odpovědi. 
Společně s poštovním úřadem se onoho r. 1890 pochopitelně přestěhovala z Knínic do Šebetova i jeho expedicientka, 
jak se tehdy úředně říkalo poštmistrové. Jmenovala se Františka Čokrtová a pocházela z malebného městečka Kouřim 
ve středních Čechách, kde se narodila v r. 1862 do měšťanské rodiny. Podle data jejího narození lze usoudit, že na 
zdejší poštu mohla nastoupit někdy kolem r. 1885, a to na základě výběrového řízení, které za tímto účelem vyhlašovalo  

Letní výlet Knínice
V sobotu 12. srpna 2017 se sešli všichni příznivci hudby a dobrého jídla na akci Letní výlet Knínice 
2017. Akce začala v 18 hodin na letním výletišti za kulturním domem. Jelikož to s počasím vypada-
lo všelijak, byl připraven v záloze i kulturní dům. Kromě jiných okolností, tak i ochlazení přispělo  
k tomu, že účast nebyla tak hojná, jak pořadatelé očekávali. Ovšem nic nezabránilo tomu, aby nebyly 
připraveny pro návštěvníky speciality z udírny, grilované makrely, točené pivo, víno a další alko  
i nealko nápoje. Ze začátku to vypadalo spíš na dětský den, ale po setmění se i dospělí roztancovali za 
doprovodu kapely TRIO KENT, která všechny provázela až do pozdních nočních hodin.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům za dobře odvedenou práci a hlavně skalním návštěvní-
kům podobných akcí za účast. Věřím, že se příští rok zase sejdeme, snad i ve větším počtu, na tom 
našem letním „pokecu“.

Za sdružení Knínice 1078, z. s., Petr Ševčík
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C. k. Ředitelství pošt a telegrafů pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně. Co všechno musel takový uchazeč o místo  
c. k. poštovního expedienta znát, či jaká byla výše jeho ročního příjmu, to se dovídáme z dochované vyhlášky z r. 1896, 
v níž se praví:
„V obci …………. c. k. okresního hejtmanství Boskovice obsadí se místo c. k. poštovního expedicienta proti uzavření 
smlouvy a složení kauce v obnosu 200 zl.
Příjmy spojené s tímto místem pozůstávají ze služného ročních 120 zl., z úředního paušálu ročních 30 zl. a z paušálu 
ročních 100 zl. na posla, poštovní spojení mezi poštovními úřady v ………….. jednou za den udržujícího. 
Žadatelé nechť podají své vlastnoručně psané žádosti s průkazem o stáří, školním vzdělání, zachovalosti a znalosti obou 
zemských jazyků, nynějšího zaměstnání, majetku a držení místnosti, způsobilé k vykonávání služby poštovní, vhodně 
uložené a chráněné před ohněm a vloupáním, během tří neděl u c. k. Ředitelství pošt a telegrafů v Brně. Zároveň se při-
pomíná, že c. k. poštovní expedicient před nastoupením úřadu podrobiti se musí zkoušce ze služby poštovních spořitelen 
a z účetnictví v tom případě, když by pro jmenované zde odbory ještě způsobilým nebyl.
Mimo to je se žadateli v dotyčné žádosti zavázati, že v případě, kdyby s poštovním úřadem v ……………….. svého času 
spojena býti měla též služba telegrafní, s platem, který se za vykonávání této služby ustanoví, spokojí se.“
Ještě jsme si neřekli to nejdůležitější, totiž z jakého důvodu se baron Mořic Königswarter rozhodl poštu přestěhovat,  
a to dokonce do vlastních prostor ve dvoře u šebetovského zámku. Nehledejme v tom žádné složitosti: mohl za to po-
krok, tedy přesněji telegraf, kterýžto výdobytek hodlala využívat především správa velkostatku. A protože baron počítal 
do budoucna i se zavedením  telefonní linky, nebylo více co řešit. (V jarních měsících r. 1897 schválilo C. k. Min. ob-
chodu návrh na vybudování telefonního spojení mezi Brnem a Březovou. Na šebetovském velkostatku se první telefonní 
přístroj rozdrnčel v 1898 v kanceláři lesní správy.)

A ještě krátce k zatím první doložené knínické poštmistrové Františce Čokrtové. Ta se v r. 1899 provdala za panského 
zahradníka Františka Biena. Zemřela v r. 1911 v Zemské nemocnici v Brně.

Koncem 20. let min. st. prohrál baron Jan Königswarter, vnuk Mořice Königswartera, spor s šebetovskou obcí o zřízení 
vodovodu v části Kapouňata. Odveta z jeho strany na sebe nenechala dlouho čekat: na konci března 1930 vypověděl 
nájemní smlouvu poště. Pokud si obec chtěla i nadále zachovat poštovní úřad, nezbývalo jí, než během následují-
cích sedmi měsíců (do 1. 11.) sehnat nové prostory. To se však dělo poněkud liknavě, a tak nakonec Ředitelství pošt  
a telegrafů šebetovským pohrozilo, že pokud během léta nezajistí pro poštovní úřad vhodné zázemí, obrátí se s žádostí  
o zřízení pošty na některou z okolních obcí. Tím opět vstoupily do hry Knínice, což rozhodlo. Šebetovští radní ze 
strachu,  že by nakonec mohli o poštu přijít, odhlasovali stavbu nové budovy i za cenu toho, že se obec zadlužila. Pošta 
vyrostla během necelých tří měsíců (od poloviny srpna do konce října) na obecním pozemku poblíž křižovatky a šebe-
tovskou obec přišla na 112 300 Kč. 
Poštovní úřad se do nových prostor přestěhoval v březnu r. 1931.
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1955
Poštovní úřad se vrátil do Knínic po dlouhých pětašedesáti letech. Jak praví kronika, stalo se tak „zásluhou a obětavostí 
některých členů MNV“. V souvislosti se slavnostním otevřením pošty, které se uskutečnilo 1. 6. 1955, se ve zdejší 
kronice dočteme: „Zřízení poštovního úřadu v Knínicích staví se v cestu mnoho překážek, hlavně obec Šebetov nepřála 
zřízení tohoto úřadu v naší obci. Obec Knínice náležela dosud k obvodu poštovního úřadu v Šebetově. 3. května navští-
vila obec komise od ministerstva pošt z Prahy a prohlédla místnost, zda vyhovuje. Sbírkou mezi občany, která vynesla 
asi 4000 Kč, zakoupen byl potřebný nábytek a upravena místnost.
1. 6. byl slavnostně otevřen poštovní úřad v Knínicích, k jejímuž obvodu náleží obce Vážany a Sudice. Poštovní úřad je 
prozatím umístěn v čís. 108 vedle Radnice. Slavnostnímu otevření byli přítomni zástupci ONV z Boskovic a MNV. První 
vedoucí poštovního úřadu v Knínicích je knínická občanka, pí. Anežka Andrlíková. Předseda MNV, soudruh Čížek Jos. 
promluvil do místního rozhlasu o významu zřízení poštovního úřadu pro Knínice, dále promluvil přednosta pošt. úřadu 
z Boskovic. Prvé razítko poštovního úřadu v Knínicích bylo otisknuto do této pamětní knihy.“

1960
K r. 1960 najdeme v kronice pod titulkem „Zajímavá čísla“ několik údajů, vztahujících se k samotné práci poštovního 
úřadu. Praví se tu, že „v prosinci bylo na poště pěkně pilno. Bylo prodáno 690 pošt. poukázek na obnos 960 000 Kč, 
285 vyplacených poukázek na 283 324 Kč, 9 153 výtisků novin a časopisů, 303 vyplacených důchodů ve výši 111 273 Kč  
a podaných 670 sázenek sportky“.

1965
V zimních měsících r. 1965 byly sundány telefonní dráty, z pošty byla odstraněna telefonní ústředna a Knínice byly 
napojeny podzemním kabelem na ústřednu do Boskovic. Kronika dodává, že „kladení kabelu se provádělo již v r. 1964, 
výkop pro kabel byl vyhlouben strojem, takže práce rychle postupovala“.

1978
Vzhledem k havarijnímu stavu domu čp. 108 byla pošta v r. 1978 přestěhována do nové učitelské bytovky na Horním 
Trávníku čp. 251. Už od počátku šlo o nouzové řešení, neboť podle kroniky „orgány národního výboru usilovaly od 
r. 1979 o zachování poštovního úřadu zabezpečením výstavby budovy spojů“. Ještě v témže roce byl proveden výběr 
staveniště a zpracován projektový úkol. 

1987
Po téměř deseti letech jak podotýká kronika „mnohokrát opakovaného“ jednání Místního národního výboru v Knínicích 
s ředitelstvím Jihomoravských spojů Brno, Okresní správou spojů Blansko a Okresním národním výborem Blansko byl 
konečně dán souhlas ke zpracování projektové dokumentace a byla uzavřena hospodářská smlouva s Jihomoravskými 
spoji na sdružení finančních prostředků na realizaci výstavby ve výši rozpočtových nákladů 2 140 000 Kč. Protože Míst-
ní národní výbor zabezpečil finanční prostředky na stavbu budovy pošty s telekomunikačním provozem, byla stavba 
zařazena do plánu výstavby v investiční části akce „Z“ se zahájením v srpnu 1988.

1989
Pro naprostý nedostatek cementu byly práce na stavbě pošty zahájeny teprve v jarních měsících r. 1989 a do konce 
roku bylo proinvestováno 300 000 Kč. V kronice se dočteme, že „nízké plnění plánu výstavby bylo způsobeno trvajícím 
nedostatkem stavebnin i v r. 1989, protože byla vládou ČSSR omezena investiční výstavba v celém státě“.
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1990
Během roku 1990 byla provedena hrubá stavba a položeny stropní panely. Pro nedostatek materiálu a nezájem občanů 
nemohlo být provedeno zastřešení stavby.

1991
V r. 1991 byla poštovní budova konečně zastřešena. Dále pokračovaly izolační práce, zabetonování záklopu podlaží, 
byly vybudovány příčky a podkladní betony. V témže roce Okresní úřad Blansko předal dokončení kompletní výstavby 
místnímu zemědělskému družstvu s podmínkou, že provede veškeré práce dle projektu. Stavební práce nabraly ke konci 
roku – a zde dám opět slovo kronice – „značné zpoždění“.

1992
Dne 3. 9. 1992 proběhla kolaudace budovy. Její otevření bylo naplánováno na počátek ledna 1993. 

1993
Slavnostní otevření budovy se konalo 6. ledna 1993. Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 1993 došlo k rozdělení stávajícího 
podniku Pošty a telekomunikace na dva samostatné subjekty, stala se majitelem budovy Česká pošta, která pronajala 
polovinu budovy Okresní správě telekomunikací Blansko. Ty měly nejpozději do r. 1995 vybavit prostory telekomuni-
kačním zařízením.

1994
V tomto roce – jak praví kronika – neprováděla firma SPT Telecom z důvodu nedostatku finančních prostředků v pro-
najaté části budovy žádné montážní práce. Ty měly podle kronikáře pokračovat až v r. 1995, kdy se plánovalo rozvést 
telefonní síť kabely po celé obci. V r. 1994 se prováděly projektové práce na tuto stavbu a probíhalo územní řízení. 

1995
Dne 3. 8. 1995 zahájila firma Vapis s. r. o. práce na kladení telefonních kabelů. Vlastní výkopové práce započaly 14. 8. 
Do konce listopadu 1995 byly položeny a zasypány kabely do všech domů v obci. Nezasypány zůstaly pouze výkopy 
spojek místních kabelů: s jejich zasypáním se počítalo na konci února 1966. Oficiální název stavby zněl „RTMS Knínice 
u Boskovic“, stavbyvedoucím byl pan ing. Mlčoch z Cetkovic, investorem stavby SPT Telecom Brno. Kladení telefon-
ního kabelu prováděla firma současně ve Světlé, v Šebetově, ve Vážanech, v Sudicích, na Bačově a v osadě Hodiška. 
V listopadu 1995 probíhaly v části budovy pronajaté firmě STP Telecom dokončovací práce na digitální ústředně. Uve-
dení ústředny do provozu bylo naplánováno na únor 1996. 

1996
Díky nové telefonní ústředně došlo k podstatnému rozšíření telefonní sítě v obci. Součastně byly přečíslovaly telefonní 
stanice a byly zrušeny dosavadní ústředny v Šebetově a v Sudicích. 
V plánovaném čase byly skončeny veškeré práce související s telekomunikacemi včetně provedení kabelizace v celé 
obci a napojení na ústřednu, vybudovanou ve společné budově spojů v „Uličce“ čp. 275.
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Příště
V říjnovém Zpravodaji si povíme o dávné i docela nedávné historii domu čp. 15 (v současnosti  restaurace „Pod Lípou“). 

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

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

ii.
Životní úroveň

1957
 V r. 1957 vlastnilo přibližně 200 knínických občanů radiopřijímače. Osobních automobilů bylo v Knínicích 5, nákladní 
1 a motocyklů 35. Kolo měla každá domácnost, některá i 2 a více. Elektrickou pračku vlastnilo 80 domácností, ledničku 
12. „Vidíme“ zdůrazňuje kronika, „jak životní úroveň našich občanů roste, když ještě v r. 1936 byly v obci jen 3 moto-
cykly a žádné auto či pračka nebo lednička“. Televizor v té době ještě v Knínicích nebyl, čekalo se totiž na dokončení 
výstavby brněnského vysílače. 

1959
Podle kroniky bylo v tomto roce v Knínicích již 12 televizorů.

1966
Dejme slovo kronice:
„Před vánočními svátky se velmi mnoho nakupovalo, poněvadž se po Novém roce čekalo zdražení. Nakupovaly se 
elektrické spotřebiče, televizory, radia, pračky, bytová zařízení, tesilové látky a obleky. Následkem toho byl v obchodech 
nedostatek zboží tohoto druhu. A tak se jezdilo nakupovat do Brna a jiných měst. Potravin byl dostatek, proto o ně nebyl 
zvýšený zájem.
Na podzim byla postavena retranslační televizní stanice u autostrády; elektrické vedení je zapojeno od kravína. Antény 
jsou nasměrovány tak, že jsou napojeny Vážany, Knínice a Šebetov. Nyní jsou i domy nad Hradiskem pokryty televizním 
signálem. Provoz stanice byl zahájen 2. prosince. Televizory jsou téměř v každém druhém domě.“

1969
Zhoršila se situace se zásobováním uhlím. Znovu byly zavedeny příděly, na rodinu se počítalo s 17q uhlí.

1980
Podle sčítání obyvatel a bytů v r. 1980 bylo v Knínicích vybaveno 217 domácností chladničkou, 55 automatickou 
pračkou a 170 jinou pračkou. Barevný televizor měly 4 domácnosti, černobílý televizor 206 domácností. V obci bylo 
zaevidováno 46 motocyklů a 73 osobních automobilů.
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Stavba pošty č.p. 275.
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