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Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o rozdání „barevných popelnic“. Během října 
byly dodány i černé nádoby na směsný komunální odpad a čipy do nich. Domácnosti již mají 
tedy všechny nádoby na odpady a od listopadu bude probíhat odvoz odpadu už jen z těchto 
nových nádob. Nádoby jsou opatřeny čipy, obec díky tomuhle systému získá nejen přehled nad 
odvezeným odpadem, ale hlavně budeme díky třídění připraveni na novou legislativu. Obcím, 
které netřídí, se rapidně budou zvedat náklady za ukládání odpadu na skládku nebo do spaloven, 
což obce promítnou do poplatků za odvoz odpadů. Děkuji Vám za spolupráci při odvozu Vašich 
nádob a pevně doufám, že se nový systém třídění rychle zaběhne a bude vše fungovat bez pro-
blémů. Třiďte, má to smysl. 

Již delší dobu probíhá příprava na podání žádostí o dotace na rok 2023. Dotace se týkají opravy 
střechy úřadu městyse s některými prostory uvnitř budovy, opravy mostů na místních komunika-
cích a výstavby autobusových zálivů. Snad se vše podaří řádně podat, nová vláda bude nakloněna 
dotačním projektům stejně tak, jak ta končící a budeme v projektech úspěšní. 

Máme vypracované technické popisy, zprávy, rozpočty a jednoduché projekty včetně fotodoku-
mentace na opravy třech mostů na místních komunikacích. Jedná se o most ve směru na hřiště od 
restaurace Na Terase, druhý most u pošty a třetí na Dolních Trávníkách. Prohlídku mostů a návrh 
na opravu provedla firma OK atelier s.r.o. z Břeclavi, která se opravami mostů zabývá. Mosty 
byly postaveny při regulaci koryta v r. 1968, není od nich žádná dokumentace. Od této doby byly 
opravovány jen kosmeticky. Prohlídkou statiků jsou mosty v dobré kondici, ale do cca pěti let je 
doporučena jejich oprava, aby se stav nezhoršil a oprava nestála několikanásobné částky, které 
můžeme investovat teď.   

Společně s p. Havířem z Boskovic, který provádí rizikové kácení stromů, byly prohlédnuty další 
dřeviny na obecních pozemcích ke kácení a prořezu. Jedná se o stromy kolem hřbitovní zdi a na 
„Hradisku“, kolem hl. silnice. 

S revírníkem Lesů ČR byla zpracována a podána žádost o dotaci na zmírnění následků po kůrovco-
vé těžbě. V roce 2020 byl z obecních lesů vytěženo celkem 1787,11 m3 dřeva. Dotace na zmírnění 
by měla být v celkové částce 684 466 Kč, finance budou použity na obnovy obecních lesů.      
V říjnu proběhla kontrola úřadu městyse ze strany Hasičského záchranného sboru ČR, která byla 
zaměřena na administrativu a dalších věcí týkajících se krizové připravenosti, povodňového plánu 
atd.  Kontrola proběhla bez závad.   

Jsem rád, že se po roční přestávce vydařilo setkání seniorů v kulturním domě. Poděkování patří 
nejen organizátorům a účinkujícím, ale hlavně Vám, kteří jste v hojné účasti přišli. Z následujících 
akcí nás čeká adventní tvoření, taneční zábava a výlet do sklípku. Snad se tyhle, několikrát odlože-
né akce, budou moci vzhledem k narůstajícím číslům nakažených konat.        

Petr Grénar 
starosta městyse   

iNfORMAcE  z  RADNicE
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Nový svozový systém městyse Knínice
Od října 2021 byl v městysi Knínice zaveden nový systém svozu odpadů. Všem domácnostem byly 
vydány barevné nádoby na tříděné odpady – plast, papír, bio, směsný odpad. Prosíme občany, kteří 
si ještě nádoby nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve v kanceláři Úřadu městyse Knínice. 
Dále žádáme občany, aby si zkontrolovali štítky s čárovými kódy na nádobách (štítek umístěný vle-
vo nahoře), hlavně zda je správně uvedeno jejich číslo popisné. V případě, že údaj nesedí, prosíme 
o sdělení v kanceláři úřadu. 
Upozorňujeme, že od listopadu 2021 budou sváženy jen nově vydané černé nádoby na směsný 
komunální odpad, které jsou označeny čárovým kódem a čipem.

zájezd do vinného sklepa
Městys Knínice pořádá v sobotu 27. 11. 2021 zájezd do vinného sklepa U Templářských rytířů, spo-
jený s prohlídkou bylinkového ráje Sonnentor v Čejkovicích na Jižní Moravě. Přihlásit na zájezd 
se můžete v kanceláři Úřadu městyse Knínice do 16. 11. 2021. Úhradu 500,- Kč je nutné provést 
předem. V ceně je zahrnuta doprava, exkurze do bylinkového ráje – výrobny čajů Sonnentor, pro-
hlídka sklepů, večeře a košt vín s cimbálovou muzikou. 

Městys Knínice připravuje pro rok 2022 stolní kalendář s fotografiemi městyse. 

Společenské setkání se seniory
V letošním roce jsme se po roční přestávce opět sešli oslavit den seniorů, který proběhl v sobotu  
16. 10. 2021 v kulturním domě v Knínicích. Přítomní občané si mohli prohlédnout výstavu „Hla-
vou dolů – netopýři v Moravském krasu“ zapůjčenou z Muzea města Blanska a fotografie a kroniky 
městyse Knínice. V kulturním programu se představila taneční skupina VO CO GOU z Letovic, děti 
z místní mateřské a základní školy a jako hlavní host večera vystoupil známý zpěvák a vypravěč Fran-
ta Uher. Pro přítomné seniory jsme na závěr připravili tombolu o ceny, ve které vyhrál opravdu každý 
a jako poděkování za účast vyrobily děti ze základní školy pro naše seniory dáreček v podobě kera-
mického svícnu. Věříme, že jste si večer užili, děkujeme za účast a příští rok se na vás opět těšíme. 
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Výstavu o netopýrech navštívili žáci z místní základní školy
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Oprava kaple sv. floríána
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U S N E S E N Í
č. 23 ze zasedání zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 18. 10. 2021
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin.
zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 5/2021.
4.2.  Výsledek hospodářské činnosti městyse k 30. 6. 2021. 

zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Miroslava Přikryla 118.

zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
5.2. Koupi pozemku p.č. st. 391 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemku 
 p.č. 3360/4 – ostatní plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 
 7 150 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající Agrospol, a.d., Knínice 338.
6.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Knínice – Rekonstrukce chodníku ke KD, ve výši 
 5 770 500 Kč bez DPH (6 982 305 Kč vč. DPH) podané firmou KORA-VODOSTAVING s.r.o., 
 Zbraslavecká 492, Kunštát.
6.a).2. Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022.
6.b).2. Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro rok 2022.
6.b).3. Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2022.

zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím Agrospolem, a.d., Knínice 338. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2021.
6.3.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky firmou 
 KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát.
 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2021.
6.a).3. Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 
 s Městem Boskovice. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2021.

Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl 118
Pavel Lajšner, místostarosta

Vítání občánků
V neděli 10. 10. 2021 jsme po více, jak roce a půl, mohli opět v  obřadní síni přivítat nejmladší děti 
z našeho městyse. Pravda, některé byly už trošku větší a do kolébky se jim nechtělo, proto jsme 
měli připraveného i malého houpacího koníka, jenž děti očividně zaujal. Seznam pozvaných se na 
poslední chvíli z důvodu nemocnosti několikrát měnil, proto při první slavnosti jsme současně vítali 
holčičku narozenou v březnu 2020 a další narozenou v červnu 2021.
Vítání se účastnili se svými rodiči a případně nejbližšími členy rodiny tyto děti: Natálie Kaštylová, 
Benjamin Ševčík, David Hartl, Viktorie Kadlecová a za nimi následovali: Adam Valík, Daniela 
Pechová a Markéta Zvěřinová.
Rodičům a dětem přejeme pevné zdraví a krásné chvíle prožité v rodinném kruhu. Současně dě-
kujeme účinkujícím dětem z místní mateřské školy (Gabriela Litviková, Lenka Zmeková, Lukáš 
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Včelař, Berenika Pulcová) a základní školy (Simona Včelařová, Michaela Olivová, Berenika  
Ševčíková, Veronika Mahelová, Miriam Hartlová) a jejich učitelkám paní Havířové, Pokorné  
a Včelařové za pěkné vystoupení. 
Příští vítání plánujeme na 14. 11. 2021, kdy budou pozvané děti narozené v r. 2021 a ty, které se pro 
nemoc tentokrát zúčastnit nemohly.

ŘáDKOVá  iNzERcE
SKLáRNY MORAViA a.s., výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí přijme zaměstnance do 
nepřetržitého provozu na pracovní pozici:
PROVOzNÍ záMEČNÍK – ÚDRŽBáŘ • DĚLNÍK SKLáŘSKÉ VÝROBY • STROJNÍK SKLáŘSKÝcH STROJŮ
Bližší informace k nabízené práci poskytne při osobním setkání, nebo telefonicky a na dotazy Vám 
zodpoví p. Stanislav Hadrava, tel: 731 657 169, email: stanislav.hadrava@sklomoravia.com
SKLÁRNY MORAVIA a.s., Úsobrno 79, 679 39, www.sklomoravia.cz  
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 8.–9. 10. 2021

Obec: Knínice 

 Okrsky   Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné %

 celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

 1 1 100,00 728 493 67,72 493 491 99,59

Výsledky hlasování Obec Knínice

www.volby.cz

 Strana Platné hlasy

 číslo název celkem v %
 1 Strana zelených 7 1,42

 2 Švýcarská demokracie 0 0,00

 3 VOLNÝ blok 17 3,46

 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 45 9,16

 5 Česká str.sociálně demokrat. 21 4,27

 7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 8 1,62

 9 Aliance pro budoucnost 1 0,20

 10 Hnutí Prameny 1 0,20

 11 Levice 0 0,00

 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 41 8,35

 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 132 26,88

 14 SENIOŘI 21 0 0,00

 15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00

 16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00

 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 62 12,62

 18 Komunistická str.Čech a Moravy 19 3,86

 19 Moravské zemské hnutí 0 0,00

 20 ANO 2011 133 27,08

 21 Otevřeme ČR normálnímu životu 2 0,40

 22 Moravané 2 0,40
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ODPADY
TDO: úterý 23. 11.
BiO: úterý 2. 11., 16. 11., 30. 11.
PLASTY + PAPÍR: úterý 9. 11. 
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz může probíhat již od 6.00 hodin 
ráno. Upozorňujeme, že nebudou sváženy při-
stavené pytle. Reklamace svozu p. Hejlová,  
tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (20. 11.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
6. 11., 27. 11.  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.

Okresní finále ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 14. října se žáci naší školy zúčastnili okresního finále ve stolním tenisu, které se konalo  
v Rájci – Jestřebí. Družstvo reprezentující naši školu tvořili Ondřej Ševčík, Tomáš Přikryl, Jan 
Vaněk a Radim Kaderka. Chlapci do soutěže nastupovali jako obávaní soupeři a předvedli opravdu 
obdivuhodný výkon. Podařilo se jim vybojovat 2. místo a tím tak skvěle reprezentovat naši školu.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Kristýna Pulcová

šKOLA  A  šKOLKA
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ŘÍJEN V MATEŘSKÉ šKOLE
Podzimní počasí nám do školky přineslo spoustu radovánek. Každá třída si zorganizovala ochut-
návky podzimních plodů, všichni jsme vyrazili na lov kaštanů a při procházkách se sbíralo barevné 
listí. Většinu těchto přírodnin se dětem podařilo zakomponovat do výtvarných výrobků. Kolem 
podzimu se točily i pohádky, básničky, písničky a tvoření.

Projektový den Sš André citroëna Boskovice
Dne 15. října 2021  jeli žáci deváté třídy v rámci výběru své střední školy podívat na Střední školu 
André Citroëna v Boskovicích, kde jim tato škola nabízí jak maturitní, tak i učební obory. 
V Boskovicích jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Část žáků jela ke škole společně s paní asis-
tentkou Monikou Krejčířovou a druhá část třídy, která měla zájem o vyzkoušení různých strojů, 
šla do dílen v ulici Dřevařská pod vedením paní asistentky Kristýny Pulcové. Tato skupinka měla 
možnost si vyzkoušet soustružení, kde si vyráběli šachovou figurku, zadávání tisku písmen nebo se 
také seznámili s funkcí 3D tiskárny.
Druhá část třídy zjistila něco o elektrotechnické výrobě a zkusila si například měření elektrického 
proudu, elektrického napětí a práci s profesionálními měřiči. Dále měla hodinu v učebně výpočetní 
techniky, kde si žáci nejen zopakovali znalosti ze základní školy, ale také se zde dozvěděli nové in-
formace o práci s počítačem. Nakonec si tito žáci v klempířské dílně vyrobili s pomocí pana mistra 
hlavolam, který byl opravdu velice zajímavý.
 Pro všechny žáky byla nachystaná i velká a chutná svačina a ještě lepší oběd i se sladkou tečkou 
na závěr. Na škole nás velmi zaujal především velký bazén, posilovna, a jak už jsem zmínila, dobrá 
školní kuchyně. 
Jakožto žákyně 9. třídy si dovoluji říci, že nás tato škola velmi příjemně překvapila a inspirovala ve 
výběru budoucího studia i profese.

Kristýna Biberlová,  žákyně 9. třídy



10

Na zahradě MŠ přibylo několik hracích prvků a dřevěných soch. Děti byly nadšené ze soupravy 
na vodní hrátky, z dřevěných chůd i ze senzorického chodníčku. Dřevěné postavy lišky, hub, ježků  
a sovy příjemně vyzdobily různá zákoutí na zahradě. 
Během října začal hudebně-dramatický kroužek a děti si pod vedením paní učitelky Jarůškové na-
cvičily program, se kterým vystoupily na setkání seniorů. 
Do školky přijelo loutkové divadlo s programem „Kouzelný kolotoč pohádek“. Děti byly z progra-
mu nadšené a aktivně se do děje zapojovaly. 
Hudební výchovu obohatil koncert „Muzikálek“. Děti zhlédly představení a zazpívaly si spoustu 
písniček společně s účinkujícími. 
Říjnový projektový den přinesl možnost vyzkoušet si spoustu nových her a cvičení s nafukovacím 
balónkem.

Kolektiv učitelek MŠ
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SPORT

ODDÍL TJ 
MALá HANá 
KNÍNicE

Rozpis utkání

Odehrané zápasy
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Pavel Lajšner
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šachy
Vanovice-Knínice (Slavia Boskovice B)
1 1/2 - 3 1/2
V prvním kole letošní základní soutěže (hrané letos jako okresní přebor) jsme zavítali do Vanovic. 
Jako vždy se utkání hrálo v přátelské atmosféře. Jako první vyhrál Josef Růžička, když v remízové 
pozici udělal soupeř velikou hrubku a v podstatě okamžitě prohrál. Na ostatních šachovnicích už to 
tak lehké nebylo. Jarda Švancara se dlouho s Karlem Zapletalem držel, ale nakonec pozičně podlehl 
svému soupeři. Jakub Loubal na čtvrté šachovnici získal převahu jednoho pěšce, ale bohužel vý-
hodu nedokázal uplatnit a dovedl zápas do remízy. Rozhodovalo se na prvních dvou šachovnicích, 
kdy Jakub Probošt po taktické hře zdvojil soupeři pěšce a výhody dokázal v koncovce využít ve 
svůj prospěch. Poslední nejdelší zápas sehrál Jaroslav Probošt, kdy se s Romanem Klementem do-
stal do zajímavé věžové a pěšcové koncovky. Po výměnách věží se Jaroslav dostal do lepší pozice 
kterou dokázal využít v celkové vítězství.
Šachový oddíl plánuje na 17. 11. 2021 turnaj Knínice open. Uvidíme, zda nám vláda umožní hrát. 

Probošt Jaroslav
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KRONiKA MĚSTYSE KNÍNicE
ROK 1972

Jsou léta, která ve vzpomínkách splývají a jsou roky, které upsaly svými událostmi v lidské paměti jasné kontu-
ry. K těm druhým patří i rok 1972. Jeho význam spočívá z hlediska materiálního života společnosti především 
v tom, že naše národní hospodářství žije znovu z vlastních zdrojů, že druhý rok pětiletky skončil potvrzením 
správnosti našich plánovacích metod a tedy i s vysokými hospodářskými aktivy. 
Rok 1972 byl i v Knínicích v mnoha směrech plodný. Byl ovšem i rokem zkoušek schopnosti funkcionářů řídí-
cích život v obci a všech, kteří jim byli v jejich práci nápomocni. Život opět dokázal, že se slova vedené strany 
a státu nerozcházela s činy, vždyť vše to, co děláme, děláme i proto, abychom byli vysoce prosperující obcí, aby 

HiSTORiE

UPLYNULÉ  AKcE

PŘiPRAVOVANÉ  AKcE

Drakiáda
V neděli 10. října se v Knínicích uskutečnila již tradiční drakiáda. Ač nebylo moc vlídná počasí, 
přece jenom většina draků vzlétla. U rybníčku na děti čekala dobrodružná cesta za poznáním draka. 
Na každém stanovišti se děti pomocí úkolu seznámily s novým druhem draka a získaly jeho obrá-
zek, který si nalepily do atlasu draků.
Na konci cesty děti dostaly malou odměnu a s rodiči si mohly opéct párek.

Veronika Ševčíková

Adventní tvoření
Adventní věnec, svícen, či jiná vánoční dekorace je u nás už nedílnou součástí předvánočního času. 
Přijděte si ji společně s námi vyrobit ve středu 17. 11. 2021 od 15 hodin do kulturního domu v Kní-
nicích. Materiál na výrobu bude k dispozici za levné ceny. Přinést si můžete svůj základ na dekora-
ci, popřípadě svíčky a ostatní ozdoby vyberete na místě. Se vším vám poradí šikovné aranžérky.
Při této příležitosti pro vás připravíme drobné občerstvení v podobě teplého svařáku, grogu, nebo 
čaje. Přivítáme, když přinesete k zakousnutí koláč, nebo buchtu dle vašeho oblíbeného receptu.

Těšíme se na vás. ÚM. 
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občan byl občanu soudruhem a abychom nežili jen pro ten „chléb vezdejší“, ale také pro ideály, protože jejich 
uskutečňováním naplňujeme svůj život a plníme tak jednu ze základních občanských povinností vůči těm, kteří 
přijdou po nás.

MNV
Plénum MNV se sešlo 14.2., 24.4., 19.6., 28.8., 16.11. a 18.12. Po odstěhování poslance Josefa Čížka mladšího do 
Boskovic tvořilo plénum 18 poslanců. Rada MNV (7 poslanců) se sešla na svých zasedáních třiadvacetkrát. Jako vý-
konný orgán svou prací dokázala uskutečnit a splnit všechny náročné úkoly kladené na organ lidové správy v obci.

Budování obce
Za přispění občanů se v tomto roce podařilo vcelku splnit úkoly vytyčené volebním programem. Bylo vybudo-
váno: autobusová čekárna na městečku v hodnotě díla 25.000 Kčs celkovým nákladem 16.000 Kčs, vodovod na 
místní hřbitov v hodnotě díla 40.000 Kčs celkovým nákladem 20.000 Kčs, cesta v Panském sadě v hodnotě díla 
74.000 Kčs, nákladem 45.000 Kčs, kanalizace na Dolním trávníku (od Šafrových k Prchalovým) v hodnotě díla 
58.000 Kčs nákladem 30.000 Kčs, sociální zařízení u koupaliště v hodnotě díla 73.000 Kčs, nákladem 18.000 
Kčs. Občané odpracovali na uvedených akcích 5.431 brigádnických hodin. Potěšitelné je, že na celkovém počtu 
odpracovaných hodin se podílela 1.623 hodinami mládež. V naší obci bylo vybudováno v akci Z dílo za 281.000 
Kčs. Mimo uvedené byla prováděna údržba ústředního topení v základní devítileté škole, úprava hřiště v mateř-
ské škole, údržba veřejných prostranství, jarní úklid, ošetřování květinových záhonů a zeleně. Na těchto pracích 
odpracováno občany dalších 3.399 hodin přepočteno – vzniklo dílo za 61.000 Kč.
Koncem roku započato v předstihu s budováním kanalizace od Šimkových po Dlábkovy a zpevňováním vozovky 
v uličce. Tyto práce jsou již součástí volebního programu na rok 1973. V listopadu provedena nákladem státních 
silnic stavba opěrné zdi u vodní nádrže (Brudně) a instalace ochranného zábradlí při silnici. V tomtéž měsíci ob-
noven povrch státní silnice obcí pracovníky Ingstavu. Československé státní dráhy provedly na podzim demolici 
zastávky. Na jejím místě vybudována zastávka podstatně menší než původní. Po kritických připomínkách občanů 
zdůvodněno typizací těchto staveb a poměrně nízkým počtem cestujících, kteří odjíždějí z Knínic vlaky ČSD, 
který je způsoben stále se zlepšující a pohodlnější dopravou autobusy ČSAD, kterých se v současné době pro-
jíždí Knínicemi několik desítek denně. Autobusová doprava doznala v posledních letech obrovského rozmachu. 
Vždyť obcí v současné době procházejí linky: Moravská Třebová-Brno, Jevíčko-Brno, Velké Opatovice-Brno, 
Boskovice-Jeseník, Jevíčko-Boskovice, Březina-Boskovice, Kořenec-Boskovice, Horní Štěpánov-Boskovice, 
Letovice-Knínice, Šebetov-Boskovice, oběma směry většinou s několika spoji denně.

Závěrečný účet MNV za rok 1971:
 Celkové výdaje: 473 874 Kčs
 Zůstatek (aktiva): 34 163 Kčs
Rozpočet na rok 1972: 367.600 Kčs (dotace ze stát. rozpočtu: 198 600)
Výdaje:    367 600 Kčs (z toho školství: 189 000 Kčs)

Dnem 1. května 1972 nastoupila po mateřské dovolené do funkce administrativní pracovnice a matrikářky MNV 
s. Anežka Hylšová, Knínice, 144.

Národní směny
29. 4.: zúčastnilo se 156 občanů – z toho 101 mladých, odpracováno 1.268 brigádnických hodin na plánova-
ných akcích MNV.
16. 9.: se zúčastnilo 91 občanů, kteří odpracovali 553 hodin. Byla dokončena stavba autobusové čekárny na Měs-
tečku a pracováno na budování sociálního zařízení u koupaliště, které se dostalo do závěrečné fáze budování.

inventarizace
K 31.12. 1972 byla provedena inventarizace majetku MNV. Tento majetek spravovaný MNV zhodnocen cel-
kovou částkou 7 906 709 Kčs.
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Obyvatelstvo
Úmrtí: během roku zemřelo celkem 16 obyvatel, z toho nejstarší občané: 24. 1. Anna Khýrová – věk 82 let, 
24. 3. Jindřich Haupt, ve věku 90 let, 2. 5. Růžena Koutná, 84 let, zemřel také dlouholetý předseda dohlížecího 
výboru Jednoty Vincenc Látal, čp. 216, který se bezprostředně zasloužil o vybudování nové prodejny potravin 
v Knínicích.
Narození: v obci se narodilo 14 dětí. Sňatků uzavřeno osm. Celkový počet obyvatel ke konci roku 798.

zemědělství
V rámci postupného včleňování původního fondu soukromě hospodařících zemědělců do socialistických forem 
přešel dnem 1. 1. 1973 do JZD Knínice jako poslední větší soukromý uživatel půdy František Ševčík, čp. 18, který 
obhospodařoval asi 10 ha půdy. Mimo několika drobných uživatelů – soukromníků je veškerý půdní fond obhos-
podařován JZD.

JzD
Dnem 1. 1. 1972 došlo ke sloučení JZD Malá Haná Knínice (hospodářství Knínice a Šebetov) s JZD Sudi-
ce-Bačov. Vznikl ekonomický celek, řízený centrální správou v Knínicích a pro vyšší operativnost roz-
dělený na hospodářství Knínice s farmou Pamětice. Celková výměra 2.164 ha zemědělské, z toho  
1 731 ha orné půdy, která je využila takto: 54,95 % – zrniny, 11,86 % – technické plodiny, 4,77 % – brambory, 
28,42 % – krmné plodiny. Průměrné stavy zvířat: dojnice – 612 kusů, ostatní skot – 1 215 kusů, prasnice – 169 
kusů a ostatní vepřový dobytek – 1 931 kusů. Hrubá zemědělská produkce 22 914 000 Kčs, tržní zemědělská pro-
dukce 18 104 000 Kčs. Počet trvale činných pracovníků 402. Mzdové náklady (vyplacené mzdy) 7 369 000 Kčs.

Kultura
Oslavy osvobození – 8. 5. – uspořádán lampionový průvod se zapálením vatry na Hájku. Slavnostní projev 
předseda MNV s. Fašanok. Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti zvolena radou MNV s. Věra Petrů, 
čp. 210.
11. 9. se společného zasedání rady zúčastnila část učitelů s vedením školy – ředitelem Petrů a jeho zástupcem 
Dvořáčkem. Byla projednána vzájemná spolupráce hlavně v kulturně politické práci v obci, jednotném systému 
branné výchovy a spolupráci se SRPŠ. Štafeta přátelství a míru proběhla Knínicemi 5.11. svou větví z Velkých 
Opatovic. Jako běžci se zúčastnila knínická mládež. Před radnicí se shromáždili funkcionáři, kteří předali zdra-
vici našich občanů. Pěkná byla účast členů Mysliveckého sdružení z Knínice. Lampionový průvod k 55. výročí 
VŘSR konán za velké účasti občanů i mládeže dne 6.11. Ukončen vatrou a ohňostrojem na Hájku. 
Veřejná schůze MNV 7.11. spojena s oslavou 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR. Zúčastnila se poslankyně 
Sněmovny národů s. Libuše Foretová z Velkých Opatovic, poslankyně Jihomoravského KNV s. Zdeňka Dufková, 
poslanec ONV Blansko s. Rudolf Krkavec. Účast občanů slabší. Projev k oběma výročím přednesl s. Petrů, předseda 
VOKSČ, referát k plnění úkolů volebního programu s. Fašánok, předseda MNV. Kulturní příspěvek přednesli žáci 
místní základní devítileté školy. 

Směrný územní plán obce
V původním návrhu byly Knínice navrženy jako střediskové sídliště (Bačov – Pamětice – Šebetov – Světlá – Vanovice 
– Drválovice a Vážany). Okresní národní výbor v Blansku a později i Jihomoravský krajský národní výbor tento návrh 
změnil v rozhodnutím, že toto středisko nebude vytvořeno. V březnu předány písemně ONV v Blansku připomínky 
k upřesnění struktury osídlení okresu Blansko podle usnesení vlády ČSR č. 283/1971 zpracované společně vesnickou 
organizací KSČ a radou MNV. Se zpřesňujícími připomínkami byl pak radou MNV projednán návrh k politicko-hos-
podářským a technickým zásobám pro směrný územní plán obce s původní zprávou zpracovaný Agroprojektem Brno 
– v září 1972 byl schválen plenárním zasedáním MNV 18. prosince po předběžném jeho vystavení na MNV v Kní-
nicích s možností všech občanů vznést k němu připomínky. Návrh tohoto plánu usměrňuje další vývoj obce tak, aby 
byly odstraněny dosavadní stavební, hygienické zásady, vhodně uspořádán půdorys obce bez většího nároku na zábor 
zemědělské půdy a účelně navrženy plochy pro bytovou, občanskou a zemědělskou výstavbu a bylo tak vytvořeno 
vhodné prostředí pro bydlení a život obyvatel. 
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Bytová výstavba
Z údajů získaných při sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 1970 uvádím: v roce 1970 bylo v Knínicích 263 
bytů ve 206 domech. Počet bytů celkem 263, trvale obydlených 248, jen občas obydlených 2, neobydlených 13  
(v roce 1972 pak celkem 254, z toho obydlených 233 a neobydlených už 21). Počet domů 206, trvale obydle-
ných 191, jen občas obydlených 2, neobydlených 13. Zajímavé pro budoucnost bude jistě i následující porov-
nání trvale obydlených domů podle doby výstavby. Z celkového počtu 191 trvale obydlených domů bylo po-
staveno před rokem 1870: 40, 1870–1899: 42, 1900–1945: 60, 1946–1960: 26, 1961–1965: 13, 1966–1970: 6, 
nezjištěné stáří: 4. O neustále se zvyšující kultuře bydlení v obci svědčí rovněž srovnání bytů v roce 1970 podle 
velikosti bytů: jen o obytné kuchyni: 0, 1 pokoj bez kuchyně: 8, 1 pokoj a kuchyně: 71, 2 pokoje bez kuchyně:  
0, 2 pokoje a kuchyně: 101, 3 pokoje: 46, 4 a více pokojů: 22. Počet trvale obydlených bytů v roce 1961: 251, 
1970: 248. Celková plocha obytných místností činila 9 498 m2, tj. průměrně na 1 obyvatele 11,5 m2. 
S výstavbou rodinných domků započali František Kopal pod Hájkem, František Macháček na zahradě Lad. Ševčíka, 
čp. 29, Petr Zamykal v prostoru pod starým školním cvičištěm (nad čp. 206 – Jakubec).

Svaz socialistické mládeže
Rezoluce XIV. Sjezdu KSČ zdůraznila, že významným činitelem v procesu socialistické výstavby je mladá genera-
ce. Strana si váží přirozeného elánu a smyslu mládeže pro vše pokrokové a spojuje s mé komunistickou budoucnost. 
Ne právě utěšená situace v životě naších mladých spoluobčanů vyvolala snahu všech zodpovědných politických 
i veřejných pracovníků mládež zorganizovat. Tak došlo v dubnu k ustavení místní skupiny Svazu socialistické 
mládeže. 21. dubna zvolen výbor ve složení: Miloslava Novotná – předseda, František Krejčíř ml. – místopřed-
seda, Boh. Švábenský – jednatel, M. Filipová – hospodář, J. Borek aj. Fašánok ml. – sportovní referenti. Koncem 
roku čítala skupina 29 členů z původních 13. Z činnosti skupiny: uspořádala dvanáctkrát Čaje o páté, Mikulášskou 
zábavu, přednášku na téma Vztahy mezi mládeží, spolupodílela se na Štafetě 5.1., táboráku k oslavě VŘSR, uza-
vřela trojdohodu s MNV a JZD, převzala patronát nad skupinou pionýrské organizace na základní devítileté škole  
(M. Pulcová, M. Janků a A. Andrlíková pracovaly jako instruktorky PO). Mladí uskutečnili rovněž besedu s před-
náškou na téma: Vstup do manželství. Členové skupiny odpracovali během roku 300 brigádnických hodin (z toho 
144 hodin na žňových pracích a sklizni brambor v JZD).

Počasí
Zima byla velmi mírná s abnormálně teplým únorem, nejnižší lednová teplota 16. 1. –17˚C, únorová –5 ˚C. Rovněž 
březen velmi teplý (16.–18.3. +16–20 ̊ C). Teplý březen bez srážek, první déšť 27. a 28. 3. duben a květen se střídavým 
počasím (26. 4. –5 ̊ C a sněžení), konec května chladno a deštivo. Červen – pěkné letní počasí hned od počátku měsíce 
(6. 6. +30 ˚C). Dobře proběhla senoseč ve 2. polovině června. Červencová letní horka se střídala s prudkým ochlaze-
ním. Dobře proběhla sklizeň řepky. Žně započaly 5. 8. do 11. 8. krásné žňové počasí (10. 8. až +32 ̊ C). Od 12. 8. téměř 
denní bouřky zpomalovaly žňové práce. Pokos a výmlat obilí prováděn skupinovým nasazením kombajnů za značné 
vlhkosti zrna (až 26 %). Se značnými ztrátami v polehlinách dokončen výmlat obilí v Knínicích 26. 8. JZD Malá Haná 
mělo nasazeno 13 kombajnů. Od 28. 8. až do konce září pěkné počasí, první ranní přímrazek 3.–5. 10. (ráno až –3 ̊ C). 
Od 15. 10. ochlazení. JZD skončilo sklizeň cukrovky 100% využitím mechanizace 16. 10., 18. 10. sněhové přeháňky, 
20. 10. ranní mráz –5 ˚C. Proměnlivé počasí se značnými teplotními rozdíly trvalo až do konce roku (2. 11. – dušiček: 
ráno +3 ˚C – odpoledne až +15 ˚C) Celodenní mrazy (22. 12. –10 ˚C) od tohoto data až do konce roku. Vánoce bez 
sněhu, zamrzlé, větrné počasí, zcela jasno. Rok končil ranní teplotou –14 ˚C, přes den jasno slabě pod nulou.

závěr
Bezpochyby se právě uplynulý rok může prokázat dalšími aktivy. Byl úspěšný nejen hospodářsky, ale přinesl mnoho 
dalších pozitiv v boji nás všech za mír. V Helsinkách byly v listopadu zahájeny konzultace 34 evropských států (kromě 
Albánie), USA a Kanady. Mají připravil konferenci o bezpečnosti v Evropě, stanovil, kdy a kde se sejde. Je to úspěch 
dlouhodobého mírového úsilí socialistických států. Pro ideály budoucnosti jsme v Knínicích pokročili zas o kousek 
v boji za lepší obec a tím i lepší svět, který může a musí žít v míru a může žít v blahobytu, který může a musí povznést 
osobnost člověka k podobě vpravdě harmonického lidství.

František Krejčíř – kronikář
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