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Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva zemědělství výsled-
ky dotací na všechny projekty, o které jsme žádali. Všechny žádosti byly úspěšné, z čehož mám radost. 
Radost mi ale kazí ceny materiálů, kdy některé zdražily v poslední době i o 100 procent a na některé 
jsou několikaměsíční čekací lhůty. Knínicím byla schválena dotace na rekonstrukce dvou komunika-
cí, Vanovské od budovy Agrospolu k železničnímu přejezdu a komunikace podél Semíče, obě ve výši 
80 %. Dále nám byla schválena dotace ve stejné výši na rekonstrukci celé střechy Základní a mateřské 
školy, která je v havarijním stavu. Do budovy školy putuje i další dotace, též 80 % a to na obnovu celé 
tělocvičny i se soc. zázemím. Poslední poskytnutá dotace je z Ministerstva zemědělství na rekonstrukci 
střechy a vnějšího pláště kaple sv. Floriána ve výši 70 %. Na všechny uvedené akce budou v srpnu prove-
dena výběrová řízení a budou zkoordinovány práce samotné s ostatními akcemi jako např. rekonstruk-
ci vedení nízkého napětí a obnovu veřejného osvětlení. Na provedení máme nejzazší lhůtu do prosince 
roku 2022.                                                                                                                                                         
Během prázdnin budou provedeny rekonstrukce dvou úseků chodníků, o kterých jsem informoval 
v minulém čísle. Současně s rekonstrukcí chodníku od prodejny Jednota přes most dojde i k re-
konstrukci povrchu mostu u Jednoty ze strany SÚS jihomoravského kraje, jelikož jeho povrch je 
„zvlněn“.                                                                                                                                                           
Během jarních měsíců došlo i k jednání o návrhu řešení autobusových zastávek u žel. přejezdu a u bu-
dovy bývalé školky. Obě zastávky by byly řešeny novými autobusovými zálivy s místy pro přecházení. 
Jejich realizace bude též závislá na vyjádření všech dotčených orgánů a dotační podpoře. V následujících 
dnech by mělo být vydáno rozhodnutí (stavební povolení) na výstavbu kolumbária a chodníků kolem 
hrobů nového hřbitova vedle kostela. Po vydání bude provedeno ihned výběrové řízení na zhotovitele.  
Dne 8. června 2021 proběhlo na úřadě otvírání obálek na rekonstrukci místního rozhlasu, akci 
pod názvem „Protipovodňová opatření městyse Knínice“, na kterou jsme dostali dotaci ve výši 
cca 1,2 mil. Kč. Administraci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu provedla firma 
ENVIPARTNER, s. r. o., Brno. V rámci výběrového řízení byly osloveny 3 firmy k podání cenové 
nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace. 2 firmy předložily ve stano-
veném termínu nabídku: EMPEMONT, s. r. o., Valašské Meziříčí a ELSPET s. r. o., Bystřice pod 
Hostýnem. Třetí firma se z výběrového řízení omluvila. Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou 
ELSPET s. r. o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem ve výši 1 438 484,30 Kč vč. DPH, 
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Realizace bude provedena v jarních měsících r. 2022.                                                                                                                            
S postupným rozvolňováním koronavirových opatření dochází opět i k různým oslavám, svatbám  
a podobným akcím. Proto byly provedeny i úpravy v kulturním domě, který bude začátkem prázdnin 
ještě kompletně vymalován malířem p. Fialou, který podal nejnižší nabídku. Údržbu kolem budovy 
kulturního domu provedli naši obecní zaměstnanci.                                                                                
Povodí Moravy zaslalo městysi Povodňový plán, kde vymezuje zónu, ve které budou zpřísněny pod-
mínky pro výstavbu. Povodňový plán je k nahlédnutí na úřadě městyse. Městys má lhůtu na připomín-
ky do konce června. Městys Knínice řeší současně s tímto i odkanalizování budoucí lokality Padělky 
II. a lokality k Šebetovu.   
V roce 2014 proběhly v našem městysi pozemkové úpravy. Při těchto vzešly projekty, které by měl 
pozemkový úřad zrealizovat. Během jarních měsíců došlo k projektování větrolamu v celkové délce 
cca 2,1 km, kolem Agrospolu směrem na Šebetov a na druhou stranu k Vážanům. Tento větrolam by 
měl navíc i v budoucnu chránit Knínice před hlukem a smogem z uvažované výstavby D43 na tělese 
tzv. Hitlerovy dálnice. Tlaky na realizaci D43 jsou čím dál větší, uvidíme, jak budou přípravné práce 
pokračovat. Větrolam by kompletně financoval stát, následně by jej po dobu 3 let udržoval. Osázení 
jsem konzultoval se včelaři i myslivci. Společně se starosty Šebetova i Vážan jsme pozemkový úřad 
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písemně žádali i o vybudování nové komunikace kolem větrolamu, od silnice Vážany–Sudice po žel. 
přejezd v Šebetově u bývalé pily.  
Na odběr posledního dřeva byla podepsána smlouva, opět s polskou firmou Drewar Arczyňski s. r. o., 
která s námi již obchodovala. Nabídla nejvyšší cenu a to 1 000 Kč bez DPH na výkup kůrovcové ku-
latiny a 500 Kč bez DPH na palivové dříví z lokality Kovářovice. Z uvedených cen je patrné, že ceny 
komodity s ubývajícím dřevem v lesích stoupají.
Zastupiteli bylo schváleno umístění boxu firmy Zásilkovna s. r. o. Box bude umístěn firmou Zásil-
kovna s. r. o.  vedle budovy pošty. Bude umožňovat výdej objednaných zásilek přes připojení pomocí 
bluetooth chytrého telefonu. V budoucnu bude možné i odesílání zásilek přes uvedený box.                                              
Chtěl bych tímto poděkovat za zaslané podněty občanů k využití budovy bývalého Agrospolu. Všech-
ny podněty budou začátkem prázdnin předány projektantovi, který vytvoří návrhy na rekonstrukci 
budovy. 
V poslední době se množí na úřadě stížnosti na některé místní řidiče, jak osobních vozidel, tak i jízd-
ních kol. Poprosil bych Vás tímto, jezděte všichni opatrně a ohleduplně, ať předejdeme nějakému ne-
štěstí. Informoval jsem i ředitelku základní školy, se všemi žáky školy dopravní výchovu proberou. 
Na závěr článku bych Vás pozval na akce, které se s ohledem na aktuální situaci připravují a budou 
zveřejněny na našich webových stránkách a vyhlášeny místním rozhlasem. Přeji Vám všem krásné 
dva měsíce prázdnin, dovolených a odpočinku.     

Petr Grénar 
starosta městyse   

Územní plán městyse Knínice
Městys Knínice zadal vypracování změny č. 1. územního plánu městyse Knínice. Pořizovatel změ-
ny územního plánu MěÚ Boskovice oznamuje, že veřejné projednání změny č. 1. proběhne v úterý 
24. 8. 2021 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice. 

Knihovna Knínice
Po delší přestávce jsme opět mohli pro čtenáře otevřít knihovnu. Místnosti byly zavřené, ale nucené 
přestávky jsme využili k péči o knihovní fond – balení a přebalování knih. 
Za uplynulý rok navštívilo knihovnu 282 čtenářů. I přes nepříznivé podmínky jsme půjčili 
774 knih. K dispozici bylo celkem 3462 knih našich a přes 250 svazků z výměnného fondu bo-
skovické knihovny. Také internet byl hojně využíván. Nyní je uživatelům k dispozici 330 knih 
z Boskovic v hodnotě téměř 75.000 Kč, náš vlastní fond a časopisy plné zajímavých nápadů 
– Rozmarýna, Všechno co mám rád, Dekor. Skladbu časopisů přibližně po dvou letech obmě-
ňujeme, podle nabídky na trhu a zájmu čtenářů.
Knihovní fond je pravidelně doplňován z prostředků městyse tak, jak potřebujeme nebo podle na-
bídky. Doufáme, že se už další omezení neuskuteční a budeme moct opět navázat spolupráci se 
školou a ostatními složkami. 
Pro informaci čtenářům – během prázdnin je knihovna v provozu podle běžné otvírací doby: 
středa od 16 do 19 hodin. 
Rovněž prosíme čtenáře, kteří mají dlouhodobě půjčené knihy, aby je vrátili. 
Všem přeji pěkné prožití dovolených a hlavně zdraví, zdraví, zdraví…

Jana Fialová
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U S n e S e n Í
č. 20 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 7. 6. 2021
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
5.2.  Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021. 
Informace uvedené v diskusi. 

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2020.
3.3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2020.
4.2.  Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2020 bez výhrad.
6.2.  Koupi pozemku 4813/2 – orná půda o výměře 26 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 
 2 600 Kč, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající pan J. H.
7.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 91/5 o výměře cca 250 m2 a pozemku p.č. 91/6 zahrada 
 o výměře 214 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
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7.4.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 1941/3 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.6.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 2888/57 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
7.8.  Záměr prodeje pozemku p.č. 369/12 – travní porost o výměře 975 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
8.5.  Znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost o výměre 1 361 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329 362 Kč včetně DPH. Kupující J. B.
8.6.  Znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/3 – trvalý travní porost o výměre 1360 m2 

 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329 120 Kč včetně DPH. Kupující P. G.
9.2.  Znění Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1019/2021-SML/Hra pro Povodí Moravy, s.p., 
 se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, na pozemku p.č.  2888/34 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
10.2.  Znění Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, na pozemku p.č. 2758/1 
 a 2768/1 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
11.2.  Znění Darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 2768/16 o výměře 32 m2, ostatní plocha – ostatní 
 komunikace v k.ú. Knínice u Boskovic.  
12.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Knínice – opravy chodníků, úsek 2 a úsek 8, ve výši 
 909 905,49 Kč bez DPH (1 100 985,64 Kč vč. DPH), podané firmou Radovan Jedlička, 
 Knínice 108, 679 34. 
13.2.  Plán rozvoje sportu městyse Knínice na období 2021–2024.
14.2.  Umístění boxu Zásilkovny u budovy pošty č.p. 275, na pozemku p.č. 2757/13 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.

Zastupitelstvo městyse revokuje:
8.2.  Usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro J. B. a P. G. 
8.3.  Usnesení č. 6.3. ze dne 4. 2. 2019 pro J. B. 
8.4.  Usnesení č. 6.4. ze dne 4. 2. 2019 pro P. G. a Z. K. 

Zastupitelstvo městyse ukládá:
6.3.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím panem J. H. Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2021.
7.9.  Zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků na úředních deskách Úřadu městyse Knínice. 
8.7.  Starostovi uzavřít Kupní smlouvy na prodej pozemků ve schváleném znění s kupujícími 
 J. B. a P. G. Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 7. 2021.
9.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s  Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 
 Veveří, Brno. Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2021.
10.3.  Uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo 
 nám. 449/3, Brno. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 2021.
11.3.  Uzavřít Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2021.
12.3.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Radovanem Jedličkou, Knínice 108, 679 34. 
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2021.

Pavel Pecha, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta
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Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a další ko-
modit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM v České republice uspořeno 
22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu. Městys Knínice ve spolupráci 
se společností EKO-KOM, a. s. přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Úspora, kterou náš městys dosáhl, představuje:
emise CO2 ekv.: 53,779 tun, úspora energie: 1 282 950 MJ. 
V roce 2020 vytřídil a předal městys Knínice k využití 54,451 tun odpadů a objem finančních pro-
středků, které obdržel od společnosti EKO-KOM činil 127 562 Kč. 
Děkujeme, že třídíte. 

Kola a koloběžky v silničním provozu
Dle zákona o silničním provozu je cyklista řidič nemotorového vozidla.
Mnoho cyklistů si myslí, že pro jízdu na jízdním kole stačí naučit se držet rovnováhu a mohou 
vyjet na silnici. Ono tomu tak není a je potřeba si uvědomit, že při provozu na pozemních komu-
nikacích musí i cyklisté dodržovat stanovená pravidla. V případě, že je nebudou dodržovat, hrozí 
riziko vzniku nehody, jejichž následky mohou být mnohdy tragické. Dále je potřeba si uvědomit, 
že i cyklistovi může být za spáchaný přestupek v souvislosti s porušením pravidel uložena bloková 
pokuta až do výše 2 000 Kč.

Všechny dopravní prostředky pohybující se po veřejných komunikacích musí mít určité technické 
parametry a dodržovat pravidla silničního provozu. Ne jinak je tomu u kol a koloběžek.

Pravidla silničního provozu
Pojďme si tedy připomenout základní pravidla, která je nutno při jízdě na kole a koloběžce, na 
veřejných komunikacích dodržovat:
• Na pozemní komunikaci se na jízdním kole či koloběžce jezdí při pravém okraji vozovky.
• Smí se jet jen jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe.
• Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, cyklista/koloběžec je povinen ho použít.
• Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.
• Stojící nebo pomalu jedoucí kolonu vozidel může koloběžec předjíždět po pravém kraji vozovky 
 nebo po pravé krajnici, samozřejmě se zvýšenou opatrností, aby předešel případné kolizi.
• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy mít ji nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu.
• Dítě mladší 10 let smí jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí 
 pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
• Cyklista/koloběžec je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
 světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem 
 červené barvy.
• K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě 
 červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku 
 a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením.
• Na jednomístném jízdním kole nebo koloběžce není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní 
 kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba 
 starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
• Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, 
 ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola 
 nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 
sudé úterý – 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. 
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (17. 7., 21. 8.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
10. 7., 24. 7., 7. 8., 28. 8. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH.

KNIHOVNA
Provozní doba: středa 16.00–19.00 hodin.

Povinná výbava
Pokud chcete používat kolo či koloběžku na veřejných komunikacích, musí být vybaveno ve shodě  
s právními předpisy a pravidly silničního provozu. Jedná se především o odrazky a osvětlení. Pokud 
se cyklista pohybuje po veřejných komunikacích, musí dbát bezpečnostních a dopravních předpisů.
Předem si zjistěte, zda výrobek splňuje technické požadavky, dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., popří-
padě jej dovybavte výběrem vhodného příslušenství. Kola a koloběžky vybavené pohonem nebo 
dodatečně vybavené pohonem musí být při provozu na pozemních komunikacích v souladu se zmí-
něnou vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie – nařízení č. 168/2013.

Základní výbava kol a koloběžek pro provoz 
na veřejných komunikacích:
• Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným 
 ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního 
 věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou 
 nemusí být vybavena přední brzdou.
• Zadní červená odrazka, přední bílá odrazka, oranžové odrazky 
 na obou stranách šlapátek, alespoň na jednom kole boční 
 oranžová odrazka (na každé straně). Odrazky je možné nahradit 
 odrazovými materiály obdobných vlastností, například na oděvu či botách. 
 Odrazky v paprscích kol je možné nahradit odrazovými materiály 
 na bocích plášťů pneumatik.
• Záslepka řídítek a uzavřené matice nábojů kol.
• Přední a zadní světlomet s minimální dobou svícení nejméně 
 1,5 hodiny, při provozu za snížení viditelnosti.

Tipy na závěr
• Kolo a koloběžku na přechodu musíte vést: Cyklista nesmí 
 na přechodu pro chodce na kole jet.
• Na kole, či koloběžce na chodník nesmíte: Přestože se na kole či 
 na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe.
• Chodce nesmíte ohrozit.
• Cyklisté ani koloběžkaři se nesmějí pohybovat na dálnici, chodníku, stezce po chodce 
 a pěší zóně. Za porušení zákazu na místě přestupku hrozí pokuta.
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Krátký dotazník pro knínické členy zastupitelstva
Tomáš Bohatec
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: U rybníčků a doma na zahradě.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Vybudování dětských hřišť a sportovních areálů 
a stálé zlepšování celkového vzhledu obce.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Koupaliště.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Metallica.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Svíčková a pivo.

Ing. Kamil Filip 
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Doma.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Oprava kulturního domu. 
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Protipovodňová opatření.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Kryl.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Vánoční kapr, pivo.

Petr Grénar 
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Knínice mají spoustu krásných míst, kam se rád vracím, 
preferuji přírodu.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Radost mám z každé dokončené věci, ať se 
jedná o cokoliv, co pomůže lidem zlepšit život v Knínicích. Povedla se spousta projektů, od oprav 
po výstavbu.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: V poslední době společenské akce. Bohužel, za situaci nemůže 
nikdo z nás, ale musíme doufat, že se vrátí do normálu. 
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Elán, Team, Kabát, Queen, ale i například Jarek Nohavica 
nebo knínický Prak.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Řízek s bramborovým salátem, dobré víno. 

Bc. Miroslav Hartl
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Lesy v okolí.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Využívání dotačních titulů, obnova komuni-
kací, chodníků, oprava KD.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Drobné služby obyvatelstvu (např. kadeřnictví), lékárna, kou-
paliště, prodejna domácích potřeb.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Pavel Helan, Hradišťan. 
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Pravá domácí svíčková.

Pavel Lajšner
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: V Knínicích je spousta krásných míst, ale moji favorité 
jsou Vilímův kout a Kraváčkův žleb.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Myslím si, že se toho poslední dobou povedlo 
hodně. Za všechny akce by zmínil následující vybudování nové zástavbové lokality U Nádraží, 
rekonstrukce sportovního areálu, opravy místních komunikací a chodníků, rekonstrukce ZŠ a MŠ 
včetně vybudování nového víceúčelového hřiště a lesní mateřské školky, realizace výsadby velkého 
množství zeleně...
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Nejvíce mi v Knínicích chybí odpovídající a důstojná Náves, 
která by poskytla prostor pro setkávání občanů, zázemí pro kulturní akce a důstojnou reprezentaci 
Městyse. Dále by bylo vhodné vybudování cyklostezky a napojení na turistické trasy v okolí.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Zahraniční scéna: Ozzy Osbourne. Česká scéna: Dan Bárta.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Španělský ptáček s rýží. Jablečný štrůdl. Dobré pivo.
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Mgr. Petr Ošlejšek
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Obtížná odpověď, těch míst je spousta, ale asi Hájek a Joséfek.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Za coronavirové krize se spousta obyvatel 
zapojila do pomoci práce pro seniory (nákupy, roušky, služby). V minulém období se dařilo pod-
porovat a rozvíjet činnost spolků a na velice dobré úrovni byla práce s mládeží. Ať to byli Skauti, 
fotbalisté, hasiči nebo včelaři. 
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Prostor pro seniory, kde by se mohli setkávat, povídat si, kde 
bychom je mohli oslovovat a vytvářet pro ně vlídnější prostředí.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Za ženy Lenka Filipová a za muže Leonard Cohen.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Svíčkovou od mé ženy a na pití Kofolu.

Miroslav Přikryl, 133
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Rybník Gabčík a pole, louky, lesy v okolí.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Myslím si, že se toho povedlo v celku dost. Su-
per je, že se zdařilo opravit kulturní dům, máme taky špičkové fotbalové hřiště s hasičskou dráhou, 
pro vyznavače zdravého stylu nová posilovna, je zde kladen důraz na zeleň a výsadbu stromů, mně 
osobně se líbí větrolamy a remízky pro zvěř (např. od Agrospolu po autostrádu), probíhají každým 
rokem opravy a rekonstrukce cest a chodníků, vynakládají se nemalé  peníze do ZŠ a MŠ Knínice. 
Je toho opravdu hodně, a proto nemá cenu vypisovat vše. Ale na straně druhé je i to co se nepovedlo 
a to odpovím jen jedním bodem, bývalá budova MŠ.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Za mě toho tady chybí v celku dost. Mně osobně tady nejvíc 
chybí klasické myslivecké sdružení. Z knínických občanů není ve stávajícím spolku žádný členem. 
Dále si myslím, že tu chybí domov pro seniory (třeba i s částečnou pečovatelskou službou), koupa-
liště, které tu kdysi bylo, cvičák pro psy, nová hasičská zbrojnice, je toho vážně dost.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Moji dva synové, ti když začnou zpívat tak to je rachot.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Bezinková šťáva a maso na grilu.

Pavel Pecha
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: Hájek. 
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Opravy chodníků.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Koupaliště.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Karel Gott.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Řízek, pivo. 

Miroslav Přikryl, 118
Vaše nejoblíbenější místo v Knínicích: U rybníčku.
Co si myslíte, že se v Knínicích opravdu povedlo: Sportovní areál.
Je něco, co vám v Knínicích chybí: Větší rybník, služby.
Jaký je váš nejoblíbenější hudebník: Nevyhraněný názor, dle akce.
Jaké jídlo a pití máte nejraději: Vepřo, knedlo, zelo, pivo, víno.

inzerce
Restaurace Na Holbě
Zveme vás na Pivní slavnost Na Holbě v pátek 2. 7. 2021. Disco hity nejen 90. let. Začátek v 19.00 hod.
V sobotu 3. 7. 2021 od 19.00 hod. hraje skupina Prak.
Ochutnat  můžete piva a pivní speciály pivovarů a minipivovaru Litovel, Zubr a Holba.
Občerstvení zajištěno.
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Poslední zvonění 2021
Už zase zvoní naposled. Dva měsíce bude škola tichá. Rozdali jsem vysvědčení, rozloučili se s de-
váťáky. A pravda, trochu jsme si oddechli. Oddechli jsme si od neustálého nasazování a sundávání 
roušek, pravidelného testování, neustálé desinfekce. Snad ty dva měsíce volna přinesou další uklid-
nění situace. Všichni doufáme a přejeme si, aby září bylo ve znamení pohody. 
I přes nemalé obtíže jsme tento rok zvládli se ctí. Prvňáčci umí nejenom číst a počítat, ale zvládli práci 
s počítačem a naučili se mnoho nového. Deváťáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky a opouští školu 
s novými dovednostmi a větší samostatností. V červnu jsme pasovali 26 budoucích prvňáčků, přijali  
14 nových dětí do školky a do šestého ročníku v září uvedeme 26 žáků. Škola přivítá celkem 230 žáků. 
Jak už to tak bývá, konec roku je obdobím loučení. Nejen s dětmi, ale i učiteli. Ze školy do zaslou-
ženého důchodového odpočinku odchází paní učitelka Alice Novotná a pan učitel Jiří Horníček. Ve 
školce ze stejného důvodu svoje působení končí paní učitelka Anna Kočí, s tou se ale budeme od září 
potkávat v družině na krátkodobý zástup za nemoc. Nově nastoupí po prázdninách do školky paní 
Aneta Kopalová a do školy paní učitelka Martina Kopecká a Markéta Bezděková. Všem odcházejícím 
bych touto cestou ráda poděkovala za jejich mnohaletou kvalitní práci a ochotu a popřála jim hodně 
osobní pohody do dalších let. Moc ráda jsem s nimi pracovala, a také se od nich hodně naučila. 
Prázdniny nebudou jen časem odpočinku, zajistíme 14 dnů provozu mateřské školy počátkem srpna 
a ve stejném období i 14 dnů provozu letního vzdělávacího kempu hrazeného Asociací školních 
sportovních klubů. Připravujeme řadu oprav, aby bylo prostředí ve škole zase o kousek hezčí. 
Děkuji všem učitelům i provozním zaměstnancům za zvládnutí náročného roku, přeji jim zaslouženou 
hezkou dovolenou. I vám děkuji za přízeň a podporu a všem přeji poklidné léto plné sluníčka a poho-
dy, mějte dobrou náladu a buďte zdraví.     

Jitka Vaňková

Pěstitelské práce
Pamatujete si, jak ve škole kvetly Jiřiny, bujaře rostla rajčata a popínaly se dýně? Pozemky dlouhá léta 
vedla paní učitelka Jana Fialová a Zdena Dvořáková. My holky jsme okopávaly, kluci zase ryli záho-
ny. O prázdninách jsme chodili s brbláním jednou týdně na „brigádu“, aby pozemek nezpustl. Dnes na 
to ale ráda vzpomínám. Pozemek a záhony ke škole patří. Protože na tom našem, který si pamatuji ze 
školy já, „vyrostlo“ veřejné dětské hřiště, přemýšlela jsem dlouho, jak pozemky do školy navrátit. 
Využila jsem projektu Šablony a začal se rodit plán. Zakoupili jsme do školy vyvýšené záhony. To 
víte, dnešní děti nejsou zvyklé se ohýbat k záhonům při zemi. Děti se naučily jak založit vyvýšený 
záhon, nosily slámu, nebály se ani koňského trusu, který jsme získali z farmy u Šebetova. Teď už 
v záhonech rostou cukety, dýně, hrášek, vše co budeme moci využít v srpnu či září s dětmi. Vedle 
záhonů máme i rybízy a plánujeme vysadit borůvky a maliny. 
K pěstebním záhonům však patří také něco pro potěšení oka, proto jsme se rozhodli vybudovat skal-
ku. Paní Plesková udělala grafické návrhy a pak už stačilo jen obstarat hlínu, se kterou nám pomohl 
se svou technikou pan Jedlička. Pan Dvořák z Agrospolu nám zase věnoval a dovezl kameny. 
A už se začalo tvořit. Starší děti v rámci pracovních činností hodně pomáhaly, holky hrabaly hlínu, 
kluci zase vozili štěrk a nosili kameny do skalky. Finální práce, umístění kamenů a výsadbu rostlin do 
skalky, skvěle zvládl Jakub Přikryl a Jan Veselý pod naším vedením (tedy, hlavně pod vedením paní 
účetní Pleskové, která je rozená zahradnice a výtvarnice). Byla to úmorná práce, ale vyplatila se. 
Jsem ráda, že děti z II. stupně přiložily ruku k dílu, práce se nebály, něco se naučily. Mám radost i 
z toho, že jsme se opět kouskem přiblížili k praktické výuce a že řadě z vás, stejně jako mně, se při 
pohledu na „nový školní pozemek“ vybaví trocha ze školního dětství.  

Jitka Vaňková, ředitelka školy

šKOlA  A  šKOlKA
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Červen v mateřské škole
Tento měsíc jsme s dětmi začali hned zvesela oslavou Dne dětí. Na školní zahradě byla připravena 
párty výzdoba a v děti v areálu hledaly několik pokladů. Bedny s pokladem skrývaly hračky na 
pískoviště, čepičky a píšťalky a hlavním darem byla nová míchačka.
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V půlce měsíce proběhlo pasování předškoláků, kde děti převzaly šerpu od pana starosty a každý 
si odnesl drobnost jako vzpomínku na roky strávené ve školce. Děti měly s paní učitelkou Lenkou 
připravené pěvecké i taneční představení. Děkujeme rodičům za účast v hojném počtu. Ani opravdu 
tropické počasí nezastínilo radost, kterou jsme měli z toho, že jsme mohli všichni společně tento 
velký den našich předškoláků oslavit. Děti jsme symbolicky předali paní ředitelce, paní zástupkyni 
a hlavně budoucí paní učitelce třídní, paní učitelce Jiřině Bednářové.
Další akcí pro předškoláky bylo tradiční přespání ve školce. Děti si užily hledání pokladu s úkoly, 
pyžamovou diskotéku a večerní čtení.
Berušky měly v červnu téma ,,Co nám říká semafor“. Děti si vyrobily semafor z papíru, zopako-
valy si různé druhy dopravních prostředků a naučily se poznávat základní dopravní značky. Téma 
naplnily také básničkami, písničkami a prací s barevným padákem. Děti si párkrát vyšli do lesního 
zázemí a na školní zahradě se krásně staraly o bylinkové záhonky.
Sluníčka si v povídala o naší republice, naší vesnici i o celé planetě. Děti tvořily různé dopravní 
prostředky, dozvěděly se základní pravidla bezpečného chování při provozu. Velká část měsíce se 
nesla v duchu těšení se na prázdniny. Kam pojedeme? Jakým dopravním prostředkem a s kým?
Žabičky se tento měsíc věnovaly cestování po světě. Nejdříve si děti upevnily, kde žijí.  Pojem 
Česká republika, Evropská unie, Evropa a potom jsme díky příběhům, mapám a atlasům mohli 
prozkoumat další místa na naší planetě. V lesním zázemí proběhl Den otevřených dveří. Děkujeme 
rodičům a přátelům lesního zázemí, kteří se zúčastnili, něco malého opekli a prozkoumali, kde mají 
děti možnost trávit dopoledne.

kolektiv učitelek MŠ

Tajný život zvířat
Ve čtvrtek dne 3.6.2021 proběhl se školní družinou projektový den na téma TAJNÝ ŽIVOT ZVÍŘAT.
Na celý tento den se děti velice těšily, poněvadž to byl po dlouhé době zážitek v podobě školního 
výletu. Po příjezdu do Domu přírody Moravského krasu byly vytvořeny dvě skupiny, které rotačně 
postupovaly v jednotlivých sekcích. Nejvíc je zaujaly interaktivní hry a úkoly. Nutno přiznat, že 
s nadšením přivítaly závěrečnou část celého výletu, která se konala v obchůdku se suvenýry. Doslo-
va hitem byli plyšoví ptáci, vydávající autentické zvuky. To se projevilo zejména při zpáteční cestě 
autobusem, ze kterého se linul zpěv veškerého zakoupeného ptactva.

vychovatelky školní družiny
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PřIPRAVOVANé  AKCe

OKOlO MAlé HANé
Cyklovýlet OKOLO MALÉ HANÉ se koná v sobotu 28. 8. 2021. Pořadatelskou obcí je Šebetov. Bliž-
ší informace budou zveřejněny na internetových stránkách www.okolomalehane.cz a na plakátech.
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Pohár Drahanské vrchoviny – závody horských kol
Pátý ročník závodů horských kol v Knínicích je plánovaný na sobotu 4. 9. 2021 u kulturního domu. 
Vše bude ještě záviset na aktuální situaci ohledně epidemie COVID-19. Závod je určený pro všech-
ny věkové katergorie, od dětí na odrážedlech, až po veterány. Informace k závodu naleznete v příš-
tím vydání zpravodaje a na www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Městys Knínice zve děti na

DOBRODRUŽNOU 
PRÁZDNINOVOU NOC

v pátek 20. 8. 2021 od 18 hod.
s přenocováním v přírodní školce a u rybníčků (pod vlastním stanem).

Akce je určená pro děti ve věku 5 – 8 let s rodičem.

Na akci je nutné se předem přihlásit do 10. 8. 2021, v kanceláři Úřadu městyse Knínice, 
e-mailem na: um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky na mob.: 774 654 232.

Ukončení akce 21. 8. 2021 po snídani.

Podrobnosti k akci budou zveřejněny na plakátech a na www.mestyskninice.cz 
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UPlyNUlé  AKCe

Knihnický pochod
Knihnický pochod byl z důvodu koronavirových omezení přesunut z měsíce května na červen. 
Uskutečnil se v sobotu 12. 6. 2021. Na pochod se vydalo přibližně 40 turistů, kteří na startu obdr-
želi drobné upomínkové předměty a občerstvení, aby se následně vydali již tradičním směrem na 
Pohoru. Maminky s dětmi čekala kratší trasa okolím městyse. Odměnou pro všechny byly opečené 
klobásky v cíli u kulturního domu. 

Zveme každého, kdo má chuť přijít si zasoutěžit na „amatérské“ střelecké závody: 

Střelecké odpoledne pro děti a dospělé

7. Knínická vzduchovka
Pořadatel: KNÍNICE 1078 z. s.

Datum a čas: sobota, 28. srpna 2021 od 14 hod.
Místo: Přírodní střelnice (areál bývalé střelnice Svazarmu)

Startovné: ZDARMA
Občerstvení zajištěno.

Střílet se bude ze vzduchových pušek Slavia v kategoriích:
Muži – Ženy – Mladší žáci – Starší žáci – Páry 

Střelba ze vzdálenosti 10 m na číselné terče.
Zbraně a střelivo zajišťuje pořadatel.

Věříme, že prožijeme příjemné odpoledne s milými lidmi, 
kteří porovnají své střelecké schopnosti s ostatními !!!
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Opožděné pálení čarodějnic 2021
V sobotu 26. června 2021 se konala na místním hřišti společenská událost s názvem „Opožděné 
pálení čarodějnic“, kterou uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Knínice ve spolupráci s Úřadem 
městyse Knínice. Jednalo se o první větší společenskou akci za poslední rok. Pro děti byl odpoled-
ne přichystán sportovní program pod vedením Elišky Servusové. Děti měly možnost zúčastnit se 
moderovaného cvičení na trampolínách, kde pod vedením cvičitelky Elišky absolvovaly tři bloky 
cvičení a také musely splnit několik úkolů, za které pak dostávaly věcné i sladké odměny. Poté si 
mohly zdarma opéct špekáček. Nechyběl ani skákací hrad a vystoupení zásahových psů s psovody. 
Večerní část akce byla určena pro změnu dospělým. I když se z důvodu klimatických a omezeného 
prostoru s novou dřevěnou zástavbou nakonec žádné pálení nekonalo, i tak to bylo, doufáme pří-
jemné posezení s hudbou a bohatým občerstvením.
Výtěžek z celé akce bude zaslán na pomoc obcím postižených živelnou katastrofou na jihu Moravy. 
Přesnou částku a číslo transparentního účtu obcí, kam byly peníze odeslány, zveřejníme dodatečně 
na stránkách městyse a v příštím zpravodaji.
Sbor dobrovolných hasičů Knínice moc děkuje všem spoluobčanům i přespolním za hojnou účast, 
Elišce Servusové za skvěle připravený program pro děti a ÚM Knínice za podporu. Také se Vám 
omlouváme, že se upálení čarodějnice nakonec nekonalo a snad Vám to budeme moct vyhradit 
příští rok. 

SDH Knínice
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oznámenÍ
Potraviny MeGI Knínice
Provozní doba o prázdninách
ČeRVeNeC
1. 7. 7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
2. 7.   7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
3. 7.   7.00–10.00 h.

5. 7.–11. 7. 2021  ZAVřeNO
 – ČeRPÁNÍ DOVOleNé

12. 7.–16.7. 7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
17. 7.  7.00–10.00 h.

19. 7.–23. 7.   7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
24. 7.    7.00–10.00 h.
26. 7.–30. 7.   7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
31. 7.    7.00–10.00 h.

Srpen
Pondělí – pátek  7.00–11.00, 14.00–16.00 h.
Sobota    7.00–10.00 h.
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Děti, které nám v průběhu prázdnin přinesou do kanceláře Úřadu městyse Knínice ukázat 
vybarvenou omalovánku, obdrží sladkou odměnu.
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Něco vod nás
Ho nás na Malé Hané ve všeckéch dědinách mlovime svym nářečím. Só ledi, kteři se bodó s vama 
spirat až do vomrzeni, že naše řeč – a chcete to řeknót hočeně – teda dialekt, povstal hned pře 
stavěňó věže Babylonské. Každé Malohanák si na svym nářečó moc zakládá a také se sňém nikdá 
nestedi mlovit. Je velká škoda, že kromě zvěčnělyho vanovskyho Otyna Břeňka, žádné témto našim 
nářečím nepsal v knihách.
Habech vás trocho seznámil, tak vám v této besídce něco napišó. No a co bech tak napsal. Je pod-
zem. Kopó se jabka, klodijó řepe, votrhávaji ščepovy jabka, sije se pšince, žeto. Práce je v toto dobo 
vic jak moc. Take se vařijó trnke (povidlí). Kadlátke só jož setřeseny a take holeženy, že k vařeňó 
trnek só akorát. Je pravda, že kadlátkovy strome té bele vod té potvore poklece sežrany, ale proto 
ještě kadlátek na trnke máme dost. Jenom na šlihovico nezbévá. Pře vařeni trnek belo letos hodně 
veselo, ale co se nestalo. Jak bévá zvekem chlapce pře té blézačce, břečkó dělaji děvčatům fóse 
a podobny nezbede. Tak se stalo, že jedna kurášná pana měla těch fósů nadělaných víc, že chetla 
milyho chlapce vopule a šplóchla s ňém do břečke, tak jak bel v kuženéch gatich. Kuže kuženic to 
vodstonala, mládencovi se v nich nic nestalo, trnke só dobry – a že só dobry, se mužete na koláčich 
vo kenické póti na sv. Marka přesvědčet!
Člověk nemuže bet pořád jenom v same práce hodřené a honavené – potřeboje trocho zábave. Proto 
máme na podzem ještě hodně pótí, slavime hode, sem tam nejaky to vinobráni. Vino si mosime ko-
povat až vod Znojma, ho nás je naně zema. Kdež teto zábave, všecke prožejeme, je na polo všecko 
popraveny, řízke doma hošlapany, zem zmrzlá a snich napadlé, tak přende ještě jedna več. Kolové 
hon. Na ňé se pozvó všeci vokolni střelce, ti přendó s flentama na rameňo, vezmó sebó pse, zendó 
se v hospodě, tam je převitá nájemce honidbe, známi si podajó roko, vendó všeci za dědino, zatró-
bi se a hon začne. Flente nabity a konec zajicovi, přendele na voče takovimo Lokášovi, to padne 
jedna rana a za ňó padne hned zajic. No ale také přendó svátečni střelce a to vám padli rane jako 
z mašinkvéru, ale zajice hotikajó pryč.
Tento rok ale bodó svátečni střelce hošetřeni vostode. Teď se povidá, že ho nás na celym katastro je 
jenom jeden zajíc. Je pré moc chetré a tak to bode samec. Vesketle se hlase povolanéch osobnosti, 
že be ho patřelo zastřelet a vecpat a vokazovat dětum na věčny čase – co posledního zajice v obce, 
jako vokazojó například posledního vlka. Včelká nám přešlá toze čerstvá novina, že be to bela hro-
bá cheba toho zajice vostřelet, že v jednom sósednim katastro našlo několek právodatnéch svědku 
vožranó řepo a to je nepopiratelná věc, že tam ještě také maji jednoho zajice. Bode proto svolaná 
velká rada, jestle snaď to není samice, že bechme v našem krajo zřidile kos pozemko nedobetně 
obehnanyho zďó, kde be bel aspoň poslední párek zachráněné. Jak to dopadne, to vám povím až 
potom… 

Keničák
Týdeník venkova brněnského kraje ZÁJMY KRAJE, č. 40 dne 6. 10. 1935.

PANINA lOUKA
Drahanská vysočina spadá do rovinaté Malé Hané příkře a vytváří v její jižní části táhlý hřbet 
známé Vejštice. Její ostrý útes, obtékaný dole potůčkem, pramenícím kdesi v lesích vážanských 
v mokřinách pod Červeným křížem, sluje odedávna Hradisko. Tam už před 4.000 lety stávalo jakési 
útočiště tehdejších obyvatel tohoto koutu v dobách nebezpečí. Svědčí o tom celá vitrínka v boskov-
ském muzeu, plná nálezů z tohoto hradiště. Za zmínku rozhodně stojí unikátní nález sošky kojící 
prasnice, zřejmě symbol plodnosti v opaku proti nálezům různých Venuší v jiných nalezištích z této 

HISTORIe



21

doby. Má tedy i dnes známý chov prasat v Sudicích, v jejichž katastru Vejštice leží, snad nejstarší 
tradici na této planetě.
Podle pověstí, předávaných z generace na generaci, stával i v dobách historických na ostrohu hrad. 
Ke zboží tohoto sídla patřila prý přilehlá louka, rozprostírající se od vejštických lesů až po dvůr 
Pastvisko. Poslední mužský potomek rodu, jenž byl majitelem hradu, utrpěl podle pověsti při lovu 
kdesi u Kněží hory či u Žampachu smrtelný úraz. Vdova, kterou zanechal, byla prý paní velmi krásná  
a dobrého srdce. Na sousedním panství v té době vládl naopak muž neurvalý a násilnický. Když po-
znal, že se vdova neubrání, zmocnil se této louky právem silnějšího, právem, které už v těch dobách 
mělo svou platnost. Paní, které tato louka přímo pod okny jejího sídla denně připomínala utrpěnou 
křivdu, se velmi trápila. Často prý ji bylo viděti, jak pláče, a nakonec prý ze zármutku zemřela.
Od té doby rok jako rok promoklo vždycky při sušení na této louce seno. Lidé si to vykládali tak, že 
dešťové kapky znamenají prolité paniny slzy a paní stále ještě ztrátu louky oplakává. A tehdy byla 
tato louka pojmenována na Paninu louku a dodneška se tak nazývá.
Stojí za zmínku, jaký zvláštní způsob kosení byl od nepaměti na louce Panině zaveden a jak ještě 
před 40 lety se prováděl. Louka v té době patřila k boskovskému panství a její kosení obstarávala 
parta sekáčů ze Sudic. Byla to v té době slavná a v celém širokém okolí známá parta. Jezdívala i na 
žně do Rakous. Jejím vedoucím byl vždy nejstarší sekáč kolektivu. 
Při kosení na Panině louce byla vždycky ctěna stará tradice. Nezačínalo se nikdy od kraje, jak se 
to dělá dnes, ale vedoucí sekáč vysekl jako první asi uprostřed louky kruh o průměru asi 4 m a tam 
se postavilo občerstvení darované sekáčům z panského pivovaru a lihovaru. Půlka piva a soudek 
šedé. A pak nastupovali sekáči k práci tak, že odtud se začala louka kosit. Kosila se v soustředěných 
kruzích tak, že nejstarší sekáči kosili při středu a mladší blíže obvodu kruhu, až byla celá louka 
posečená. Zvýhodněni byli při tomto postupu sekáči starší, neboť měli kratší řádky. Byla to jistě 
hodně stará – a nutno přiznat – dobrá tradice poměru mladých ke starším sekáčům. Dnes je bohužel 
takový poměr už vzácný.
Pro občerstvení si chodil každý sekáč sám a sám se podle své osobní potřeby obsloužil. Taková 
samoobsluha byla by i dnes námi všemi vítána a bude jistě ještě dlouho ideálem i dob příštích.

Tomáš Boháček, Sudice
Vlastivědné listy boskovicka č. 3. / září 1968

Panina louka dnes.



22

Vydal Úřad městyse Knínice 107, PSČ: 679 34, IČO 00280330.
Email: um@mestyskninice.cz, telefon: 516 465 423, 774 654 232, www.mestyskninice.cz.

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 21476. Uzávěrka příštího čísla je 26. 8. 2021. 
Číslo 7-8/2021, 96. vydání, 9. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 420 ks. Zdarma. V Knínicích dne 30. 6. 2021.
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v neděli 1. srpna 2021 v 10:00

Fotbalový oddíl TJ Malá Haná Knínice
Vás srdečně zve na 

na fotbalovém hřišti v Knínicích

zápasy od předpřípravek až po starší pány
soutěže pro diváky

a speciální host 
ANTONÍN PANENKA, mistr Evropy z roku 1976

občerstvení po celý den zajištěno
program bude upřesněn na plakátech a v rozhlase

OSLAVY 80. VÝROČÍ 
FOTBALU V KNÍNICÍCH


