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SBOR 
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ 
KNÍNICE 
ve spolupráci 
s úřadem městyse Knínice

si Vás dovoluje pozvat na společenskou akci

OPOŽDĚNÉ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

která se uskuteční v sobotu 
26. 6. 2021 od 15 hodin
na fotbalovém hřišti v Knínicích.

PŘIPRAVENO BUDE BOHATÉ OBČERSTVENÍ Z UDÍRNY 
A GRILU, OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ, TOČENÉ PIVO, 

HUDBA, ZÁBAVA PRO DĚTI.

Podrobnější program bude zveřejněn v průběhu měsíce června.

Akce se uskuteční pouze, umožní-li to situace kolem dění v ČR v souvislosti s COVID-19. Pří-
padné změny budou včas zveřejněny na webových stránkách městyse 

a hlášeny prostřednictvím místního rozhlasu.

Průběh akce se bude řídit dle aktuálních nařízení MV ČR a MK ČR!

TĚŠÍME SE NA VÁS
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Vážení spoluobčané, 
dne 25. 5. 2021 proběhlo otvírání obálek výběrového řízení na opravy dalších dvou úseků chodníků. 
Jedná se o úsek od domu č.p. 1 po č.p. 242 a druhý úsek od prodejny Jednota přes most k domu č.p. 
231. Byly obeslány celkem tři regionální kvalitní firmy a to DEAS spol. s r. o. Boskovice, KORA – 
VODOSTAVING s.r.o. Kunštát a Radovan Jedlička Knínice. Firma KORA – VODOSTAVING s. r. o. 
se z výběrového řízení omluvila. Ze dvou zbývajících firem zvítězila firma Radovan Jedlička s nabíd-
kou 1 100 985 Kč, firma DEAS spol. s r. o. skončil na druhém místě s částkou 1 151 347 Kč. Samotná 
realizace je naplánovaná přes prázdniny s ohledem na děti využívající chodníky při cestě do školy. 
Další otvírání obálek nás čeká 8. 6. 2021, kdy bude vybraná firma na rekonstrukci místního rozhla-
su, na který jsme dostali dotace. Realizace proběhne na jaře 2022, po rekonstrukci části veřejného 
osvětlení. 
Netrpělivě čekáme na výsledky dotací, které jsem zmiňoval v minulých číslech. Ty měly být známy 
v dubnu, ale kvůli koronaviru ještě nevíme rozhodnutí jednotlivých žádostí. 
V květnu byla podaná žádost o dotaci na rozšíření budovy kabin na hřišti. K žádosti jsme neustále 
doplňovali různé dokumenty a požadavky. V případě, že dotaci letos nezískáme z důvodu vyčerpání 
alokované částky, budeme bodově zvýhodnění následující rok. Dotace činí 70 procent nákladů.    
Po opravě izolací a kanalizace u budovy základní školy je již plně využíváno schodiště a chodník 
bočního vchodu do zahrady dětmi a personálem školy. Na rozšířeném parkovišti též již parkují auta 
zaměstnanců školy, aby neblokovala prostor pro parkování u vchodu rodičům žáků.   
V zimních měsících až do současné doby proběhla na úřadě externí paní archivářkou revize archívu 
úřadu městyse. K uvedenému kroku jsme museli přistoupit i kvůli nové legislativě archivací doku-
mentů. V archivu se nacházely písemnosti i několik desetiletí staré, v současné době si dovolím říct, 
že máme nejlépe zpracovaný archív z okolních obcí i měst.     
Po téměř dvou letech skočilo řízení ohledně zrušení železničního přejezdu v ulici Vanovská. Přejezd 
díky několika odvoláním zůstane zachován, bude pouze označen novým dopravním značením. Bu-
dou omezeny délky vozidel či souprav, co je ale důležité, že ze směru od Agrospolu značení umožní 
přejezd využívat nadále kamiony pana Lujky a nebudou jezdit na parkoviště Vanovskou ulicí.
V posledních dnech dochází k rozvolňování opatření a jsem velice rád, že se budeme následující 
měsíc potkat při opožděném pálení čarodějnic a na Knihnickém pochodu. Děkuji taky dobrovol-
níkům za průběžné úklidy okolí městyse a místním hasičům za organizaci železného šrotu, který 
proběhne v sobotu 5. 6. 2021. 

Budova bývalého Agrospolu
Vážení spoluobčané, městys Knínice je majitelem budovy č.p. 106 v centru obce, vedle budovy 
radnice. Tato budova byla dříve využívána pro administrativu agrárního družstva Agrospol Kní-
nice. Městys Knínice zažádal o změnu územního plánu č.1, která řeší mimo jiné budoucí využití 
dané budovy. V současné době máme již vypracovaný digitální pasport a jednáme o budoucím 
využití. Na úřadě již evidujeme několik návrhů využití, ale chtěl bych ještě oslovit všechny 
občany. Tímto bych Vás poprosil, pokud máte nějaký nápad či plán, co by se mohlo v bývalé 
budově Agrospolu v budoucnu nacházet, neváhejte kontaktovat kancelář úřadu městyse do konce 
června 2021. Poté budou veškeré nápady sepsány a zažádáme o vypracování návrhů s ohledem 
na využití a dotační prostředky. Digitální podoba (půdorysy podlaží budovy) jsou umístěny na 
stránkách městyse Knínice.

Děkuji, Petr Grénar

INfORMAcE  Z  RADNIcE
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Upozornění majitelům psů
Vzhledem k množícím se stížnostem na volně pobíhající psy po území městyse Knínice žádáme 
důrazně majitele psů, aby si své miláčky řádně zabezpečili podle platné legislativy. Dalším pro-
blémem, který úřad poslední dobou řeší, jsou stížnosti občanů na psí exkrementy. Prosím, buďte 
ohleduplní, ohlídejte si svá zvířata. 

Děkujeme.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 7. 6. 2021 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedá-
ní Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Tenisový kurt
cENÍK za pronájem tenisového kurtu
Pronájem bez osvětlení  50 Kč/hod.
Pronájem s osvětlením  70 Kč/hod.
Permanentky:
Permanentka na 10 hod 450 Kč
Permanentka na 20 hod 850 Kč
Permanentka na 30 hod 1 200 Kč
Permanentky lze zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
Správce tenisového kurtu: Petr Ševčík, tel.: 728 675 715.

POSILOVNA – Knínice 106, 679 34
Jednorázový vstup   30 Kč
Permanentka měsíční  300 Kč
Vratná záloha za zapůjčení klíče 100 Kč
Permanentky lze zakoupit u správce posilovny a v kanceláři Úřadu městyse Knínice.
Správce posilovny: Petr Ševčík, tel.: 728 675 715.
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Venkovní fitness u fotbalového hřiště

KNIHNIcKÝ TURISTIcKÝ POcHOD 2021
Všichni příznivci procházek přírodou jsou zváni na sedmý ročník turistické akce

KNIHNIcKÝ TURISTIcKÝ POcHOD. 
Akce se uskuteční v sobotu 12. června 2021.

Start je v areálu kulturního domu v Knínicích od 9.00 do 10.00 hodin.
Jedna místní trasa je určena pro kočárky a rodiče s dětmi. Další povede okolní přírodou se zastávkou na 
Pohoře. Společný cíl všech je opět u kulturního domu, kde bude možnost posezení s občerstvením. Pro 
účastníky budou připraveny přehledné mapky s popisem trasy, drobné občerstvení, upomínkové před-
měty k akci a pro děti samozřejmě i řada sladkých odměn. Akce proběhne za každého počasí.

Očkování psů
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině proběhne v Knínicích 

ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 15 do 16 hodin 
před budovou Úřadu městyse Knínice 107. 
Cena za očkování 200 Kč. Kombinovaná vakcína 300 Kč. 
Očkovací průkaz vezměte sebou. 
Prosíme o dodržování doporučených hygienických nařízení 
– respirátor, rozestupy. Děkujeme. 
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ZDRAVÍ
MUDr.Rula Machačová
 ordinační doba – změna
                     Šebetov 117 Boskovice, Lidická 10
 po 07.30–10.00 12.00–15.00   
 út   07.00–11.30
 stř 07.30–10.00 10.30–13.00
 čt   07.00–11.30
 pá  07.30–10.00 10.30–13.00

Plánovaná dovolená červen–červenec: 25. 6.–9. 7. 2021  

ODPADY
TDO: sudé úterý – 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (19. 6.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
5. 6., 26. 6. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KNIHOVNA – středa  16.00–19.00 hod.
Pobyt v prostorách knihovny prosím omezujte 
na nezbytně nutnou dobu. Vstupujte s respiráto-
rem na obličeji. Při vstupu si dezinfikujte ruce.

Oprava odvodnění u základní školy
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ŠKOLA  A  ŠKOLKA
Tandemová výuka na naší škole pokračuje i prezenčně
Co si představit pod pojmem tandemová výuka? Jde o speciální druh výuky, též označované jako 
párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé.
Konečně jsme měli možnost vyzkoušet tento způsob výuky i prezenčně. Zkusili jsme v rámci tan-
demu připojit i projektové vyučování ve skupinách. A jak to všechny bavilo, můžete vidět na přilo-
žených fotech. Znalosti, které žáci získali během distanční výuky, si upevnili při praktických čin-
nostech ve třídě i na zahradě. Opět se nám potvrdilo, že tandemové vyučování přináší více možností 
při realizaci výuky a také skvělé oživení hodin pro obě strany. 

   
Tým spolupracujících učitelů
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Projektový den v ŠD na téma myslivost
Dne 10.5.2021 proběhl ve školní družině projektový den na téma myslivost pod vedením lektorek 
paní Petry Kočvarové a paní Petry Bočkové. Projektu se zúčastnil první a třetí ročník. Akce proběh-
la ve dvou skupinách. První skupina se věnovala rozpoznávání rostlin a drobných živočichů, druhá 
pak lesním zvířatům, kde lektorky využívaly pro větší představivost atraktivních mysliveckých 
trofejí. Například mohutné paroží si získalo u dětí velký obdiv. Díky zajímavé a poutavé skladbě 
celého projektového odpoledne se i ty nejmladší děti s velkým nadšením účastnily veškerých akti-
vit. Na závěr dostaly drobné upomínkové předměty, které si hrdě odnášely domů.  

S poděkováním oběma lektorkám děti a vychovatelky z ŠD 

Kyberšikana – projektový den v 6. ročníku
V pátek dne 14.května proběhl v 6.třídě projektový den na téma kyberšikana. Ústředním tématem 
bylo využívání sociálních sítí mezi dětmi a mladistvými, následně i hrozby a útoky s tímto spojené. 
Lektor Pavel Kotouček apeloval na obezřetnost a prozíravost dětí. Vyzýval je ke komunikaci v ro-
dině, k upřímnosti a otevřenosti mezi rodinnými příslušníky. Závěrem se žáci vzájemně podělili  
o své zkušenosti a celkově se dá říci, že v těchto situacích dokáži zachovat zodpovědně.  
Děkujeme lektorovy panu Kotoučkovi za přínosné informace a postřehy v oblasti kyberšikany. 

Květen v mateřské škole
Květen jsme v mateřské škole prožili společně se všemi dětmi v běžném počtu. Dřív to byla samo-
zřejmost, nyní jsme byli všichni velmi nadšeni. Jaro se pomalu probouzelo a naše třídy se znovu 
sžívaly a zvykaly si na školkový režim. Možná byla v prvních týdnech cítit silnější únava, hlavně u 
menších dětí, ale velice rychle si všechno sedlo a jeli jsem vesele dál.
Sluníčka se tento měsíc zabývala tématy rodina a povolání. Děti vyrobily maminkám přáníčka ke 
Dni matek, naučily se básničky a písničky a určitě všem maminkám udělaly  velikou radost. Téma 
povolání je vždycky velice zajímavé. Děti se dozvěděly názvy různých povolání, řekly si společně, 
co která profese využívá za nástroje.
Žabičky naskočily do lesního režimu. Lesní dny proběhly většinou v deštivém počasí, ale to dětem 
nevadilo. Naopak. Pozorovaly probouzející se přírodu a změny, které nám jaro přineslo. Den matek 
děti samozřejmě také oslavily a pro maminky si připravily portréty. Z látek děti vystříhaly šaty, 
oblečení a pastelkou a fixou dokreslily maminku. A kde naše rodina bydlí? Děti ze dřeva vyrobily 
dům a různými metodami dokreslily, kdo v domě bydlí.
Téma rodina vládlo i v Beruškách. Berušky si připomněly jména členů rodiny, povídaly si o sou-
rozencích. Každý si mozaikou vyrobil počáteční písmeno svého jména, děti pletly pampeliškové 
věnečky a tvořily obrázky pro maminku.
Celá školka využívala alespoň jednou 
týdně tělocvičnu ZŠ, cvičili jsme s pa-
dákem, s overbaly, na venkovním ovále 
jsme jezdili na odrážedlech i kolech.
Moc děkujeme paní Lucii Staňkové za 
krásný projektový den na téma ,,Zdravé 
zuby“.

kolektiv učitelek MŠ 
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HRÁTKY SE ŠKOLOU
Omalovánka – Obtáhni a vymaluj

Pejsek a míč
Veze pejsek na ocásku
malý míček gumový, 

kampak mají namířeno,
to nikomu nepoví.

Hledej města ve větách

1. Eva se schovala do skříně a nebýt jejího kýchnutí, tak bychom ji nenašli. 

2. Rybářovi ryby neberou najednou, protože by na udici byla tlačenice.

3. Kdyby si blecha odřela kolínko, nebylo by to ani lupou vidět.

4. Babičku kopa vajec nepřekvapila, však jsou její slepice dobře trénované.

5. O prázdninách se děti mění na táborníky, turisty a mořeplavce.
Řešení za měsíc. 

Příjemnou zábavu a ahoj za měsíc, přejí vychovatelky ŠD Knínice.
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SPORT

JógA
Milé jogínky,
od června začínáme cvičit klasickou jógu. Za pěkného počasí venku ve školní zahradě v Knínicích, 
za špatného počasí v kulturním domě v Knínicích. 

První lekce bude v úterý 1. 6. 2021 v 18.30 hodin, 
budeme cvičit do konce června, tedy 5 lekcí. 

O prázdninách cvičit nebudeme, pouze udělám nějaké nárazové lekce o kterých vám dám předem 
vědět, tyto lekce minulý rok byly pouze za pěkného počasí venku. 

Přeji Vám pěkné dny a budu se těšit na setkání na lekcích. 
S pozdravem Katka Kirti Amanjot Kaur.
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SBOR DOBROVOLNÝcH HASIČŮ KNÍNIcE
provede v našem městysi

v sobotu 5. 6. 2021 od 9 hodin 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Železné předměty a starý železný šrot nachystejte nejlépe před Váš dům před začátkem sběru. 

V případě těžších předmětů rádi pomůžeme s vynesením.

Kontakt: Pavel Pecha, tel: 721 600 374

Motto: Přijedeme, vyneseme, naložíme, odvezeme...

KLUBY  A  SPOLKY

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

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

Vedení TJ



10

HISTORIE

KRONIKA MĚSTYSE KNÍNIcE
ROK 1961

JZD 
Začátek ledna byl i v našem JZD slavnostním nástupem do třetí pětiletky. Naše JZD provedlo rozbor hospoda-
ření za léta 1958-60 a na jeho základě připravilo plán pro třetí pětiletku.
Výnos obilovin se zvýší z 26, 69 g/ha na 29,75 g/ha. U brambor naplánovalo zvýšení výnosu na 150 g/ha. 
Bude vypěstováno 80 g siláže na každou dojnici. Zvýší stav hovězího dobytka na 72 kusů z toho 32 dojnic na 
každých 100 ha výměry. Výroba mléka se zvýší 182 000 l a dodávka mléka za celou pětiletku bude splněna za  
4 a ½ roku. Postavením vepřína a odchovny prasnic si JZD vytváří dobré podmínky pro výrobu vepř. masa. 
Během pětiletky dodá pro veřejné zásobování 2,900 g masa a odprodá 1370 selat. Počet slepic se zvýší na 
1200. Tak hovoří plán. Teď je třeba, aby plnění plánu se stalo věcí každého družstevníka, protože jen ve spo-
lečném úsilí je záruka úspěchu. V letošním roce v první dekádě dluží naše JZD 26 600 l mléka.

Investiční výstavba v r. 1961
Splnění úkolů třetí pětiletky v zemědělství bude vyžadovat neustálý rozvoj zařízení a strojního vybavení druž-
stva. V roce 1961 bude věnovat JZD na investiční výstavbu tyto částky: 
Stavby 613 000 Kčs
Sady 8 000 Kčs
Stroje 150 000 Kčs.
JZD Knínice obdrželo v únoru zásilku 8 vagonů sušené cukrovky, která byla použita jako kvalitní náhrada za 
brambory ke krmení prasat. V letní salaši byla pořízena cihlová podlaha.
10. 2. konala se družstevní škola práce, přednáška Ing. Alberta z vysoké školy zemědělské v Brně o správném 
normování a nových formátech odměňování v JZD. Byl přítomen knínický rodák Ing. Jan Krejčíř. 

Výroční členská schůze JZD
14. 2. se konala výroční členská schůze JZD. Poukázáno na nedostatky v práci v minulém roce, kdy mnohé 
úkoly pro slabší organizaci nebo nekázeň pracovníků nebyly splněny. Projevilo se to i na výši pracovní jednot-
ky, protože nebyla splněna plánovaná tržba. Došlo i ke změnám v představenstvu jak v r. 1960 bylo již řečeno. 
Členská schůze schválila CVFP na rok 1961 a rozhodnuto splnit úkoly výkupu na sto procent. Aby se zvýšila 
dojivost a tím výkup mléka byl splněn, rozhodly se ošetřovatelky dojnic přijmout výzvu opatovických druž-
stevníků k soutěži. Zavazují se, že zvýší dojivost na kus a den proti loňsku o 1 l. Zvýší plánovanou dojivost 
2350 l na dojnici při současném stavu 121 krav za rok na 28435 l mléka na víc. Dojivost krav chtějí zvýšit 
tím, že budou dvakrát denně podávat dojnicím teplý zákvas. Závazek přijaly tyto dojičky: M. Procházková,  
M. Kučerová, M. Zemánková, L. Davidová, O. Šimková, V. Filipová, M. Pulcová a F. Synková.

Plán jarních prací
JZD plánuje: pšenice jarní 28,21 ha, směsky na zrno 8,25 ha, mák 2 ha, řepa krmná sem. 1,82 ha, kukuřice 
siláž 1,82 ha, jetel červ. podsev 50 ha, ječmen jar. 46,20 ha, luštěniny jedlé 2,92 ha, cukrovka 25 ha, brambory 
41,34 ha, vojtěška podsev 25 ha, oves 45,97 ha, luštěniny krm. 3,52 ha, řepa krmná 6,52 ha, zelenina 1,46 ha, 
kapusta krmná 0,80 ha. Tato čísla plánu promění v hodnoty jen tvořivá práce všech družstevníků. Ing. Krejčíř 
provede v našem JZD pokusy s pěstováním kukuřice a hubením plevelů. 9. 3. promluvil k družstevníkům ing. 
ze Židlochovic o krmení v „samokrmuškách“ a nových formách živočišné výroby. Přednášky odborníků mají 
vysokou úroveň a přinášejí občanům mnoho poznatků a vědeckých výzkumů. 

Mládež do JZD
Téměř 50% členstva JZD je ve věku 45-60 let, nad 60 roků dokonce čtvrtina. Aby byla získaná mládež do JZD, 
upravilo představenstvo normy pro mladé pracovníky. Bude jim vyplácena odměna za odpracovanou jednotku 
v plné plánované výši a naturálie budou jim proplaceny v penězích. Jednou za měsíc umožní mladým pracov-
níkům zájezd do divadla nebo kulturního podniku do Brna a uhradí jim jízdné i vstupné. 
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Ustájení koní
Od 18. 9. ustájeno část koní společně ve stáji v čísle 71. (10 koní). Pro ostatní koně se připravuje společné 
ustájení u Nechutů v čís. 82. 

Zájezd JZD
20. 5. po skončení první etapy jarních prací uspořádalo JZD zájezd do brněnské Reduty na operetu „Když 
zpívá máj“. 

Soutěž
Traktoristé JZD Knínice soutěží o nejrychlejší zvládnutí jarních prací. JZD pro ně připravilo peněžitou od-
měnu. Nejlepší traktorista získá 200 Kčs, druhý 100 Kčs a třetí 50 Kčs. V soutěži se umístili: první Šimek L., 
druhý Kozlovský a třetí Procházka. K 10. 4. zasety všechny jařiny. 

Výkup na I. čtvrtletí:
  plán splněno 
 Mléko 74 000 l  75 224 l
 Vejce 45 050 kus 71 191 kus
 Hovězí maso 2 140 kg 3 861 kg
 Vepř. maso 13 680 kg 8 028 kg 

JZD Žňový plán
Pro zajištění bezdrátové sklizně a úspěšného průběhu žní, vypracovalo Žňový plán.
JZD obhospodařuje 375 ha orné půdy. Rostlinnou výrobu řídí nový agronom Dobišár Frant. a zajišťuje ji polní 
výrobní skupina ve třech pracovních četách.
I. Četa  Ludmila Valentová 34 pracovnic
II. Četa Josefa Kchýrová 28 pracovnic
III. Četa Božena Bílková 27 pracovnic
K dispozici při žňových pracích je 7 párů koní, 5 traktorů. 

Premiové odměňování
K zajištění rychlého a kvalitního provedení žní vyplatí hned po skončení JZD premie.
Plnění výkupu na I. Pololetí
Maso hovězí celoroční plán 302 q dodáno 101 q 33 %
Maso vepř. celoroční plán 583 q dodáno 183 q 32 %
Mléko celoroční plán 325 790 l dodáno 157 965 l 48,2 %
Vejce celoroční plán 173 970 k dodáno 156 161 k 90 % 

Žně 
Dva kombajny sklízely řepku. Za půl dne sklidily řepku z 10 ha. Sklizeň 217 q t.j. 21,7 q/ha. 
Přede žněmi postaveny dvě prostorové kůlny u kravína na uskladnění strojů. Průběh žní i výmlat byl normální. 
Do 9. 8. pokoseno víc jak polovice obilí. Žito bylo velmi polehlé, bylo pokoseno ručně. Výkupné úkoly byly 
splněny do 23. 8. na 100 %.
Zásluhu na zdárném a včasném ukončení žní mají všichni členové JZD, jednotlivé složky v obci, VOKSČ, 
MSČSM, ČSČK, SČSP a jiné. Úspěch polních prací povzbudil družstevníky i ostatní občany k zdárnému 
zvládnutí podzimních prací. Dodávku brambor splnilo JZD na 100 % do 29. 9. Rovněž sklizeň cukrovky včas 
zvládnuta a dodána. 

Jak hospodařilo JZD Knínice v roce 1961
Zemědělská komise MNV provedla částečný rozbor hospodaření JZD v Knínicích za r. 1961, předložila něko-
lik čísel a seznámila občany a zvláště družstevníky s výsledkem hospodaření v uplynulém roce. JZD hospoda-
řilo na 496 ha, z toho je 376 ha orné půdy. Záhumenků bylo celkem 154 v celkové výměře 62,97 ha. JZD mělo 
228 členů z toho stálých pracovníků 130.
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Jejich věkové rozvrstvení bylo ve věku počet pracovníků
 14–25  9
 26–45  26
 46–60  51
 Nad 60 let  44
V rostlinné výrobě bylo zařazeno 63 pracovníků z toho 50 žen, 
V živočišné výrobě 40 pracovníků z toho 32 žen,
Ve stavební četě 10 pracovníků.
Plánovaný počet PJ 46.000 byl překročen o 2.925 PJ, z toho při stavbách o 1.200 PJ, při údržbě o 1000 PJ. 

Výnosy v rostlinné výrobě
 plán výnos
Ozimá pšenice 41 q na ha  29 q
Jarní pšenice 28,3 q na ha 29 q
Žito 24,3 q na ha  25 q
Ječmen  27,55 q na ha 30 q
Oves  22,33 q na ha  25 q
Cukrovka  28,5 q na ha 305 q
Brambory 126 q na ha 150 q
Kukuřice na sil.  376 q na ha 350 q
Výkup v hlavních produktech splněn, hovězí maso předáno o 46 q. Nebyly splněny úkoly ve výkupu zeleniny. 
Tržba v rostlinné výrobě byla plánována na 632 300 Kč, docíleno 805 267 Kčs.
V živočišné výrobě plánována 1 573 685 Kčs, docíleno 1 546 692 Kč.
Plán celkové tržby 2 285 985 Kčs, splněn na 2 533 963 Kčs. 

Hodnota pracovní jednotky byla 17 Kčs a 2,17 Kčs v naturáliích
Kromě toho bylo členům vyplaceno na prémiích 24 450 Kčs a 40 920 Kčs za nevydané naturálie. 

Osvěta
19. 2. sehrál divadelní kroužek OB divadelní komedii Jarosl. Dietla „Nepokojné hody svaté Kateřiny“, účast 
hojná. Družstevní škola práce zahájila přednášky s. Alberta a s. Krejčíře 10. 2.
V rámci oslav na počest 10. výročí založení KSČ provedeno v Knínicích několik akcí. Beseda s účastníky 
zájezdu do SSSR, beseda s účastníkem prosincové stávky 1920 s Kudličem. Seznámení s počátky dělnického 
hnutí na Boskovsku. 
19. 3. sehrána divadelní hra od Moliera „Chudák manžel“, 9. 4. sehráli ochotníci z Cetkovic divadelní hru „Enšpígl“, 
21. 1. sokolské šibřinky, 12. 3. oslava MDŽ. Kulturní program obstaraly děti z mateřské školy a základní devítileté ško-
ly. ČSM připravil v říjnu kursy tance a společenského chování. Kurs vedl uč. Musil. Slavnostní zahájeni oslav měsíce 
československo-sovětského přátelství konáno v kulturním domě 7. 11. Kulturní program, koncert pěveckého sdružení 
„Janáček“ z Boskovic. Mimo tyto akce konáno více přednášek lékařských, besed, koncert dechového kvinteta a jiné.

MNV
3. 12. provedeny v naší obci volby soudců z povolání s Dr. Jos. Gregor a soudců z lidu s. Čížek a s. M. Janků.
Dokončena oprava vodní nádrže „Brudně“. Zapojili se mnozí občané do práce i svazáci nastoupili kolektivně. 
V říjnu byla vylepšena a vyasfaltována cesta ve Vanovské ulici.

Provozovny MNV
Již po tři roky poskytují provozovny MNV služby občanům. K dosavadním provozovnám přibyla letos nová 
provozovna zasklívání oken. Jsou v obci tyto provozovny: holičství, krejčovství, oprava radií, zedníci, stolaři, 
elektrikář, švadleny, zasklívání oken. 
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Počasí
Leden a únor – celkem normální v únoru teplo skoro beze sněhu.

Březen – počátkem března + 8 °C tepla – včely se proletují, 5. 3. pylují lísky a včely pilně nosí pyl. 6. 3. + 9 °C, 
stálé oteplování až na + 17 °C (10. 3.) Sejí se jařiny. 18. 3. první bouře. Po 20. 3. se ochladilo, 21. 3. sněží a až 
do konce měsíce chladno, deštivo se sněhem. Březen v první polovici teplý, ve druhé chladný a sychravý.

Duben – Do 5. celkem chladno, 6. 4. jasno a teplo 18 °C, 7 až 15. 4. pěkně teplo. Kvetou stromy třešně a švestky 
mnoho, ale jabloně a hrušky málo. Od 16. 4. ochlazení průměrná teplota 18 °C.

Květen – normální, teplý.

Červen – měsíc celkem velmi teplý a pěkný.

Červenec – od 3. 7. Bouřky, prší a chladno. Žně začaly 25. 7. Od 28. 7. do konce měsíce prší.

Srpen – do 3. 8. deštivo, 4. až 6. pěkně, 7.–19. deštivé přeháňky, chladno 14° až 16 °C. Celkem srpen mokrý 
a chladný. Ku konci měsíce oteplení.

Září – velmi pěkně a teplo, krásné „babí léto“ teploty až přes 26 °C. 

Říjen – začátek teplý až 18 °C, mrazíky přicházejí až k půli října, kolem 20. 10., poprchává do konce října 
teplota 6 ° až 9 °C.

Listopad – první sníh přišel 5. 11. asi 5 cm, do 7. 11. sníh zmizel a deštivo do 14. 11. Po 20. 11. mrazy –9 °C 
až –11 °C.

Prosinec – 5. 12. teplo +9 °C, 6. 12. ochlazení a večer sněží, teplota –1 °C, 9. 12. mráz –12 °C ochlazuje se až 
na –18 °C. Stálé ochlazování až –20 °C. Ku konci měsíce oteplování až na –1 °C.

Jaroslav Hrouz – kronikář

Knínice rok 1961
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