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Vážení spoluobčané, 
před uzávěrkou minulého čísla zpravodaje, na konci června, postihla jižní Moravu živelná pohroma. 
Snad všechny obce, nejen našeho kraje, začaly ihned se sbírkami, jak materiálními, tak finanční-
mi. Městys Knínice 4 dny po ničivém tornádu, na zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021, schválil 
jednomyslně všemi zastupiteli finanční dar ve výši 80 tis. Kč pro postižené obce. Peníze byly poté 
zaslány na transparentní účty obcí Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice. Následně byla 
uspořádána materiální sbírka, na které se vybraly potřebné věci na opravy domů, ale také peníze ve 
výši 8 200 Kč. Finanční dary věnovali i místní hasiči, kteří z výtěžku Opožděného pálení čarodějnic 
zaslali částku ve výši 20 tis. Kč, místní sdružení 1078 poskytlo dar ve výši 10 tis. Kč, sbírka knínické 
farnosti byla ve výši 47 380 Kč, Spousta našich občanů i firem a živnostníků přispěla přímo na účty 
postiženým. Všem dárcům tímto srdečně děkuji, vážím si Vaší pomoci postiženým obcím. Materiální 
sbírka vybraná v místní hasičské zbrojnici byla odvezena do centrálního skladu v Hodoníně, odkud 
byla dále rozvážena do postižených oblastí. V dalších dnech byli povoláni na pomoc s úklidem i naši 
dobrovolní hasiči, kteří měli na starost úklid poškozených stromů. Ještě jednou děkuji. 
V posledním čísle zpravodaje jsem Vás informoval o schválení dotací ve výši 80 %. V polovině srpna 
proběhla výběrová řízení na jednotlivé akce. Na opravy komunikací Vanovská a kolem Semíče  poda-
ly nabídku 3 firmy: DEAS, spol. s r.o., Boskovice, KORA-VODOSTAVING s.r.o., Kunštát a K.T.S. 
– MONTÁŽE, s.r.o., Letovice. Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou DEAS, spol. s r.o., Boskovice 
ve výši 5 079 870 Kč bez DPH (6 146 643 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Práce 
začnou v jarních měsících, úřad bude občany včas informovat. Na projekt „Obnova tělocvičny ZŠ  
a MŠ Knínice“ (rekonstrukce celé tělocvičny i se sociálním zázemím) byly osloveny 3 firmy k podání 
cenové nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace. 3 firmy předložily 
ve stanoveném termínu nabídku: BRUSTURY s.r.o., Letovice, HRBATA s.r.o., Jevíčko a Radovan 
Jedlička, Knínice. Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Radovan Jedlička, Knínice 108 ve výši  
5 352 989,89 Kč bez DPH (6 477 117,77 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena komisí jako nejvýhodnější.  
V rámci výběrového řízení na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice“ (kompletní rekonstrukce 
střechy a podlahy třídy fyziky) byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky na předmětné práce, 
dle zpracované projektové dokumentace.  2 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: Střechy 
Pospíšil s.r.o., Sudice, a Petr Urban, Velké Opatovice. Třetí firma Petr Ženožička z Velkých Opatovic 
se z výběrového řízení omluvila. Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Střechy Pospíšil s.r.o., 
Sudice 68 ve výši 3 612 752 Kč bez DPH (4 371 429,92 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena komisí 
jako nejvýhodnější. V rámci výběrového řízení na projekt „Obnova kaple sv. Floriána“ byly osloveny  
3 firmy k podání cenové nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace ale 
nabídku předložila pouze jedna firma ve stanoveném termínu a to Radovan Jedlička, Knínice. Hod-
notící komise konstatovala, že nabídka je v souladu s podmínkami výběrového řízení, její výše činí  
315 463,74 Kč bez DPH (381 711,13 Kč vč. DPH). Oprava kaple bude provedena ještě letos po od-
borných konzultacích s národním památkovým úřadem. 
V červenci vyhodnotila komise Státního fondu dopravní infrastruktury akci „chodník ke KD“. Ná-
sledně doporučila a přidělila 85 % dotaci (ve výši téměř 5 mil. Kč) na opravu chodníku podél hlavní 
silnice kolem Brudně k Šebetovu. V současné firmě vybíráme firmy do výběrového řízení, které 
proběhne koncem září. Samotná stavba by měla být provedena v měsících duben až červen 2022, 
kdy bude úsek řízen semafory. Dojde k rozšíření hl. silnice, rozšíření chodníku, výstavby opěrné zdi 
a přeložky kanalizace. Osobně jsem rád, že se k výše uvedeným pěti akcím podařilo kvalitní přípra-
vou a žádostmi obdržet z dotací částku celkem kolem 18 mil. Kč, což jsou nemalé prostředky.      

informace  z  radnice
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S těmito stavebními akcemi souvisí i oprava vodovodního řádu ve Vanovské ulici, kde je potrubí 
v havarijním stavu, je zde spousta poruch, snížen tlak. Opravu provede na podzim správce vodovo-
du firma Aquatic s.r.o. v délce 152 m včetně nových přípojek. Rekonstruovaný úsek bude od domu 
č.p. 105 až po konec ulice směrem k žel. přejezdu. Firma Aquatic podala nejnižší nabídku ve výši 
necelého půl milionu Kč bez DPH. 
Od října začne v Knínicích odvoz odpadu tzv. barevnými popelnicemi. Bližší informace jsou v le-
táku, který jste obdrželi současně s tímto číslem zpravodaje, další informace budou zveřejněny 
místním rozhlasem. 
Městys Knínice obdržel stanovisko od pozemkového úřadu v Blansku, že výsadba větrolamu kolem 
Agrospolu bude zahájena v srpnu příštího roku. Předpokládané náklady jsou kolem 6 mil. Kč, vše 
hradí stát. 
Městys Knínice se s ostatními okolními obcemi připojil do soudního sporu na straně jihomorav-
ského kraje a podpořil aktualizaci ZUR (zásady územního rozvoje), která mimo jiné stanovuje 
trasu D43 a související další stavby. AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) jsou momentálně 
platné a účinné, ovšem před několika dny byly na aktualizaci podány některými spolky a jednot-
livci dvě žaloby, kterými se strany žalující domáhají zrušení AZÚR nebo alespoň té její části, která 
stanovuje trasu D43 v úseku D1 – Kuřim – Sebranice. Případný úspěch těchto snah by znamenal 
především výrazný krok zpět v přípravě zásadních dopravních staveb a uvrhl by také řadu obcí 
severně od Brna do nejistoty a bránil by jejich rozvoji, neboť namísto jasné trasy dálnice by bylo 
nutné počítat s rozsáhlými rezervami, které mají na rozvoj obce zásadní vliv.    
V srpnu proběhla kompletní výmalba kulturního domu s drobnými opravami nebo výměnou svíti-
del, zakoupena byla nová lednice do kuchyňky.  
K autobusové zastávce před radnicí bylo umístěno nové světlo veřejného osvětlení, tak aby byl lépe 
osvětlen prostor nástupního místa.  
V současné době probíhá v lokalitě „k Šebetovu“ výstavba nového vodovodu a napojení novosta-
veb v této lokalitě. Další práce, které v současné době probíhají, je odvodnění hlavní silnice pod 
horní autobusovou zastávkou. Po dokončení prací ze strany SÚS JmK bude kolem hlavní silnice 
umístěno 95 m obrubníků, které provede firma KORA VODOSTAVING s.r.o., která podala nejnižší 
nabídku v částce cca 150 tis. Kč. Obrubníky kolem hlavní silnice zabrání stékání vody z hlavní 
silnice do okolních zahrad.     
Ing. arch. Dvořáček obdržel podklady pro vypracování studie na přestavbu budovy bývalého Ag-
rospolu, které vycházely z obdržených požadavků občanů. Návrhy budou poté posouzeny a zadáno 
vypracování projektové dokumentace.    
Obdrželi jsme již rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) na přestavbu současného bytu 
školníka v budově základní školy na dvě odborné učebny. Práce by mohly začít na konci školního 
roku, po domluvě s vedením školy.  
V polovině září se začne připravovat strojově půda pro zalesnění cca 1 ha lesa v lokalitě „pod skal-
kou“, který bude následně osázen sazenicemi jehličnanů i listnáčů. 
Během podzimu proběhne snímkování obce firmou CBS nakladatelství s.r.o. Tahle firma Knínice již 
v minulosti letecky fotografovala. Cena leteckého snímkování je necelých 9 tis.Kč, poté obdržíme krás-
né podzimní fotografie, které budou sloužit i dalším generacím pro představu, jak se Knínice mění.
Závěrem Vás chci pozvat na akce konané v září. Největší bude MTB Pohár Drahanské vrchoviny, 
který se v Knínicích pojede v sobotu 4. září. Přijďte za kulturní dům podpořit místní závodníky, ať 
je vidíme opět „na bedně“.      

Petr Grénar 
starosta městyse   
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místní poplatky
Vážení občané, 
upozorňujeme, že do 30. 9. 2021 je splatnost místního poplatku za odvoz domovního odpadu. Po-
platek činí 500 Kč/osoba/rok. 
Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na číslo účtu u ČSOB, a.s.,  
č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč za rok, za druhého 
a každého dalšího psa 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 uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majitele. 
Současně žádáme občany, kteří mají pronajatý obecní pozemek, aby nájemné uhradili také nejpoz-
ději 30. 9. 2021.
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí   7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý   7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 

Děkujeme.

Nový nátěr maringotky v lesní mateřské škole pod rybníčky. 

Oprava chodníku podél státní silnice pod školou. 
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U S n e S e n Í
č. 21 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 28. 6. 2021
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
Informace uvedené v diskusi. 

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

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2.  ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 928 154,97 Kč Technickým 
 službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za účelem profinancování 
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 projektu Ministerstva životního prostředí „Systém odděleného sběru materiálově 
 využitelných odpadů III. etapa“.  
3.3.  ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 348 810,23 Kč Technickým 
 službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za účelem profinancování 
 projektu Ministerstva životního prostředí „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného 
 odpadu II. etapa“.
3.4.  ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 ve výši 928 154,97 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými službami Malá Haná.
3.5.  ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 ve výši 348 810,23 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými službami Malá Haná.
3.6.  ZM schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově 
 využitelných odpadů III. etapa“ a Dohodu o úhradě podílu na akci „Předcházení vzniku 
 biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“.
4.2.  ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 č. PR-001030063235/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  4836, 
 4847, 4850, 4851, 4858, 4867 a 4873 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
4.3.  ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
        č. PR-001030066849/003-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  4605 
 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
4.4.  ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
        č. PR-001040020537/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  135/1 
 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
4.5.  ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
        č. 1040013746/001 pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č. 135/1, 140/3, 1941/1, 
 2355/8, 2757/1, 2757/3, 2757/4, 2757/6, 2757/13, 2888/37, 2888/57, 2888/65, 2888/66, 
 2888/67, 2889/7, 3658/4, 3658/5, 3832/2, 3832/4, 3815/1, 4806/2, 5155 a 5162 
 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
5.2.  ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2757/1 o výměře cca 25 m2 
        v k.ú. Knínice u Boskovic.
6.2.  ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 346/2 – trvalý travní porost o výměře 738 m2  
 a pozemku p.č. 2888/61 – trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 512.850,- Kč vč. DPH. Kupující S. H.
7.2.  ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření městyse 
 Knínice“, ve výši 1 188 830 Kč bez DPH (1.438.484,30 Kč vč. DPH), podané firmou 
 ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
7.a).2. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 
 PSČ: 691 55, ve výši 20 000 Kč, obci Hrušky, U zbrojnice 100, PSČ: 691 56, ve výši 20 000 Kč, 
 obci Mikulčice, Mikulčice 245, PSČ: 696 19, ve výši 20 000 Kč a obci Lužice, Česká 592/1, 
 PSČ: 696 18, ve výši 20 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.7.  ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvy s příjemcem návratných finančních výpomocí 
 a Dohody o úhradě podílů na akci Systém odděleného sběru materiálově využitelných 
 odpadů III. etapa a Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa 
 s Technickými službami Malá Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 7. 2021.
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odpady
Odvoz domovního odpadu: 
sudé úterý – 7. 9., 21. 9. 
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 (18. 9.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
11. 9., 25. 9. 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.

4.6.  ZM ukládá uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-001030063235/001-ENGB, 
 č. PR-001030066849/003-ENGB, č. PR-001040020537/001-ENGB a č. 1040013746/001 
 s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 7. 2021
5.3.  ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemku na úředních deskách 
 Úřadu městyse Knínice. 
6.3.  ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupující S. H.
  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2021.
7.3.  ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou ELSPET s.r.o., 
 Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 7. 2021.
7.a).3. ZM ukládá zaslat z rozpočtu městyse Knínice finanční dary obcím postiženým 
       tornádem – Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice. 
  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 7. 2021.

Pavel Pecha, Mgr. Petr Ošlejšek
Petr Grénar, starosta

Důležitá telefonní čísla
Havarijní služba dodavatele elektřiny – 800 22 55 77
Pohotovost dodavatele plynu – 1239
Pohotovost dodavatele vody – 777 166 990

Telefonní číslo tísňového volání – 112

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Telefon: 950 612 111, krizová linka 150

Nemocnice Boskovice s.r.o.
Spojovatelka: 516 491 111, krizová linka 155
 
Policie České republiky 
Telefon: 974 631 730, 725 292 385, krizová linka 158
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Informace pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Volební místnost  se  nachází  v  budově Úřadu městyse Knínice, Knínice  107. Knínice mají  
1. volební okrsek. 
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Volič hlasuje 
v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na vo-
ličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném 
obdobném zařízení. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech voleb-
ních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním 
kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit 
úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou 
zveřejněny ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
 anebo cestovním průkazem.
• neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, 
 nebude mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich 
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
VOLIČ MUSÍ DBÁT NA TO, ABY DO ÚŘEDNÍ OBÁLKY VLOŽIL POUZE JEDEN HLASO-
VACÍ LÍSTEK, JINAK JE HLAS VOLIČE NEPLATNÝ. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím 
lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
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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 popří-
padě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu 
voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požado-
vaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
– na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
– v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. 
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad  
o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně 
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský 
průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlaso-
vat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský 
průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování. 

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ko-
mise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl 
vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rov-
něž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
  
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
Požadavky o hlasování do přenosné volební schránky hlaste prosím v kanceláři Úřadu městy-
se Knínice – tel. č. 516 465 423, nebo mobil 774 654 232. 
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Vážení rodiče, milí kolegové, žáci a přátelé školy,
prázdniny rychle utekly a vracíme se do školy s novou nadějí. S nadějí, že školní rok 2021/2022 bude 
příznivější, bez výrazných omezení a hlavně ve školních lavicích. Přeji vám, abyste zahájili školní rok 
úspěšně, v klidu a pohodě. Nejmenším žáčkům přeji školu plnou radostí, úsměvů a kamarádů. Nej-
starším deváťákům přeji, aby využili každičký den v lavici. Za poslední dva roky si jich příliš neužili. 
Ať je pro ně tento rok rokem završení jejich úsilí a užijí si jej v příjemné tvořivé atmosféře. 

Od září budete ve škole potkávat nové tváře. Na školu nastoupí na I. stupeň paní učitelka Lucie 
Pilařová, nová paní češtinářka Martina Kopecká a na ruštinu paní učitelka Markéta Bezděková. Do 
školky nastoupí paní učitelka Aneta Kopalová.  

Jako každý rok byly prázdniny ve znamení oprav a vylepšování. Nově jsme vymalovali jídelnu, 
kuchyni, některé třídy, opravili všechny dveře, zahradní prvky, dokončili kabinet prvního stupně. 
Na děti čekají nové pomůcky, u prvňáčků nový koberec i nábytek.  

Dovolte mi poděkovat zřizovateli nejen za finanční podporu, učitelům za obětavou práci, ale také 
provozním zaměstnancům za jejich každodenní péči o prostředí školy. Poděkování patří vám všem, 
kteří nám pomáháte a jste nám oporou.  

Budu ráda, když pro vás bude naše škola místem dobré atmosféry, tvořivosti, pohody. Místem, kde 
máte vždy otevřené dveře a kam chodíte rádi. 

Pohodový školní rok 2021/2022 a pevné zdraví. 
Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Kabinet prvního stupně

šKOlA  A  šKOlKA
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Organizace školního roku
Zahájení: středa 1. září 2021 v 7.40 hodin.
Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021–neděle 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 7. března–13. března 2022
Velikonoční prázdniny: na čtvrtek 14. dubna 2022. Pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.
Druhé pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Vážení rodiče, milí žáci,
nový školní rok 2021/2022 společně zahájíme ve středu 1. září 2021. Vyučování začne v 7.40 ho-
din. První den stráví děti se svými třídními učitelkami. 
Vzhledem k epidemiologické situaci vpustíme do základní školy pouze rodiče prvňáčků a výjimeč-
ně rodiče na základě domluvy ve velmi naléhavých případech – pouze s platnou ochranou dýcha-
cích cest. Ostatní rodiče prosíme, aby případné záležitosti týkající se jejich dětí řešili s vyučujícími 
telefonicky či mailem.
Prvňáčci končí svůj velký den cca v 9.30, poté odchází s rodiči domů. Přinesou si školní aktovku na 
pomůcky a přezůvky. Ostatní věci (tělocvik, kufříky, kapesníky atd.) přinesou až v dalších dnech. 
První den školy se NEBUDOU TESTOVAT, testování proběhne až 2. 9. 2021.
Děti z 2.–9. ročníku musí 1. 9. podstoupit screeningové testování antigenními testy. Testování pro-
běhne ve třídách na začátku první vyučovací hodiny. Další testování proběhne 6. 9. a 9. 9. 2021. 
Podrobnosti najdete na webu školy. 
Ukončení 1. dne pro 2.–9. ročník:
2. a 3. třída končí v 9.15,
4. a 5. třída končí 9.30, 
6. a 7. třída končí 9.45,
8. a 9. ročník v 10.00 hodin. 
Po skončení vyučování odcházejí přihlášení žáci na oběd a do školní družiny, ostatní domů.
Družina bude v provozu od 1. 9. 2021, ráno od 6.15, odpoledne do 16.00 hodin.
Další podrobnosti k organizaci najdete na webových stránkách školy.   

Jitka Vaňková, ředitelka školy

Učebnice pro prvňáčky
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SporT

ODDÍl TJ 
MAlÁ HANÁ 
KNÍNICE

VšECHNO NEJlEPšÍ K OSMDESÁTINÁM, KNÍNICKÝ FOTBAlE!
„…Sluneční kotouč pluje po azurové obloze a dívá se dolů na zemi, kde zástupy starých, mladých, 
mužů, žen, dědečků s fajfkami, slečinek s kabelkami, malých dětí se hrnou přes lávku na Trávníky, 
kde je hřiště Malohanácké Slavie. Zesilovač hraje nejnovější šlágry!..“

Tolik krátká citace zapsaná v roce 1941 do kroniky čerstvě založeného fotbalového klubu SK Ma-
lohanácká Slavia Knínice tehdejším referentem klubu, a levou spojkou v jedné osobě, Františkem  
Krkavcem. Ten při psaní tohoto textu nemohl tušit, že téměř na den přesně po osmdesáti letech 
budou na hřiště proudit podobné zástupy znovu, aby si založení fotbalu v Knínicích připomněly. 
Pouze fajfky a kabelky musely vyměnit za deštníky, protože počasí se  v neděli 1. srpna 2021 moc 
svátečně nechovalo. To však nemohlo odradit nejmenší fotbalisty, kteří již během dopoledne svá-
děli nelítostné souboje se svými soupeři a snažili se přítomným divákům dokázat, že fotbal v Kní-
nicích nemusí mít o budoucnost žádné obavy. 
Po obědě již všichni netrpělivě a s napětím očekávali příjezd hlavního gratulanta. Tím byl, k po-
těšení nás všech, mistr Evropy z roku 1976 a autor slavné bělehradské penalty Antonín Panenka. 
Během své návštěvy si s přítomnými fanoušky ochotně povídal, rozdával autogramy či pózoval 
na společných fotografiích. V průběhu odpoledne pak z jeho rukou obdrželi pamětní listy pánové 
Milan Zouhar, Karel Kudlička, František Ženata, Bohumil Ženata, Lubomír Přibyl, Miloš Kosička, 
Alois Barva a František Servus. Pánové, kteří svůj život spojili s knínickým fotbalem ať už jako 
hráči, trenéři či funkcionáři, zkrátka v profesích, bez nichž by se ani fotbal na vesnici neobešel. 
Dalším slavnostním okamžikem byl čestný výkop zápasu mužů. Obstaral ho společně s Antonínem 
Panenkou Josef Růžička. Tento bývalý hráč a současný správce hřiště oslavil letos kulaté sedmde-
sátiny, a tak jsme ho s přáním pevného zdraví oblékli opět po letech do modrobílého dresu.
Celý slavnostní den, který provázel mluveným slovem excelentní Jirka Palán, se nesl v duchu ur-
putného fotbalového zápolení všech našich mužstev od přípravek až po hráče poněkud dříve na-
rozené, všeobecného klábosení nad pivem a klobásou, přátelských setkání bývalých hráčů a také 
vzpomínání. Vzpomínání veselého i smutného, vzpomínání na lidi, jenž se nesmazatelně vryli do 
historie našeho klubu. Jedním z nich byl bezesporu dlouholetý předseda našeho oddílu Standa Ho-
rák. Ohromující potlesk, který se na jeho památku rozezněl krátce před třetí hodinou, byl pro všech-
ny zúčastněné okamžikem, kdy jakákoliv slova byla naprosto zbytečná… 
A tak nezbývá, než si přát, aby podobných příležitostí k oslavám zažil knínický fotbal v následují-
cích desetiletích ještě mnoho, rozdával lidem radost nejen z vítězství, ale i ze hry samotné, uchvátil 
co nejvíce dětí a dělal čest své obci v širokém okolí.
A na závěr dovolte ještě jednu citaci z pera Františka Krkavce. Po vítězném zápasu SK Malohanác-
ké Slavie v Borotíně 15. září 1941 zakončil svůj referát slovy: 
„Mokří zdravíme! Vlasti a sportu zdar!“

Vedení TJ MH Knínice
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Rozpis utkání
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KlUBy  A  SPOlKy

SDH Knínice: Poděkování za finanční a materiální podporu obcím zasažených tornádem

Sbor dobrovolných hasičů Knínice děkuje všem našim spoluobčanům, 
kteří podpořili akci „Opožděné pálení čarodějnic“, která se uskutečnila 
26. 6. 2021 na místním fotbalovém hřišti. Výtěžek z této akce činil 
19 375 Kč. Celá částka dorovnána na 20 000 Kč byla odeslána dne 
7. 7. 2021 na transparentní účet 299222440/0300 postižené obce 
Mikulčice, vs. 65336551.

Ve veřejné sbírce, kterou uspořádali také hasiči z Knínic, se podařilo od spoluobčanů našeho městy-
se vybrat částku 8  200 Kč. Tato částka byla dne 8. 7. 2021 zaslána opět na transparentní účet 
299222440/0300 postižené obce Mikulčice, vs. 65336551.

Obě platby můžete ověřit na níže uvedené adrese, do vyhledávače plateb na stránce zadejte varia-
bilní symbol “65336551“.
https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/299222440

Tímto bychom chtěli všem, co jakkoliv přispěli, ať už finančně či materiálně, ještě jednou poděko-
vat. Díky vaší podpoře a materiální pomoci se snad podaří postiženou obec i ostatní obce postižené 
tornádem uvést brzy do původního stavu.



17

Pomoc členů SDH Knínice po ničivém tornádu na jižní Moravě
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Římskokatolická farnost Knínice
Mše svaté pro děti a jejich rodiče budou v novém školním roce bývat kaž-
dý čtvrtek v 18.00. Na první „dětskou mši sv.“, kterou hudebně doprovodí 
Físovičky (farní dětská kapela), jste zváni ve čtvrtek 2. září.

KRONIKA MĚSTySE KNÍNICE
ROK 1970

V tomto roce bylo v Knínicích vykonáno kus dobré práce. Byl to rok klidný a úspěšný, byl však 
také namáhavý, lopotný a rušný, vroubený solidní prací a vytrvalým optimismem zodpovědných 
funkcionářů místního národního výboru – rok 25. výročí osvobození Československa Rudou ar-
mádou.
Na prahu roku, dne 12. ledna, jsem byl radou místního národního výboru jmenován kronikářem po 
svém předchůdci Al. Hrouzovi, učiteli místní základní devítileté školy, který se této funkce vzdal, 
protože odešel do starobního důchodu a měl v úmyslu se z Knínic odstěhovat. Pokládám za svou 
povinnost hned v začátku své kronikářské práce se zmínit pár slovy o sobě. Jsem synem dlouho-
letého starosty Knínic v letech třicátých a předsedy revolučního národního výboru po osvobození 
v letech 1945-46 Františka Krejčíře, který zemřel 1. září 1967. Jsem učitelem a do Knínic jsem 
se vrátil po osmi letech učitelování v Bukové, Protivanově, Benešově a patnáctiletém zastávání 
funkce ředitele základní devítileté školy v Olešnici na Moravě. Po úmrtí svého otce jsem požádal 
o přeložení do Velkých Opatovic, kam z Knínic dojíždím a od 1. září 1968 působím jako zástupce 
ředitele základní devítileté školy. S rodinou bydlím v Knínicích ve svém rodném domě. Ve své 
práci kronikáře se budu snažit nestranně a věcně chronologicky zachycovat život našeho staroby-
lého městečka na Malé Hané a pro budoucí generace tak uchovávat živý pramen moudrosti a obraz 
velkého budovatelského úsilí jeho obyvatel současných dnů.
V obci zemřelo 13 občanů – z toho 5 doma, 8 v nemocnici v Boskovicích. Narodilo se 22 dětí - 
z toho se čtyři děti odstěhovaly s rodiči a dvě se přistěhovaly. Roční populační přírůstek je tedy 7 
občanů.
Nejstaršími občany jsou: 1881:  František Hradský, 176 1885: Josefa Látalová, 54
            Arnošt Zavadil, 213 1886: Františka Hradská, 176
 1882:  Jindřich Haupt, 127 1888:  Růžena Koutná, 28
 1885:  Josefa Jandová, 90 1890:  Anna Khýrová, 131

Koncem roku 1970 měla obec 827 trvale bydlících obyvatel s průměrným stářím 35 a půl roku 
v tomto věkovém rozvrstvení:

Stáří – let Do 5 6–15 16–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80 a víc
Počet 79 103 63 141 64 120 85 104 60 8
% 10 12 8 17 8 14,5 10 12,5 7 1

Pro úplnost uvádím, že ke konci roku žije v obci 49 ovdovělých žen.

Důchodové zabezpečení
206 obyvatel pobírá důchod v měsíční částce: 133 678 Kčs, což činí na jednu osobu průměrně 
648,92 Kčs měsíčně.

HISTORIE
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Práce MNV
Rada místního národního výboru, jakožto jeho výkonný orgán, zasedala po celý rok pravidelně čtrnác-
tidenně. Plénum se sešlo ke svým zasedáním 9. února, 23. března, 4. května, 20. července, 28. září a 23. 
listopadu 1970. Převážná část jednání těchto orgánů byla mimo řešení běžných společenských a občan-
ských záležitostí života obce věnována budování a zlepšování společenských zařízení střediskové obce
– Budování víceúčelové nádrže (koupaliště) pod Hájkem
– Část kanalizace – Panský sad
– Autobusová zastávka – Panský sad
– Oprava kulturního domu – bývalá sokolovna
– Oplocení pozemku základní devítileté školy
– Úprava městečka – vykáceny staré ovocné stromy
– Obnova celé fasády farního kostela 
– Výstavba prodejny potravin
– Přestavba místního rozhlasu – instalováno 23 reproduktorů a nová ústředna v kanceláři MNV
Podle vyhodnocení závazků občanů uzavřených k 25. výročí osvobození Československa Rudou 
armádou odpracovali obyvatelé na tomto díle celkem 6 835 brigádnických hodin – z toho mládež 
1 900 hodin.

Významné události v obci
12. 1. 1970 
– odsouhlasila rada MNV vybudování koupaliště v akci z dotace ONV v Blansku 108 000 Kčs. 
 Vedoucím stavby ustanoven František Dragoun. 
9.3. 
–  zemřel František Koutný, bývalý předseda MNV, v nemocnici v Boskovicích ve věku 77 let.
4.5. 
–  slavnostní plenární zasedání MNV. Při příležitosti oslav 25. výročí osvobození byla na tomto 
 zasedání udělena 
 a)  okresní vyznamenání udělením pamětní medaile: 
  Josef Vitouch – in memoriam – za dlouholetou veřejnou činnost a práci 
  Jan Fašanok – předseda MNV – za iniciativní práci ve funkci
  Marie Janků – za dlouholetou a iciativní práci ve funkcích v MNV
  Stanislav Švancara – za dlouholetou práci v MNV
  Helena Glotzmannová – za vedení Sboru pro občanské záležitosti a práci v ČČK v Knínicích
 b)  čestná uznání rady MNV:
  František Dragoun – za obětavou práci v komisi pro výstavbu MNV a budování obce
  Miroslav Haupt – za dlouholetou poslaneckou činnost v MNV
  Jaroslav Hrušák – administrativní pracovník  -MNV- za dlouholetou práci v MNV
  Josef Novák – za dobrou práci ve finanční komisi MNV a budování obce
  Josef Čížek – za dlouholetou poslaneckou činnost v MNV a zásluhy při budování obce
  Alois Hrdý – za záslužnou práci v budování obce
  František Ševčík, 14 – bývalý předseda MNV – za budování obce
  Vincenc Látal – za práci v MNV a budování obce
  Marie Laštůvková – za dlouholetou činnost v MNV a dobrou práci v komisi sociální a zdravotní 
  Alois Dvořák – za dlouholetou činnost v MNV a za budovatelskou práci v obci
  František Krejčíř – in memoriam – bývalý předseda MNV – za zásluhy při budování obce
  Adolfa Jakubcová – za dlouholetou činnost v MNV a ve finanční komisi MNV 
  Oldřich Prchal – za vzorné řízení sociální komise a budovatelskou práci pro obec
  Jednotné zemědělské družstvo Knínice – za pomoc při výstavbě obce
  Základní devítiletá škola Knínice – za pomoc při výstavbě obce a kulturní činnost
  Český Červený kříž – místní skupina – za bohatou a plodnou práci pro společnost
  Československý svaz protipožární ochrany – za zodpovědnou preventivní 
  a represní protipožární a kulturní činnost v obci
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9. 5. 
–  Lampionový průvod k oslavě 25. výročí osvobození Československa Rudou armádou. 
 Na Hájku zažehnuta vatra a předveden kulturní pořad.
13.6. 
–  V rámci 25. výročí osvobození oslaveno sjezdem absolventů a jejich velké účasti 
 50. výročí založení měšťanské školy v Knínicích.
9.7. 
–  V 17,10 hodin vyhořela po zásahu bleskem stodola Josefa Dračky.
1.9. 
–  Proveden soupis ovocných stromů a keřů pro účely státních statistických orgánů
21.9. 
–  Poněvadž římskokatolický farář páter Václav Suchý, který ve farnosti působí od r. 1940 vážně 
 onemocněl vleklou chorobou a nemohl nadále zastávat úřad, zastupuje jej páter Stanislav Richter 
 z Chrlic u Brna.
5.10. 
– Projednána v MVNF a komisích MNV, schválena a podepsána rezoluce za ukončení agrese 
 USA v Indočíně.
1.12. 
–  Sčítání lidu, bytů a domů v celém státě.
18.12. 
–  Členská schůze JZD za účasti 73 členů odhlasovala za souhlasu 72 členů sloučení JZD Knínice 
–  Vážany – Pamětice – Šebetov – Světlá v jeden hospodářský celek.

Kultura 
Datum  Druh akce  Téma – název  Pořadatel  Návštěva
5.2. Výroční členská schůze  JZD 170
7.2. Ples  ČSPO 180
11.2. Ostatková zábava  ČSPO 120
13.2. Přednáška Zahrádkáři ČSOZ 30
22.2. Zájezd Flora – Olomouc Včelaři 80
25.2. Přednáška Dětské choroby ČČK 38
Únor Zábavy pro mládež 4x čaje o páté ČSPO 400
Březen Zábavy pro mládež 2x čaje o páté ČSPO 200
25.4. Taneční zábava Předpouťová ČSPO 200
26.4. Taneční zábava Pouťová ČSPO 150
1.5. 1. máj – manifestace Oslavy v Boskovicích MěVNF 60
4.5. Slavnost. Zasedání MNV 25. výročí osvobození MNV 125
9.5. Lampionový průvod 25. výročí osvobození ČSR MNV, MVNF 200
13.6. Založení měsť. Školy 50. výročí – sjezd absolv. MNV, MVNF 700
18.7. Zájezd Slavkov – Buchlov – Kroměříž JZD 80
6.11. Oslava výročí VŘJR Lampionový průvod MNV, MVNF 100
23.11. Měsíc ČSSP Zahájení MNV, MVNF 50
9.11. Zájezd Divadlo Brno JZD 45
5.11. Přednáška Výživa a zdraví ČČK 62
6.12. Zábava Mikulášská zábava ČSPO 85
12.12. Zábava Poslední leč MJ 100
13.12. Zábava Čaj o páté ČSPO 100
20.12. Zábava Čaj o páté ČSPO 120
31.12. Zábava Silvestrovská ČSPO 200

Dnem 1. září 1970 odešel s. Jiří Nahodil, zástupce ředitele Vedení školy základní devítileté školy a byl 
tímtéž dnem stanoven ředitelem ZDŠ Jedovnice, okr. Blansko. Na jeho místo byl ustanoven s. Dvořáček, 
dosavadní učitel základní devítileté školy Boskovice.
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Výstavba
Jednotné zemědělské družstvo dokončilo výstavbu třetí čtyřbytové budovy v prostoru pod budovou 
základní devítileté školy.
Soukromě vybudovali v hrubém zdivu a se zastřešením rodinné domy František Dračka, Alois 
Valenta a Jindřich Geršl na bývalé Kozlovských zahradě, na Újezdech Josef Žilka a Procházka a na 
svém parcelním čísle u Hřbitova Kostík.

Počasí
Poměrně sněhem bohatá zima se protáhla až do poloviny dubna. Sněhová záplava s následujícími 
dopravními obtížemi trvala hlavně koncem měsíce února a počátkem března.
Jarní práce v JZD mohly započít s optimálním využitím mechanizačních prostředků teprve ve druhé de-
kádě dubna. Rovněž jarní a letní období bylo srážkově vysoko nad normálem, takže 10. srpna konstato-
vala rada MNV, že pokud se žňových prací týká, není situace příznivá, protože hned v samotném začátku 
žní už po několik dnů opět soustavně prší a na polích se nedá s mechanizací pracovat. Před dešti byla 
sklizena řepka olejná, která dala proti jiným rokům vyšší výnos. Byl zajištěn dostatek strojů a využívalo 
se každé vhodné chvíle ke sklizni obilovin. Dne 24. srpna trvalo deštivé počasí a sklizeň obilovin zdaleka 
neskončila. JZD využilo nepřízně počasí pro žňové práce a započalo se sklizní a dodávkou brambor na 
státní nákup. Předstih, kterého tímto opatřením dosáhlo, se kladně projevil ve sklizni okopanin a včas-
ném zahájení sklizně cukrovky. Jedině díky stoprocentní přímé sklizni obilovin kombajny SK-4  a vy-
sokému nasazení mechanizace do sklizně brambor a cukrovky byly sklizňové práce a osev ozimů i přes 
krajní nepřízeň počasí zvládnuty do 10. listopadu. Pozdní podzim se podstatně zlepšil, první přímrazky 
přišly koncem září. Celodenní mrazy 23. prosince s ranními teplotami – 10 ˚C. Na Štědrý den vydatně 
sněžilo, takže Vánoce byly opravdu bílé, s průměrnou pokrývkou sněhu 20-25 cm. Jednodenní obleva 
přišla po ranním sněžení 28. prosince, avšak poslední dny v roce byly opět charakteristicky zimní.

Jzd
Na výroční členské schůzi, konané dne 5. února, za přítomnosti 97 členů družstva a 45 hostů, bylo 
zvoleno představenstvo ve složení:
Předseda: AloiS Hrdý
Místopředseda:  Leopold Šimek
Členové představenstva:  Josef hrdý, 11, Josefa Khýrová, 236, Jan Hlavička, 77, František Procházka, 87, 
 Ludmila Fialová, 89, Vlad. Holubová, 118, Marie Sýkorová, 139
Revizní komise: Stanislav Švancara, 141, Josef Kozlovský, 2, Josef Burýška, 233 
 a František Ševčík, 18
Jednotné zemědělské družstvo zvládalo díky maximálnímu využití mechanizačních prostředků i 
přes krajně nepříznivé počasí všechny práce v rostlinné výrobě tak, že polní práce skončily do 15. 
listopadu jak stoprocentním provedením sklizně cukrovky, osevu podzimů tak i zimní orby.
Intenzivně bylo pokračováno v budování střediska těmito akcemi:
–  Výstavba ovčína svépomocí, rozpočtová hodnota díla 1, 200 000 Kčs. Materiál na skladě 250 000 Kčs.
– Oplocení střediska svépomocí. Hodnota díla 100 000.
– Přípojka vodovodu pro středisko ze skupinového vodovodu Velké Opatovice – Boskovice. 
 Hodnota díla 9 000 Kčs.
– Rozšíření těžké mechanizace o 1 traktor DP-54 po generální opravě a zakoupení druhého 
 obilného kombajnu SK-4 za 50 000 Kčs od strojně traktorové stanice.
– Příspěvek na stavbu koupaliště pod Hájkem 20 000.

V rostlinné výrobě dosaženo přes již zmíněné obtížné povětrnostní podmínky těchto průměrných 
hektarových výnosů:  obilniny v průměru: 33 g/ha
   Z toho pšenice:  31 g/ha
   Z toho ječmen až:  42,30 g/ha
   Cukrovka:  348 g/ha
   Brambory:  178 g/ha
Pracovní jednotka 23,50 Kč včetně naturálií.
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Sbor pro občanské záležitosti
Sbor zaměřil svou práci tak, aby všechny občanské obřady, slavnosti a akce pořádané sborem, 
byly vedeny v socialistickém duchu, byla zvyšována jejich ideová a kulturní úroveň. Zapojil se do 
soutěže, vyhlášené krajským a okresním poradním sborem. Rozvíjel svou spolupráci s komisemi 
MNV, zvláště komisí školskou a kulturní a Českým Červeným křížem. Z nejvýznamnějších akcí 
provedli členové:
– Slavnost vydávání občanských průkazů: konala se 26. května a průkazy vydány celkem 
 51 patnáctiletým mladým občanům – žákům školy.
– Rozloučení se zemřelými: provedl při devíti pohřebních obřadech s. Ant. Elisek, člen sboru.
– Životní jubilea: třinácti osobám, které dosáhly 70-75 let, zasláno písemné blahopřání.
– Návštěvy přestárlých a pečovatelská služba: pečováno o 3 přestárlé občanky:
  Josefa Jandová 90, 85 roků
  Růžena Koutná 28, 82 roků
  Josefa Látalová 54, 85 roků
– Uvítání občánků do života: přivítáno 17 dětí.
– Sňatky: uzavřeno 22 sňatků v knínické obřadní síni + z toho z Knínic 9. oddávající 
 Jan Fašánok, předseda MNV, jeho zástupce Oldřich Ševčík, tajemník MNV.

Český Červený kříž
Skupina má 111 členů, z toho polovinu školených pro výkon první pomoci, 3 zdravotní hlídky 
v obci. Činnost politická: 4 členky pracují jako poslankyně MNV, 3 členky ve Sboru pro občanské 
záležitosti.
Činnost zdravotní: 61 případů poskytnutí první pomoci, 9 dárců krve věnovalo 13 odběrů krve bez-
platně (vyznamenání obdrželi Jiří Bílek, Josef Čížek ml. a František Procházka). Nositel Janského 
plakety Alois Švancara daroval krev celkem 34krát, z toho zdarma 15krát. Uskutečněny dvě lékař-
ské přednášky: MUDr. Mosler – O dietách a MUDr. Ctirad Procházka – Některé škodlivé návyky. 
23 členů odebírá měsíčník Zdraví.

Český svaz protipožární ochrany
48 činných členů, 9 členů čestných, 1 člen – kolektiv přispívajících. Činnost zaměřena na úsek pre-
vence (prohlídky objektů v obci, přednášky pro mládež), represe: 7. června námětové cvičení – pila 
Šebetov. Velitel Fiala a pomocný velitel Minařík vycvičili dvě požární jednotky, které se zúčastnily 
soutěže v Úsobrně (třetí s páté místo ze 12 zúčastněných jednotek). Čtyři členové požárního sboru 
byli povoláni s veškerou technikou na záchranu dvou speleologů – průzkumníků, které uvěznila 
voda v jeskyních v Moravském krasu. Po téměř nadlidském úsilí vyproštěni mrtví.

Požár
Dne 9. července v 17:10 hodin zasáhla jednotka při požáru stodoly u Josefa Dračky v Knínicích, čp. 67. 
Požár vznikl zásahem blesku. Rychlým zásahem bylo zamezeno rozšíření požáru na okolní objekty.

Na úseku kulturním se svaz maximálně podílel na kulturní práci v místě, jak vidno z přehledu na 
str. 122. Na zlepšení vybavenosti sboru vynaloženo 8 790 Kčs.

Včelaři
Základní organizace včelařů, která je jednou z nejagilnějších v Knínicích, obdržela jako ocenění 
své všestranné práce čestnou vlajku Čsl. Svazu včelařů v Praze: byla jí slavnostně předána na „Dnu 
otevřených včelínů“ v Sudicích dne 7. června 1970.
V rámci rozšíření včelí pastvy bylo členy vysázeno přes tisíc medonosných stromů a keřů. Byla 
provedena široká akce k zavedení včelího plemena Karnika. K zásadám zavedení čistého chovu 
jedné rasy byla uskutečněna 12. dubna 1971 za účasti přes 100 včelařů přednáška primáře MUDr. 
Boh. Handla a Ing. Marka Škrly z Obory. Mimo to přednesli během roku členům organizace od-
borné referáty Dr. R. Remzuk a Dr. Barbara Tomaszowska z Wroclav, Ing. J Savnin z Prostějova,  
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R. Řezníček z Brna, doc. Ing. Budík z Brna, PhMr. K. Mejstřík z Boskovic, řed. F. Plech z Biskupic, 
V. Peterka z Letovic a MvDr. Nevřiva z Doubravice.
Zájezdy uspořádané organizací: dvěma autobusy do státního divadla v Brně na operetu: Rose-Ma-
rie, jedním autobusem na Strážnické slavnosti, třemi autobusy na zimní výstavu Flora v Olomou-
ci a třemi autobusy po stopách Komenského do Polska s návštěvou Polského Těšína, Osvětimi  
a včelařských ústavů ve Wroclavu. Plánovaná návštěva Lešna v Polsku, cílového místa zájezdu, 
neuskutečněna pro zhoršení počasí a tím nedodržení časového rozvrhu zájezdu.
Myslivecká společnost
Měla v tomto roce 12 členů. Představenstvo sboru – Myslivecké žení: František Grepl – hospodář, 
František Bělehrádek – sdružení-jednatel, Antonín Petrů – předseda.
Bylo konáno 6 členských schůzí. V rámci konsolidačních opatření byly provedeny kádrové poho-
vory se všemi členy s kladným výsledkem.
Bylo uloveno: 204 zajíců, 123 bažantů, 3 srnci, 2 srny a 4 srnčata. Na vývoz do zahraničí bylo 
odchytnuto 72 kusů bažantů (na 1. místě v okrese) a 17 zajíců (na 3. místě v okrese). Při odchytu 
zajíců vydatně pomohli žáci základní devítileté školy. 
Na státní plán nákupu 250 kg bylo dodáno 252 kg zvěřiny. Členové sdružení odpracovali v místním 
JZD 520 brigádnických hodin a pro myslivost 850 hodin na vybudování 2 zásobníků na krmivo, 
opravě 2 krmelců, 1 zásypu a při zajišťování krmiva pro zvěř.

František Krejčíř

Rozhlasová ústředna z roku 1970

Koupaliště u fotbalového hřiště
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