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Městys Knínice
srdečně zve všechny naše občany 

na výstavu věnovanou historii odívání
JAK SE OBLÉKALY NAŠE BABIČKY

v sobotu 6. října 2018 od 13.30 hodin 
v kulturním domě v Knínicích.

Od 15.30 hodin jste všichni zváni na

SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ SE SENIORY
Při této příležitosti budou vystaveny fotografie a kroniky městyse Knínice.

Vystoupí děti z místní mateřské školy s hudební pohádkou.
Představí se folklórní soubor Velen.

Uskuteční se přednáška na téma „Knínice na mapách z 19. století“.

Akce je určena pro všechny bez rozdílu věku.

Pro naše seniory bude připraveno pohoštění zdarma.

Pro zájemce z Knínic zajistíme odvoz tam i zpět  
(dohoda na tel. č. 774 654 232).

Pro všechny bude k dispozici drobné pohoštění a k poslechu reprodukovaná hudba.

Vstup zdarma.

Přijďte si zavzpomínat, pobavit se a hlavně se potkat.
Na Vaši přítomnost se těší všichni, kteří toto odpoledne pro Vás připravují.
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Box na elektroodpad
E-BOX na sběr drobného elektorodpadu a baterií umístěný v chodbě úřadu městyse byl z důvodu 
ukončení spoluprávce se společností Asekol zrušen. Spolupráce byla ukončena na žádost Asekolu 
s ohledem na malé množství ukládaných odpadů. Drobný elektroodpad a baterie nadále ukládejte 
prosím do červeného kontejneru umístěného u Restaurace Pod Lípou, nebo do sběrného dvora. 
Děkujeme. 

Informace návštěvníkům akcí pořádaných na území městyse Knínice
Vážení občané, v průběhu akcí pořádaných na území městyse Knínice bude provádět fotografování 
náš obecní fotograf pan Hrdý, popřípadě jeho zástupce. Poznáte ho podle visačky a fotoaparátu 
v ruce. Fotografie pořizujeme proto, abychom zhmotnily vzpomínky na tyto akce a Vy, Vaše rodi-
ny, přátelé a blízcí se na ně mohli kdykoli podívat, a to buď na internetových stránkách městyse:  
http://www.mestyskninice.cz nebo ve zpravodaji městyse. Samozřejmě chápeme, že někteří z Vás se 
fotografovat nechtějí, potom, prosím, sdělte fotografovi, že si nepřejete být fotografováni, zamezíte 
tak i zveřejnění Vašich fotografií na výše uvedených stránkách. Pokud fotografování neodmítnete 
a až později si rozmyslíte, že nechcete, aby Vaše fotografie byla někde zveřejněna nebo že chcete, 
aby zveřejněná fotografie byla vymazána, přijděte prosím v úředních hodinách na úřad městyse  
a my Vámi nechtěnou fotografii nebudeme zveřejňovat, a pokud již zveřejněná je, smažeme ji. 
Přejeme Vám příjemné prožití všech akcí, které pro Vás v průběhu celého roku pořádáme!

Palivové dříví
Nabízíme smrkové palivové dříví za cenu 575 Kč/bm s DPH. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
Úřadu městyse Knínice. 

Pochod R43
Devátý ročník pochodu po dálničním tělese R43 proběhne v sobotu 1. 9. 2018. Start pro pěší a cyk-
listy v Knínicích od 10–12 hodin od Úřadu městyse Knínice 107. Startovné činí 30 Kč. Společný cíl 
je v Jevíčku ve sportovně-relaxačním areálu ve ŽLIBKÁCH. Více na www.kctboskovice.cz 

Kronika městyse Knínice
Oznamujeme, že v sobotu 6. 10. 2018 budou v kulturním domě v Knínicích od 15–18 hodin vysta-
veny kroniky městyse Knínice k veřejnému nahlédnutí. 

Výzva vlastníkům nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 podle 
§ 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, zveřejňuje výzvu vlastníkům nemovitostí  
a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlá-
sili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedo-
statečně určitě identifikovaní vlastníci“.

INfORmAcE  Z  RAdNIcE
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se 
vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smys-
lu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 
Seznam nemovitostí je zveřejněn také na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz – úřední 
deska. 

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč/osoba/rok, 
aby tak co nejdříve učinili. Splatnost druhé poloviny poplatku je do 30. 9. 2018. Platbu proveďte 
buď převodem na účet městyse Knínice číslo 168 554 808/0300, variabilní symbol číslo popisné, 
do poznámky napište Vaše příjmení. 
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, aby rovněž tento poplatek co nejdří-
ve 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 obecních 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. 

Výluka na železniční trati Velké Opatovice-Boskovice
Správa železniční a dopravní cesty Brno informuje, že výluka na železniční trati bude prodloužena 
do 3. 9. 2018 do 18.50 h. Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

U S N E S E N Í
č. 23 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
27. 8. 2018 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 Lukáše Mahela a Romana Ožvoldíka.  

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Rozpočtové opatření č. 4/2018 a 5/2018.
4.2.  Směrnici k ochraně osobních údajů dle GDPR č. 4/2018, Směrnici č. 5/2018 – Provozní řád 
 výpočetní techniky a Organizační řád Úřadu městyse Knínice. 
5.2.  Koupi pozemku p.č. 1543 v k.ú. Vážany u Boskovic o výměře 155 m2, za celkovou kupní 
 cenu 6 200 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající Obec Vážany, 
 Vážany 76, 680 01.
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OdPAdY
Odvoz domovního odpadu: 13. 9., 27. 9.

Provozní doba skládky:  
8. 9., 22. 9. 8.00–15.00 hodin. 
p. Bílek, mobil: 774 680 100
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

Provozní doba sběrného dvora: 
každou třetí sobotu v měsíci 8.00–11.00 hodin.

KNIHOVNA
REKONSTRUKcE POdLAHY 
ZÁŘÍ–LISTOPAD 2018   ZAVŘENO

5.3.  Kupní smlouvu s prodávající Obcí Vážany. 
6.2.  Prodej pozemku p.č. st. 503 – zastavěná plocha o výměře 16 m2, pozemku p.č. 2355/41 
 – ostatní plocha o výměře 235 m2, pozemku p.č. 2355/42 – ostatní plocha o výměře 44 m2 
 a pozemku p.č. 2354/5 – zahrada o výměře 118 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 
 20 650 Kč bez DPH. Kupující B. Ž. 
6.4.  Prodej pozemku p.č. 2418/86 – ostatní plocha o výměře 43 m2, pozemku p.č. 2418/87 
 – ostatní plocha o výměře 12 m2, pozemku p.č. 2418/85 – zahrada o výměře 31 m2 a pozemku 
 p.č. 4730/2 – ovocný sad o výměře 44 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 5 200 Kč 
 bez DPH. Kupující K. a T. L.
6.6.  Prodej pozemku p.č. 4626 – trvalý travní porost o výměře 1059 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za kupní cenu 42.360 Kč bez DPH. Kupující L. a Z. L.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.4.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávající Obcí Vážany, Vážany 76, 680 01. 
        Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 9. 2018.
6.7.  Uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemku s kupujícími B. Ž., K. a T. L. a L. a Z. L. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 11. 2018.

Lukáš Mahel, Roman Ožvoldík  
Ing. Zdeněk Kříž, starosta

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 85/2018 Sb. ze dne 
23. května 2018. 
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech: 
 v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební místnost: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34.
Počet volených členů: 9
Počet kandidátních listin pro Knínice: 6

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. 

Volič 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a který je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu (dále jen „volič“). 
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Hlasování 
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz  
ve volbách do zastupitelstev obcí není možné. 

Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém 
případě je na hlasovacím lístku uveden text: Pokračování na 2. straně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen (v Knínicích 9 členů). 
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). 
V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým 
rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu). 
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího líst-
ku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební  
 stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,  
 kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 
 POZOR: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový 
  hlas neplatný. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to  
 z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být  
 zvoleno. 
 POZOR: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet 
  9 členů, byl by takový hlas neplatný. 

3.  Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit  
 křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které  
 hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební  
 strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany  
 je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu  
 volených členů zastupitelstva obce. 
 POZOR: Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více 
  kandidátů než devět, byl by takový hlas neplatný. 
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Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, 
dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,  
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek 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 lístek 
za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a 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, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.
Kontaktní telefon: 516 465 423, nebo 774 654 232.

V příštím vydání zpravodaje budou zveřejněny volební programy kandidátních stran.

Od 1. září 2018 vstoupí platnost nové cenové tarify pro cestování veřejnou autobusovou
a železniční dopravou.
Nové tarify zavádí slevu ve výši 75% z jízdného pro děti a žáky od 6 do 15 let, studenty od 15 do 
26 let a osoby starší 65 let. Některé stávající slevy, jako např. slevy ve výši 100% pro děti do 6 let  
a ve výši 75% pro zdravotně postižené (držitele průkazu ZTP a ZTP/P) zůstávají zachovány i nadále 
ve stejné výši. Pro cestující, kteří se neřadí ani do jedné z výše uvedených skupin, se nic nemění  
a cena jak jednorázových tak předplatných jízdenek pro ně zůstává stejná. Nově zavedené slevy se 
promítly i do cenových tarifů v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
(„IDS JMK“) a lze je shrnout následovně:
děti do 6 let – budou mít cestování v rámci celého IDS JMK zcela zdarma bez ohledu na jejich počet.
děti a žáci od 6 do 15 let – budou mít jízdné v rámci celého IDS JMK nastaveno jednotně se slevou 
75 % na jednorázové i předplatné jízdenky.
Studenti od 15 do 26 let – u této kategorie se zruší žákovské jízdné a nově bude jízdné v rámci ce-
lého IDS JMK nastaveno jednotně se slevou 75 % na jednorázové i předplatné jízdenky bez ohledu 
na trasu a účel cesty (dříve bylo vázáno pouze na cestu z místa bydliště do školy a zpět).
Osoby starší 65 let – budou mít jízdné v rámci celého IDS JMK nastaveno jednotně se slevou 75 % 
na jednorázové i předplatné jízdenky.
Podrobnosti o nových tarifech IDS JMK platných od 1. 9. 2018 lze nalézt na webových stránkách 
společnosti KORDIS JMK, a.s. www.idsjmk.cz nebo přímo v odkaze: 
https://www.idsjmk.cz/#lock11200
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šKOlA  A  šKOlKA
Zahájení školního roku 2018/2019
Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, přátelé školy, 
prázdniny uplynuly jako voda a znovu se potkáváme ve školních lavicích. Ráda bych popřála všem, 
aby chvíle ve škole byly plné pohody a příjemných chvil. Našim nejmladším prvňáčkům přeji tako-
vou školu, na jakou se poslední rok těšili, školu plnou kamarádů, zábavy, která je však učí novým 
věcem a dovednostem. Ráda bych, aby škola byla pro všechny místem, kde se potkáváme rádi. 
Místem, které je inspirující a motivující, které máme všichni v úctě. 
Při této příležitosti bych se ohlédla za minulým školním rokem. Rokem, který přinesl řadu úspěchů 
žáků v soutěžích, při přijímacích zkouškách žáků 5. a 9. ročníku, ale také řadu změn. Změny zasáh-
ly učitelský sbor, na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Richterová, které ještě jednou děkuji 
za její dosavadní práci. Kvalifikovanou češtinářku jsme naštěstí získali už během měsíce a musím 
říci, byla to dobrá volba: děti mají paní učitelku Abrahamovou velmi rády. 
Opět se nám podařilo díky vstřícnému postoji vedení obce vybavit jednu třídu novým nábytkem, dokou-
pit vybavení do školky i družiny. Za to děkujeme také vám, kteří jste přispěli do sbírky při tradiční no-
voroční polévce. Úspěšně jsme se zapojili do projektu Inkluze v Knínicích, který přinesl škole finanční 
prostředky na speciálního pedagoga, školního asistenta, kroužky i spoustu nadstandartního vybavení. 
Konec školního roku byl pro nás ve znamení změny ředitele školy. Mgr. Jiří Horníček bude nadále 
ve škole působit jako učitel fyziky a pracovních činností. Chci mu touto cestou poděkovat za jeho 
práci pro školu. Školu přebírám nejen dobře vybavenou, ale hlavně s kvalitním a spolupracujícím 
týmem zaměstnanců a šikovnými žáky, kteří hrají fér.  
Pracovali jsme i přes prázdniny. Vymalovali jsme dětem školku a některé třídy, vybavili jsme po-
slední třídu novým nábytkem, připravili novou místnost pro individuální schůzky s rodiči. V sou-
časné době finišuje rekonstrukce víceúčelového školního hřiště. 
Máme velké plány na spoustu akcí a zajímavých činností pro děti a žáky. Budeme rádi, když se 
na akcích potkáme s rodiči, prarodiči i ostatními občany městyse. Chceme, aby škola byla školou 
„otevřenou“ a abyste věděli, že ve škole jsou všichni vítanými hosty.   

Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, radosti, úspěchů a především pevné zdraví. 
Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení: pondělí 3. září 2018 v 7.40 hodin. 
První pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
Druhé pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019. 

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
Vánoční prázdniny: v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 
Jarní prázdniny: 11. února–17. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem 
Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
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Kluby  A  spOlKy
„Jak se oblékaly naše babičky“
K společenskému posezení se seniory, které se uskuteční v sobotu 6. října v kulturním domě v Kní-
nicích chystáme menší výstavu, věnovanou historii odívání v naší obci. 
Za tím účelem prosíme o zapůjčení jakéhokoliv oblečení (včetně svatebních šatů) a oděvních do-
plňků (rukavice, šátky, klobouky, kabelky, boty, deštníky apod.), které uchováváte po svých před-
cích. Časové rozmezí do r. 1975, svatební šaty do r. 1985.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.
Kontakt: Marta Korčáková, Městys Knínice, tel. 516 465 423, mob. 774 654 232
Miroslava Boháčková, Šebetov 72, tel. 724 275 143

Svitávecký jarmark
Městys Svitávka Vás srdečně zve na 13. Svitávecký jarmark tradičních řemesel, který se bude 
konat 1. 9. 2018 v parku městyse Svitávka. Bohatý doprovodný program, široká nabídka občer-
stvení a stánkový prodej s tradičními řemeslnými výrobky budou připraveny od 13 hodin. Těšit 
se můžete na hlavní hosty jarmarku, kterými bude HEIdI JANKŮ a PETR KOLÁŘ. Bližší infor-
mace a program na www.mestys-svitavka.cz.

den otevřených dveří
Sociální služby Šebetov zvou na dny otevřených dveří, které se uskuteční 15. a 16. 9. 2018. V sobo-
tu 15. 9. v 15 hodin vystoupí na nádvoří zpěvačka Petra Černocká. Podrobný program naleznete 
na www.socialnisluzbysebetov.cz

Zveme Vás na tradiční 

Svatováclavské odpoledne 
v pátek 28. 9. 2018 ve 14.30 hod.

Přijďte prožít sváteční odpoledne v klidu a pohodě na farní zahradě, u skleničky burčáku či moštu 
ochutnat i nějakou tu baštu. 

Můžete se zúčastnit soutěže „O nejlepší kenické okurky“, stačí přinést aspoň jednu sklenici  
naložených okurek. 

Děti budou soutěžit o nejhezčí zvířátko či panáčka z kaštanů nebo jiných přírodnin. 
Mohou je vyrobit doma a přinést nebo je vytvořit až na místě. 

Vstupné i občerstvení za dobrovolný příspěvek, který bude použit na dobročinný účel. 

Těšíme se, že přijdete oslavit našeho národního patrona svatého Václava.

Žehnání školáků
Milí školáci, přijďte si s aktovkou či batohem pro Boží požehnání ve středu 5. 9. 2018 v 17 hodin 
na mši svatou do našeho kostela. 

Všem vám přejeme spokojený celý školní rok.
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Sbor dobrovolných hasičů Knínice (1873-2018)
U příležitosti 145. výročí založení sboru 

proběhne v pátek 28. 9. 2018 od 17 hodin v kulturním domě 
slavnostní předání vyznamenání členům sboru 

za účasti zástupců z Okresního sdružení hasičů Blansko. 

V 18 hodin vysadí členové sboru nad kulturním domem pamětní lípu 
k 100. výroční vzniku Československé republiky. 

K tomuto aktu zvou srdečně naše občany. Součástí bude malé pohoštění.

2 ročník SUPERIOR-cOLORPROfI POHÁRU dRAHANSKÉ VRcHOVINY 2018
Zdravím všechny přátele, rovných řídítek a tlustých pneumatik i ostatní příznivce cyklistiky.
Dovolte mi Vás tímto pozvat, na již 2. ročník MTB SUPERIOR-COLORPROFI POHÁRU 
DRAHANSKÉ VRCHOVINY 2018 (www.pohardrahanskevrchoviny.cz), který dne 15. 9. 2018, za 
podpory městyse Knínice a SDH Knínice, zavítá tento seriál závodů do našeho městyse.
Zváni jsou všichni, od dětí na odrážedlech, až po kategorii nad 50 let. Připraveno máme spousty 
věcných cen, diplomy a medaile.
Tratě, jsou dobře sjízdné a postavené úměrně věku závodníků. Hned v prvním ročníku, si naše trať 
získala prestiž a jméno mezi závodníky a byla pojmenována podle jednoho Italského závodiště 
světového poháru ve Val Di Soole, čehož si jako pořadatelé velmi vážíme.
Přítomnost nám přislíbil i novopečení vícemistři České republiky v CROSS COUNTRY MTB  
i vítěz Českého poháru CROSS COUNTRY MTB pro rok 2018.
Zajisté je na co trénovat a přijít si v sobotu 15. září zazávodit, do míst za kulturním domem.
V kulturním domě bude probíhat, od 8 hodin, registrace jednotlivých závodníků.
Budu se těšit na vaši účast. Vladimír Janovský.
Jen kola zdolaj výmoly!
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POHLEd
do historie obyvatel a domů městyse Knínice

Hrabata Strachwitzové
V r. 1829 nechali majitelé šebetovského panství hrabata Strachwitzové vybudovat při jihozápadní straně kostela  
sv. Marka v Knínicích rodovou hrobku. V dnešní výpravě za historií Knínic si povíme, proč se tak stalo právě v uve-
deném roce a také, kdo všechno v ní našel poslední místo svého odpočinku. Nejdříve však nahlédneme (aspoň ve 
stručnosti) do historie rodu Strachwitzů.  

1. Původ rodu Strachwitzů
Strachwitzové pocházeli ze Slezska, kde se řadí k jedněm z nejstarších rodů. Jejich původním domovským sídlem 
byly Strachowice blízko Wróclawi (dnes známé letištěm Wróclaw/Strachowice). První doložený prapředek Woyzlaus 
de Strachowicz je připomínán r. 1285 ve Wróclawi (Vratislav náležela v letech 1327-1742 s malou přestávkou z let 
1469-1490 pod českou svrchovanost). 
Během středověku se Strachwitzové rozšířili do mnoha větví a linií. Na poč. 17. st. se všechny větve spojily do dvou. 
První z nich od této chvíle tvořili Strachwitzové z Gäbersdorfu, sídlící západně od Vratislavi, kteří měli ve znaku bílý 
štít se dvěma až třemi modrými příčnými pruhy, na každém pruhu dvě růže střídavých barev.  Druhá větev měla své 
středisko na Olešnicku (Polsko) a podle statku Velké Suché (Gross Zauche) měla příjmení Suchský nebo též Sustský. 
Ve znaku měla na červeném štítě černou kančí hlavu a jako klenot pera.
V roce 1627 došlo při setkání zástupců obou  větví v Zoptau ve Slezsku ke spojení erbů a uzavření rodinné smlouvy, 
která byla 20. července 1627 potvrzena  ve Vídni císařem Ferdinandem II. O tři roky později následoval císařský 
dekret z 22. září 1630, jímž byl Maxmilián Strachwitz z Arnsdorfu a jeho potomci povýšeni císařem Ferdinandem 
II. do stavu svobodných pánů. V jakém příbuzenském vztahu k Maxmiliánu Strachwitzovi byl apoštolský vikář 
a administrátor biskupství ve Vratislavi Mořic Strachwitz (1721–1781) jsem nepátrala, rozhodně však nebyl jeho 
synem, jak uvádí publikace „Knínice u Boskovic, historie a současnost“.  Otcem zmíněného Mořice Strachwitze 
byl Jan Fridrich Strachwitz který měl ještě další dva syny. Nejstarší z nich, Karel Josef (1724–1810) se v r. 1749 
se oženil se šlechtičnou Marií Bojakovskou z Knurova. Dne 31. 10. 1770 se jim narodilo poslední dítě, syn Karel 

HISTORIE

UPLYNULÉ  AKcE
Letní výlet Knínice
V sobotu 25. srpna 2018 se sešli všichni příznivci hudby a dobrého jídla na akci Letní výlet Kníni-
ce 2018. Akce začala v 17 hodin na letním výletišti za kulturním domem. Jelikož to s počasím vypa-
dalo všelijak, byl připraven v záloze i kulturní dům. Na začátek akce paní učitelky z mateřské škol-
ky připravily zábavný program pro děti. Ty si zatancovaly a odnesly si i nějakou odměnu. Potom už 
zaměstnaly své rodiče a prarodiče, kteří museli na „parket“ také. Ochlazení a noční zahradní deštík 
nezabránili tomu, aby se vytratila dobrá nálada. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení břišních ta-
nečníků, kteří nejen pobavili, ale zanechali i umělecký dojem v srdcích přítomných. Pro návštěvní-
ky byly připraveny speciality z udírny, grilované makrely a hermelín, točené pivo, víno a další alko  
i nealko nápoje. Při hudbě skupiny TRIO KENT se všichni dobře bavili až do pozdních nočních hodin.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům za dobře odvedenou práci a hlavně návštěvníkům, 
kteří podporují podobné akce, a pro které se tyto akce dělají. Věřím, že se příští rok zase sejdeme  
a užijeme si zábavu a společné setkání.

Za sdružení Knínice 1078, z. s., Petr Ševčík
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Maria, budoucí majitel šebetovského panství. Predikát „z Kamenice“ získal Karel Josef v r. v r. 1798 koupí panství 
Kamienietz (nedaleko polské Gliwice).
Karel Maria hrabě Strachwitz z Kamenice zastával místo císařsko-královského komořího.  Šebetovské panství koupil 
ve veřejné dražbě dne 5. června 1825 za 381 000 zlatých od dosavadního správce, jímž byl tzv. Náboženský fond (1). 
Panství v té době zahrnovalo 10 vesnic (Šebetov, Světlá, Cetkovice, Uhřice, Úsobrno, Kořenec, Benešov, Okrouhlá, 
Vážany a Horní Štěpánov), dvě městečka (Knínice a Svitávka) a sedm poplužních dvorů. Mělo 1965,7/8 měřic polí  
a zahrad, 19 měřic pastvin a 13 769 měřic lesů. Celkové příjmy činily 8 810 zl 7 krejc.  Na panství žilo 149 půlláníků, 
91 čtvrtpůlláníků, 14 čtvrtláníků, 143 podsedníků, 322 domkařů a 100 podruhů.  V samotných Knínicích tehdy bylo 
celkem 125 usedlostí, v nichž žilo 23 půlláníků, 34 půldruhaláníků, 27 podsedníků, 29 domkařů a 12 podruhů. (1. Do 
r. 1784 vlastnil šebetovské panství premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce. Po jeho zrušení převzalo správu 
nad panstvím vrchní ředitelství komorních a státních statků a posléze Náboženský fond.)
Vzhledem k tomu, že po dlouhých čtyřicet let náboženský fond panství hospodářsky pouze udržoval, nikoliv rozví-
jel, bylo nyní na hraběti Strachwitzovi, jak se s nově nabytým - poněkud zanedbaným - majetkem popasuje. První, 
k čemu hrabě Strachwitz přistoupil, byla výstavba  nového dvora. Tak vzniká Karlův dvůr při cestě na Pohoru, který 
dostal jméno podle svého zakladatele (dnes hájovna na Karlově). V r. 1827 zakládá Karel Strachwitz sklárnu v Úso-
brně, zaměřenou na výrobu okenních tabulek a některých druhů užitkového skla. 
Hrabě Karel Strachwitz byl dvakrát ženatý. První manželka Terezie  Leutrum von Ertringen, s níž se oženil v r. 1794, 
zemřela dva roky po svatbě. V říjnu 1797 si Karel Strachwitz vzal na zámku v Bystrém Antonii von Rothschütz. 
Z manželství se vedle dcery Antonie (*1808; provdala se za hraběte Jindřicha Arca, žila v Rakousku a byla členkou 
Řádu hvězdného kříže) dožili dospělosti dva synové.  Zatímco starší Karel Ernest (*1799) zdědil rodové sídlo ve 
slezské Kamenici, kde také od r. 1823 žil se svou rodinou a v r. 1869 umírá, na mladšího Mořice Karla pamatoval 
starostlivý otec koupí šebetovského panství a to mu také ve své poslední vůli z 11. dubna 1836 odkázal.
Na panství se hrabě Karel Strachwitz zřejmě zdržoval minimálně. Z let 1826, 1829 a 1830 se totiž dochovaly sezna-
my obyvatel Šebetova, v nichž se na čp. 1, tedy na zámku uvádí pouze jeho syn Mořic s manželkou. Jistou výjimkou 
je seznam z r. 1829, který zmiňuje „starou paní hrabinku“. Lze předpokládat, že šlo o Karlovu manželku Antonii, 
která v r. 1831 zemřela u svého prvorozeného syna Karla Ernesta v Kamenici. Karel hrabě Strachwitz se dožil sedm-
ašedesáti let. Zemřel ve Vídni 7. 4. 1837.

2. Hrabě mořic Strachwitz
Mořic Karel Wilhelm Antonín hrabě Strachwitz z Kamenice byl – jak již víme – druhorozeným synem hraběte Karla 
Strachwitze. Na svět přišel 9. dubna 1804 na rodovém sídle ve slezské Kamenici. Po r. 1825, kdy jeho otec koupil 
šebetovské panství, žil trvale na šebetovském zámku, v jehož kapli se také 15. května 1826 oženil s Attalou Marií 
Magdalenou Erstenberg zum Freyenthurm (*15. 10. 1806, Vídeň). Jedním ze dvou oddávajících byl stařičký knínický 
farář (podle matriky mu v té době bylo 87 roků) Sebastian Bilímek.
V manželství Mořice hraběte Strachwitze se narodilo celkem deset dětí, tedy nikoliv osm, jak se uvádí v publikaci 
„Knínice u Boskovic, historie a současnost“.
Prvorozeným dítětem byla Gabriela matylda marie magdalena Antonie (*23. 2. 1827–†27. 11. 1828). Děvčátku šli 
za kmotra již zmiňovaný farář Sebastian Bilímek a dále Matylda hraběnka Strachwitzová, manželka Mořicova bratra 
Karla Strachwitze z Kamenice. Možná stojí za zmínku, že Matylda nesla za svobodna rovněž přídomek z Erstenbergu.
Druhorozeným dítětem byla opět dcera, pokřtěná marie Antonie Karolína Josefa (*9. 4. 1828–†29. 11. 1829). Po 
dvou dcerách přichází na svět syn Alfréd Karel (*17. 7. 1829, Šebetov/v matrice se neuvádí–22. 11. 1899 Paříž), 
který se v r. 1850 oženil s prvorozenou dcerou majitele napajedelského panství Marií Terezií hraběnkou ze Stockau. 
V Napajedlech se jim také narodily všechny tři děti, dcera Anna Marie Attala (*1851), syn Mořic Fridrich Josef 
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(*1852) a dcera Franciska de Paula (*1858). Snad stojí za zmínku, že Anna Marie se v r. 1872 ve Vídni provdala za 
Augusta Friess který později zdědil po svém otci Mořici panství a zámek v Černé Hoře. (Friessové drželi zámek až 
do znárodnění v r. 1945.) A ještě pár slov k Mořici Fridrichu Josefovi. Ten v mládí sloužil jako kadet u 12. husarského 
pluku hraběte Hallera. Později dosáhl hodnosti kapitána. Mimo to byl také poslancem hornorakouského landtagu.
Druhorozený syn mořic Alexander (*5. 3. 1832) byl dvakrát ženatý. Zemřel ve dvaadevadesáti letech v r. 1924 ve 
Vídni a stal se tak nejdéle žijícím potomkem hraběte Mořice Strachwitze.
Třetí dcera (v pořadí již páté dítě hraběte Mořice Strachwitze) Hermína Antonie (*11. 2. 1834) se provdala 8. ledna 
1859 na šebetovském zámku za hraběte Adriana Josefa Ressequier de Miremont, který pocházel ze staré haličské 
šlechty s francouzskými kořeny. V Šebetově se také narodily jejich dvě první děti, totiž synové Mořic Maria Josef 
Antonín (*17. 1. 1861) a Richard Fridrich Hermann Marie (*7. 2. 1862–†8. 4. 1862). K oběma porodům přijely 
porodní báby až z Vídně. Chlapce pokřtil zámecký kaplan Jan Sidon.
Dne 12. 6. 1835 spatřil světlo světa Karel mořic Josef, který si vzal v r. 1860 v haličské Striji   Paulinu Johannu 
Tchorzevskou, šlechtičnu z Rogala. V r. 1862 se jim ve Vídni narodila dcera Mauritie Helena Charlotta. Během  
r. 1865 se rodina zdržovala v Šebetově, kde přichází na svět jejich druhá dcera Bronislava Attala Sofie. Třetí dcera 
Viktorie Hermina se narodila ve Lvově v tehdejší Haliči (dnes Ukrajina). Karel Mořic zemřel v r. 1905 ve Vídni.
Sedmým Mořicovým dítětem byl maxmilián Karel (* 4. 10. 1836–†1893), po něm následoval Zdenko Karel (*11. 11. 
1839), pozdější pán na Mamlingu a Sterzingu v Rakousku. Sloužil v rakouské armádě, kde dosáhl hodnosti rytmistra. 
Dále vykonával funkci císařsko-královského komořího. V únoru 1865 se ve Frankfurtu nad Mohanem oženil s Hilde-
gardou svobodnou paní z Blittersdorffu. 
Předposledním dítětem hraběte Mořice Strachwitze byla dcera Helena Kamila Karolina (*18. 3. 1841), která se stala 
čestnou členkou ústavu pro výchovu šlechtičen v Brně. Zemřela poměrně mladá v r. 1868. Dne 6. 1. 1843 doplnila 
Mořicovu početnou rodinu ještě poslední dcera Huberta Josefína Kamila, která si v r. 1875 vzala svého pokrevního 
bratrance, o patnáct let staršího Rudolfa Karla Strachwitze von Gross-Zauche z Kamenice.
Manželka hraběte Mořice Strachwitze Atalla Marie Magdalena hraběnka Strachwitzová zemřela na šebetovském zám-
ku v osmapadesáti letech dne 5. 12. 1864. Jako příčina úmrtí se uvádí ochrnutí plic. Hrabě Mořic Strachwitz byl poté 
ještě dvakrát ženatý. V říjnu 1867 si vzal o třicet osm let mladší Hedwigu Keilwerthovou, která však po dvou letech 
(1869) zemřela. Necelých sedm měsíců před svou smrtí, v červenci 1880 se hrabě Mořic Strachwitz oženil ve Štýrském 
Hradci ještě jednou, tentokrát s o jednačtyřicet let mladší Annou Rainerovou. Obě manželství zůstala bezdětná.
I hrabě Mořic Strachwitz se snažil šebetovské panství postupně zvelebovat. Tak například již v r. 1837, tedy sotva 
rok poté, co se stal jeho majitelem, nechal poblíž Světlé vybudovat hospodářský dvůr, kterému se později začalo říkat  
(a vlastně se říká dodnes) Mořicův dvůr.  K dalším počinům hraběte Strachwitze patřila výstavba vodní pily na říčce 
Bělé při silnici na Kořenec. A byl to také on, kdo v r. 1842 přikázal strhnout původní, již značně zchátralou barokní kapli 
sv. Anny nad Šebetovem a na jejím místě nechal vystavět kapli v novogotickém slohu.
Do historie rodu Strachwitzů se pak hrabě Mořic Strachwitz zapsal jako docela schopný důstojník.  Sloužil u císařsko-
královského regimentu č. 9 knížete Liechtensteina, s nímž se zúčastnil 21. 6. 1849 bitvy u Peredu v Uhrách (dnes obec 
Tešedíkovo na jihozápadním Slovensku) proti maďarskému pluku. S jednou eskadronou, jíž velel, statečně čelil náporu 
osmi husarských nepřátelských oddílů a po dvojnásobném neúspěšném útoku celé nepřátelské kavalerie ji přinutil 
k útěku. Za to obdržel po ukončení polního tažení vojenský záslužný kříž.
Strachwitzové žili na šebetovském zámku do podzimu 1865. V té době uvalila královská saská finanční správa na hra-
běte Mořice Strachwitze obnosem 100 000 tolarů exekuci, v důsledku čehož byl 7. října 1865 šebetovský velkostatek 
prodán ve veřejné dražbě vídeňském obchodníkovi se suknem Janu Mayovi. Z budov velkostatku byl při prodeji vyjmut 
domek čp. 76 v Šebetově (při cestě k rybníku v Oboře), který si hrabě Strachwitz ponechal a který v r. 1870 prodal vdově 
Františce Fialové. Tím stopa Strachwitzů na šebetovském panství definitivně mizí.
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Mořic hrabě Strachwitz poté žil u svých potomků v Rakousku. Jak jsme si již řekli, stačil se ještě dvakrát oženit. Zemřel 
20. ledna 1881 ve Štýrském Hradci.

3. Kdo odpočívá v rodové hrobce hrabat Strachwitzů
Rodová hrobka Strachwitzů byla u kostela sv. Marka v Knínicích vybudována v r. 1829. V současné době je vchod do 
hrobky chráněn masívní kovanou železnou mříží ozdobenou písmenem S a ručně tepanou hraběcí korunkou, a dále ob-
rovským náhrobním kamenem, do kterého je vytesán erb hrabat Strachwitzů. Nad ním je na žlutě natřené a zubem času 
již značně poničené čelní stěně umístěna nástěnná malba dvou vznášejících se andělů nesoucích latinsky psaný nápis 
Reguiescant in pace. Krypta ve tvaru kříže uchovává dva kamenné sarkofágy a čtyři kovové rakve.

1.  Sarkofág v levé části niky proti schodům: zde odpočívá Gabriela Matylda Marie Magdalena Antonie Strachwitzová,  
 která zemřela ve věku jeden a třičtvrtě roku dne 27. 11. 1828. Byla prvorozeným dítětem hraběte Mořice Strachwice  
 (viz přehled jeho potomků).
2.  Sarkofág v pravé části niky: zde leží Marie Antonie Karolina Josefa Strachwitzová, která zemřela 29. 11. 1828 (tedy  
 dva dny po své sestře) ve věku sedmi měsíců. Příčinou úmrtí obou dívek byla spála.
3.  Rakev mezi sarkofágy patří matce obou dívek, hraběnce Atalle Marii Magdaleně Strachwitzové, která zemřela na  
 šebetovském zámku 5. 12. 1864 ve věku 58 let na ochrnutí plic.
4.  V malé rakvi uprostřed přední řady odpočívá syn hraběte Adriana Ressequier de Miremont a Hermíny Strachwitzové  
 Richard Fridrich Herrmann Maria hrabě Ressequier de Miremont, který zemřel na šebetovském zámku 8. 4. 1862 na  
 ochrnutí plic.
5.  Zbývající dvě rakve po obou stranách předešlé nejsou označeny jmény zemřelých. V jedné z nich (zřejmě té vlevo)  
 jsou ostatky Magdaleny svobodné paní Erstenbergové, která zemřela ve Vídni 22. 3. 1868 ve věku 92 let. Byla  
 matkou hraběnky Atally Marie Magdaleny Strachwitzové, manželky Mořice hraběte Strachwitze.
6.  V poslední rakvi spočívá Mořic hrabě Strachwitz, který zemřel 20. ledna 1881 ve Štýrském Hradci. O sedm let  
 později, na jaře 1888 byla rakev s jeho ostatky převezena ze Štýrského Hradce do Knínic a 19. dubna byla uložena  
 do rodinné hrobky.

Příště
V říjnovém Zpravodaji si připomene jména knínických občanů, kteří padli během I. světové války.

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

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



Šebetovský zámek za hraběte Mořice Strachwitze. 
(Čelní pohled. Foto před r. 1880.)

Šebetovský zámek za hraběte Mořice Strachwitze. 
(Boční pohled. Foto před r. 1880.)

Hrobka hrabat Strachwitzů pod kostelem sv. Marka v Knínicích.

Erb Strachwitzů.
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