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Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci došlo k pracím v obecním lese. Byl strojově rozdrcen klest s maliním včetně 
pařezů po těžbě dřeva na ploše cca 1 ha v lokalitě pod Skalkou. Po provedení drcení byl prostor 
oplocen a do něj vysázeny 4 tisíce listnatých stromků a 2 tisíce smrků. Jedná se o první díl obnovy 
z celkových čtyř, ve které budeme pokračovat. V nadcházejícím roce dojde v jarních měsících opět 
k drcení a k vysázení stromků na ploše cca 1,2 ha ve stejné lokalitě. Na podzim bych chtěl ještě 
zalesnit les v části za Skalkou k Šebetovu a Kovářovice u Sudic. Tím by došlo k zalesnění všech 
lesních ploch ve vlastnictví městyse, které byly napadeny kůrovcem a musely být vytěženy. Během 
následujících 14 dní budu mít schůzku s revírníkem o skladbě osázení, nechci osazovat pro budoucí 
generace jen „dotační“ listnaté stromy, ale i smrky, které rychleji rostou a mají široké využití.
Na městečku byl zasazen nový stromek, jedná se o smrk omorika, který je v současné době využí-
ván v parkových úpravách, jelikož patří k nejkrásnějším smrkům. Tento stromek bude v následují-
cích letech zdoben jako vánoční strom. Přistoupili jsme k tomuto řešení z více důvodů, v obecním 
lese už žádné stromy nemáme, musel se vždy na místo dovážet, usazovat apod. Nečekaný problém 
nastal při poptávce po novém rostlém stromku. Sehnat šlechtěný a pěkně rostlý strom se zdál být 
nadlidský úkol. Většina arboret a zahradnictví je v nabídce nemají, jsou na objednávku a většinou 
ze zahraničí. Tomu odpovídají i vysoké ceny, nabídku mi tvořil i smrk za 50 tisíc korun. Nakonec 
se stromek podařilo zakoupit ve Smržicích u Prostějova za částku 2 150 Kč, obecní zaměstnanci jej 
dovezli a zasadili. Ke stromku byl ještě instalován přívod elektřiny na osvětlení.  
Dne 16. 11. proběhl audit městyse. Závěr z celodenní kontroly ještě nemáme, ale podle předběžné-
ho zjištění by měl být v pořádku. 
Od začátku listopadu byla zrušena autobusová linka 680794 – spojení Moravská Třebová – Brno. O zru-
šení linky probíhala jednání již dříve. ČSAD Ústí nad Orlicí (ICOM Transport) chtěl linku zrušit pro její 
nerentabilnost od 12. 12. 2021, kdy dojde ke změnám jízdních řádů. O to větší překvapení pro všechny 
bylo, že linku zrušili již od 1. 11. 2021 a to bez předchozího upozornění či změn v jízdních řádech, a to 
i elektronických. Proběhla jednání ohledně spojení, jelikož i spousta občanů z Knínic tuto linku hojně 
využívala. Další jednání za účasti zástupců Jihomoravského kraje, senátorky Ing. Vítkové, starostů obcí 
a dalších se podařilo naplánovat na pondělí 29. 11. 2021. Jelikož je jednání po uzávěrce tohoto zpravo-
daje, o výsledku Vás budu informovat v následujícím čísle. Je to dle mého názoru velká škoda, budeme 
se snažit hledat řešení pro přímé spojení do Brna. 
V pátek 19. 11. se v Boskovicích uskutečnila návštěva hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha s hos-
ty. Schůzku iniciovala senátorka Ing. Vítková. Bohužel jsem se nemohl ze zdravotních důvodů schůzky zú-
častnit, což mě mrzí, na pořadu byla témata právě zrušení přímé autobusové linky do Brna a současný stav 
D 43 z Brna na sever jihomoravského kraje. Určitě tahle návštěva ale nebyla poslední. V zářijovém čísle 
zpravodaje jsem Vás mj. informoval o tom, že se městys Knínice připojil k soudnímu sporu na stranu Ji-
homoravského kraje a podpořil aktualizaci zásad územního rozvoje, která stanovuje trasu D 43. Tento spor 
Jihomoravský kraj vyhrál, ale následně bylo podáno dalších 5 žalob. Městys Knínice se opět k soudnímu 
sporu připojil. Když už píši o žalobách a námitkách, bohužel jsme nebyli ušetřeni ani my. Městys Knínice 
provádí již téměř 3 roky změnu územního plánu č.1. Na závěrečné ústní projednání se nikdo nedostavil, 
ale ve lhůtě 7 dnů bylo podáno celkem 3 spolky 31 námitek, které se týkaly D 43. Městys v tomto území 
uvedenou změnou nic nemění, ale je to další zdržení. Celá věc je na posouzení krajského úřadu.   
Vzhledem k rostoucím cenám městys Knínice již zakoupil za staré ceny skříňky a dvířka na výstav-
bu kolumbária u kostela, celkem 135 ks dle projektové dokumentace. Byly již dodány i materiály 
na rekonstrukci školy a to kompletní hliníková taška, střešní latě a podlaha tělocvičny. 

Závěrem Vám všem chci popřát jménem svým i jménem všech zastupitelů a obecních zaměst-
nanců městyse krásné a radostné prožití svátků Vánočních, dětem spoustu nádherných dárků 
a šťastný vstup do nového roku 2022.        

Petr Grénar 
starosta městyse   

informace  Z  radnice
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drcení klestí Pod Skalkou

Připravený pozemek pro novou výsadbu s oplocenkou
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Pomoc Pro oBČanY V KaranTÉnĚ
Skautský oddíl Fénix Knínice nabízí občanům v karanténě a nemocným donášku nákupu do domu.
Kontaktujte prosím pana Štěpána Doležela na tel. č. 720 260 098.

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 13. 12. 2021 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

oznámení pro odběratel vody:
Pracovník firmy AQUATIC Blansko bude v naší obci provádět odpočty vodoměrů, a to ve středu  
29. 12. a ve čtvrtek 30. 12. 2021.
Je nutno zajistit přístup k vodoměrům, případné překážky odstraňte. Pokud není na Vašem domě 
viditelné číslo popisné, umístěte číslo domu ke vstupu. V případě Vaší nepřítomnosti zanechejte na 
viditelném místě lísteček se jménem, číslem domu a stavem vodoměru. 
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Knínicích: AQUATIC, spol. s r. o., Zborovecká 60, 678 01 
Blansko, tel. 516 419 689, mob. 777 166 990, e-mail: aquatic.bk@seznam.cz

Parkování vozidel v době zimní údržby:
Žádáme důrazně občany, kteří parkují svoje vozidla na místních komunikacích nebo do nich vo-
zidly zasahují, ať je přeparkují pokud možno na svoje pozemky z důvodu průjezdu traktoru zimní 
údržby. Při odhrnování prvního sněhu traktor nemohl několika místy projet.   

Děkujeme.

reprezentační ples městyse Knínice se v lednu 2022 s ohledem na epidemiologickou situaci neuskuteční.

novoroční polévka
Novoroční polévka se v Knínicích podává vždy 1. ledna, na Nový rok. Rádi bychom vás i v roce 
2022 pozvali na tuto akci, ale o jejím případném konání vás budeme informovat, až s dle vydaných 
vládních opatřeních. 

Vánoční strom pro Boskovice
V pondělí dne 22. 11. 2021 proběhlo v dopo-
ledních hodinách kácení vánočního stromu 
pro město Boskovice. Strom zasadil u domu 
č.p. 154 pan Jaroslav Vyvážil, u příležitosti 
narození syna. V současné době dosahoval 
smrk stříbrný již výšky asi 16 m a začal ohro-
žovat objekty v okolí. Pokácení a odvoz za-
jistily Služby Boskovice. Krásně rostlý smrk 
tedy ještě poslouží boskovickému náměstí  
v době vánoční. 

adventní tvoření
Ve středu 17. 11. 2021 proběhla v kulturním domě akce, při které si mohli všichni přítomní vyrobit 
vánoční dekoraci přesně podle svých představ. Šikovné aranžérky poradily a pomohly s výrobou  
a ozdobením převážně adventních věnců, které byly na místě vytvořeny. Několik místních hospo-
dyněk přineslo k zakousnutí vlastnoručně upečené buchty, dle svých oblíbených receptů. Děkujeme 
všem zúčastněným. Akci plánujeme zopakovat i v příštím roce.
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odPadY
Tdo: úterý 21. 12.
Bio: úterý 14. 12.
PLaSTY + PaPÍr: úterý 7. 12. 
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 (18. 12.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
4. 12., 18. 12.  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.

LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Listopad je měsíc, kdy se dny výrazně zkracují a začíná být sychravo a nevlídno. Tentokrát nám ale 
počasí přálo a užili jsme si dlouhé pobyty venku na školní zahradě i u maringotky. Děti se seznamo-
valy s proměnami podzimní přírody a přípravou zvířecího světa na zimu. Vyráběli jsme papírového 
draka, tvořili jsme z listí, kaštanů a dýní. Nechyběly ani pracovní listy s podzimní tématikou, kde děti 
dokreslovaly ježkovi bodliny a pak si také ježka vyrobily z papíru. Děti se zdokonalily i ve fyzické 
zdatnosti cvičením s overbaly, obručemi a padákem. Začali jsme nacvičovat písničky, básničky i ta-
nečky pro Mikuláše a některé děti už napsaly nebo nakreslily, co by chtěly najít pod stromečkem. 
Předškoláci navštívili muzeum v Boskovicích, kde si prohlédli výstavu her. Pravidelně probíhají ve 
školce edukativně stimulační skupiny pro předškoláky a hudebně-dramatický kroužek.

šKoLa  a  šKoLKa
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co Se dĚJe Ve šKoLe
Jezdíme bruslit, jezdíme plavat. Děti jsou z obou sportů nadšené, jde jim to skvěle. Plavání nám 
překazila karanténa 4. ročníku, naštěstí jen na týden. 
Každý týden probíhá v naší škole testování dětí a zaměstnanců. Covid i nám komplikuje život. 
Zejména v prvních třech ročnících jsou třídy s velkou nemocností.  Druhý stupeň se drží, ale i tam 
chybí třetina žáků. 
Chtěli jsme pro vás připravit vánoční dílničky, ale vzhledem k situaci, je raději zrušíme. Snad nám 
situace dovolí a uděláme si dílničky jarní.  
Mějte pohodový předvánoční čas, a hlavně, buďte zdraví. 

Jitka Vaňková
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SPorT

oddÍL TJ 
maLÁ HanÁ 
KnÍnice

odehrané zápasy

KoneČnÉ TaBULKY Po PodZimnÍ ČÁSTi SeZonY 2021/22
okresní přebor muži
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i. třída dorostu skupina a

oP žáci
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open Knínice vyhrál Jiří marek
Přátelský rapid turnaj přilákal ve středu 17. 11. 2021 do Restaurace Pod Lípou v Knínicích 25 šachis-
tů. Zvítězil Jiří Marek z Letovic, když v sedmi kolech ztratil pouze dvě remízy. Druhé místo obsadil 
Milan Boháček z Boskovic a třetí Martin Moc z Blanska.
Turnaj se konal díky podpoře městyse Knínice, Restaurace Pod Lípou a hráčů šachového klubu 
Slavia Boskovice.

Jaroslav Probošt

Pavel Lajšner

oP starší přípravka
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KLUBY  a  SPoLKY

19. prosince 2021 v 9.20 h. se můžete těšit na 

VÁnoČnÍ miSiJnÍ 
JarmarK 

před kostelem sv. marka v Knínicích.

Pokud chcete podpořit jarmark vlastním výrobkem, prosím, přineste jej 

v pátek 17. prosince 2021 od 15.00 do 18.00 h.
Předem vám děkujeme za jakoukoliv podporu tohoto díla.

Za farnost Knínice 
Soňa Měkotová a Blanka Ševčíková

Tříkrálová sbírka
V lednu od 1. do 16. nás nejen v Knínicích čeká Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita. 
Jakou formou bude v roce 2022, se v této době ještě neví, ale budete včas informováni.
  
Kde vybrané peníze pomůžou?
Vaše peníze pomůžou přímo na Blanensku:

• Mobilnímu hospici sv. Martina

• Seniorům a zdravotně postiženým lidem v regionu

• Rodinám s dětmi v nouzi 

• Charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi

• Pořídit auta pro zdravotní a sociální služby Charity Blansko
 
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, VS 77706000 (pro sbírku v Charitě Blansko).
 
Charita předem děkuje za vaši důvěru a podporu!



10

Síla ticha
V uplynulém měsíci listopadu většina z nás, jak už jsme v tento dušičkový čas zvyklí, zavíta-
la na hřbitov. Pokud jste tam náhodou zabrousili v sobotu, mohli jste si možná všimnout poo-
tevřených dveří do kostela. Pootevřené dveře jsou vždycky výzvou, a tak jste třeba neodolali  
a přitiskli k nim ucho. Že by svatba? Nebo pohřeb? Ale ne, to by bylo něco slyšet. Ale vy nic ne-
slyšíte. Zvědavost vám nedá, pootevíráte víc a vcházíte. Před vámi úctyhodný prázdný prostor, 
jen v předu klečící postava a na oltáři zářící monstrance. Za vámi všudypřítomný hluk světa, shon 
a neustálý pohyb. Zde jako by se čas zastavil. Na chvíli si sedáte a necháváte na sebe působit to 
blahodárné ticho. Přestáváte vnímat čas a jen tak prostě jste před tváří toho, který vás zná a mi-
luje, i když vy jeho ne. A možná něco zaslechnete a možná také nic, ale určitě odcházíte s poci-
tem, že jste tu mohli odložit své starosti a bolesti, že jste načerpali novou energii a chuť do ži-
vota, že… ale to už záleží na vás, co v tichu kostela naleznete nebo zanecháte. Zkuste to! Kostel  
sv. Marka je k soukromé modlitbě pro věřící i nevěřící otevřen každou sobotu od 8.00 do 18.00 hod.

Proč v evropě zvoní zvony ráno v poledne a večer?
Už vás to také napadlo? Proč se z kostelů s takovou neúnavnou pravidelností ozývají zvony? Slyším 
je každý den, vždyť bydlím tak blízko, ráno, v poledne, večer… bim-bam, bim-bam… jako by mi 
něco říkaly, něco důležitého připomínaly, zastav se, vzpomeň si na své křesťanské kořeny, na své 
předky, kteří při zvuku zvonů přerušovali svou práci a obraceli se k Bohu, původci života, mod-
litbou Anděl Páně a prosili ho o ochranu.  Ráno mysleli na tajemství vzkříšení, v poledne na cestu 
utrpení a večer na tajemství vtělení.
Modlitba Anděl Páně ráno, v poledne a večer má svou historii, a to velmi krásnou. První zvony 
vzývající večer k trojí modlitbě Zdrávas Maria ke cti tajemství Vtělení se rozezněly již v roce 1269 
ve františkánských kostelech. 
Když se o tom doslechl v Avignonu papež Jan XXII. (1245–1334) nejenže k této modlitbě po-
vzbuzoval, ale nařídil svému generálnímu vikáři v Římě, aby zvon vyzýval každý večer k trojímu 
Zdrávas Maria ke cti Zvěstování Panny Marie, a tato modlitba dostala název Andělský pozdrav. 
Modlitbu obdařil také odpustky.
Od večerní modlitby se od roku 1400 přešlo i modlitbě ranní a 1456 papež Kalixt III. (1455–1458) 
předepsal vyzvánět také v poledne k trojí modlitbě Zdrávas Maria. Stalo se tak ve spojitosti s ohro-
žením křesťanství vpádem tureckého paši Mohamena II. A lidé se modlili… sám francouzský král 
Ludvík XI. (1423–1483) když zaslechl zvon, prý sestupoval z koně a poklekal k modlitbě na holou 
zemi… a Evropa zůstala křesťanskou.
Konečnou podobu této modlitby stanovil papež Pius V. (1566–1572) a spojil ji s potřebou modlit 
se za mír a bezpečí. 
Dnes nepřítel není tak viditelný, ale potřeba modlit se za mír a bezpečí je tu stále. Tak až uslyšíte 
zase knínické zvony, můžete se i vy přidat k těm, kteří se za mír a bezpečí ráno, v poledne a večer 
již modlí.

Mgr. Daniela Ošlejšková
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Francouzský malíř Gianfrancesco Millet (1814–1875) nám zanechal překrásný obraz „Angelus“, na 
kterém při západu slunce rodina za zvuku vzdáleného zvonu přerušila práci na poli k této modlitbě.

anděl Páně – angelus domini
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria, milostí plná, Pán s tebou, 
požehnaná tys mezi ženami 
a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné, 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; 
Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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ŘÁdKoVÁ  inZerce

KraBice od BoT – dobrý skutek, aneb rodina může dát vánoční dárek rodině!
Zapojte se spolu s námi do akce Krabice od bot a udělejte hezčí Vánoce dětem nebo rodičům z ro-
din, které si nemohou dárky pro jejich členy dovolit.
A jak na to? 
V tabulce (odkaz níže) si vyberete dívku nebo chlapce určitého věku nebo maminku/tatínka a do 
krabice od bot či jiné s podobnými rozměry věnujete dárky, kterými můžete potěšit. Vždy uvažujte 
tak, jako byste dávali dárek pro sebe nebo pro svého blízkého a který by vám udělal radost. Krabici 
zabalíte a napíšete na ni pohlaví a věk nebo maminka/tatínek. 
Krabici poté prosím nejpozději do 10. prosince přineste do skautské klubovny Fénix (vedle úřadu 
městyse) po předchozí domluvě se Štěpánem Doleželem (mob.: 720 260 098).
Na webových stránkách naleznete výše zmíněnou tabulku i další typy s dárky.
https://fenix-trinactka.skauting.cz
Tak komu uděláte na Vánoce radost Vy?  
S přáním hezkých Vánoc a klidných dní,

Skautský oddíl Fénix, Knínice

Nabízíme
– dovoz písků štěrků, pevných paliv
– kontejnerová doprava, odvoz suti
– manipulace materiálů
– revitalizace a úprava travnatých ploch včetně sečení

V případě Vašeho zájmu 
kontaktujte 724 291 868.
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KroniKa mĚSTYSe KnÍnice
roK 1973

Rok 1973 přinesl výrazné zlepšení politického ovzduší ve vztazích mezi státy, což bylo výsledkem mírové 
ofenzivy socialistických zemí. Mír není darem, ale je výsledkem vytrvalého úsilí a boje proti silám reakce, 
imperialismu a války. Jestliže se mír podařilo udržet a posílit, pak to bylo především proto, že proti agresivním 
plánům imperialismu stojí jednotná ekonomická, politická a vojenská síla zemí světové socialistické soustavy 
a podpora pokrokové světové veřejnosti, jak jsme byli svědky na Kongresu mírových sil v Moskvě v posled-
ním říjnovém týdnu. Imperialismus se nezměnil, pouze přizpůsobil svou taktiku zadržení pokrokového vývoje 
světa novým okolnostem. To dokázal kontrarevolučním převratem fašistických generálů v Chile 11. září. Také 
na Středním východě došlo vinou imperialismu k válečnému konfliktu. I když trval 16 dní, byl to konflikt, 
který dal Tel Avivu historickou lekci, prohloubil mezinárodní izolaci Izraele. 

Rok 1973 byl dobrým rokem činů i v Knínicích. Byla splněna naprostá většina nemalých úkolů, čestně jsme 
se vyrovnali s požadavky třetího roku pětiletky, naplňovali jsme sociální program určený XIV. Sjezdem KSČ. 
Veškerá snaha byla ohlasem a odezvou na celostátní historické 25. výročí Vítězného února. 

Budování obce
Občané uzavřeli k 25. výročí Vítězného února: 174 rodinných závazků představujících odpracování 9 594 
brigádnických hodin. Na předních místech v budování obce se umístily rodiny: Hylšova, čp. 144 – 133 hodin, 
Šimkova, čp. 16 – 153 hodin, Novákova, 177 – 141 hodin, Fašánkova, čp. 194 – 174 hodin, Mrákavova, čp. 
74 – 203 hodin, Janíčkova, čp. 155 – 230 hodin, Ševčíkova, čp. 222 – 232 hodin. Obec získala v socialistické 
soutěži okresu Blansko ve skupině středních obcí čestné uznání a odměnu 15 000 Kčs. Co jsme vybudovali: 
Stavba kanalizace v Uličce: odpracováno 1066 brigádnických hodin, z toho mládež 271 hodin. Hodnota vy-
budovaného díla: 62 000 Kčs. Úprava vozovky v Uličce: odpracováno 1 126 hodin, z toho mládež 228 hodin. 
Hodnota vybudovaného díla: 39 000 Kčs. Údržba budovy MNV: provedena adaptace provozních místností 
bývalé prodejny Jednota – potraviny a průjezdu v přízemí. Interiér a část zařízení provedl družební závod 
národní podnik Minerva Boskovice za 37 863 Kčs. 

Návrh na stavební úpravy se zachováním původní klenky provedl František Dragon, Knínice, 171. Návrh in-
teriéru obřadní síně zpracoval František Chlup, Boskovice. Celkové náklady na adaptaci činily 89 196 Kčs. 
Na pracích se zdarma podílely organizace Socialistického svazu mládeže, Českého Červeného kříže a Českého 
svazu žen. Zdarma bylo celkem odpracováno 867 brigádnických hodin. Hodnota vytvořeného díla 120 000 Kčs. 
Obec získala od konce roku 1973 důstojné prostředí pro slavnosti občanských sňatků a vítání novorozeňat do 
života. První slavnostní uvítání narozených dětí do života v nové obřadní síni bylo provedeno dne 11. 11. 1973 
představiteli obce a členy Sboru pro občanské záležitosti. Mimo volební program byla zahájena stavba kanali-
zace úseku kulturní dům – autobusová zastávka v Panském sadě. Plenární zasedání dne 17. 12. 1973 vzalo na 
vědomí vyhodnocení závazků uzavřených občany k 30. výročí osvobození naší vlastí Sovětskou armádou na rok 
1974–75. V této kampani bylo uzavřeno 165 rodinných závazků, což představuje 22 740 brigádnických hodin, 
převážně zaměřených na plánování budování skupinového vodovodu v obci z pramenů ve Velkých Opatovicích 
do Boskovic v roce 1972 a probíhá od Vanovska přes Loučník, Zauliční díly, Padělky, Zážlibčí směrem k Vá-
žanům. Kolektivní závazky uzavřel Český svaz požární ochrany – vybudování biologických septiků v mateřské 
škole = 3 100 brigádnických hodin, Československá strana lidová = 600 brigádnických hodin a Český svaz žen 
= 200 brigádnických hodin. 

HiSTorie
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mnV
Plénum MNV = 18 poslanců – schůzovalo: 29. 1., 26. 2. – slavnostní k 25. výročí února, 26. 3., 8. 5. – slav-
nostní k 28. výročí osvobození, 28. 5., 30. 7., 24. 9., 22. 10. – veřejná schůze a 17.12. Rada MNV zasedala 
celkem 30krát, řídila práci celého národního výboru, organizovala jeho práci a sledovala a zabezpečovala 
plnění volebního programu. Komise: práce v komisích národního výboru byla základem činnosti všech po-
slanců a jedním z rozhodujících činitelů výsledků práce dosahovaných národním výborem. Komise výstavby 
a životního prostředí konala 10 schůzí s účastí 70 %, komise ochrany veřejného pořádku pracovala dobře  
a se vší zodpovědností tak, jak toho vyžadují zákony, komise kulturně-školská a sociálně zdravotní vykazovala 
soustavnou práci na poli kulturně výchovné činnosti a s mládeží, přinesla dobré výsledky. V obci ubylo občanů 
závislých na doplňkové péči v důsledku úprav důchodů provedených v posledních letech. Komise pro plán  
a rozpočet splnila všechny úkoly a podařilo se jí zabezpečit finanční prostředky pro všechny plánované i neplá-
nované akce v obci. Slavnostní veřejná plenární zasedání se konala: 26. 2. za účasti 120 občanů při příležitosti 
25. výročí vítězného února 1948. 

8. 5. 1973 – k 28. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Při této příležitosti byly představiteli míst-
ního národního výboru a Sboru pro občanské záležitosti předány patnáctiletým občanům občanské průkazy, 
uspořádán lampionový průvod od budovy základní devítileté školy obcí na Hájek, tam zapálena vatra „Přá-
telství a míru“.  22. 10. za účasti 90 občanů k otázkám výchovy mládeže, které se stávají celospolečenským 
úkolem a k plnění usnesení XIV. Sjezdu KSČ se zaměřením na průmyslovou a zemědělskou výrobu v rámci 
okresu i obce. 

Výstavba JZd
Ve středisku živočišné výroby za ulicí vybudovány dílny a garáže v hodnotě díla 1 800 000 Kčs, vybudován teletník 
v hodnotě 1 489 000 Kčs pro 325 ks. Telat a započata výstavba posklizňové linky v hodnotě 12 000 000 Kčs. 

farní úřad
Provedena výměna oken a vnější fasáda. Pan Alois Ambrož, Knínice čp. 25, důchodce spolu s Českým Čer-
veným křížem vykonal velký kus práce na parkové úpravě bývalého hřbitova před kostelem a zkanalizování 
celého prostoru. 

Zvonice
Na tomto zákonem chráněném objektu provedena generální oprava střechy. Akci financovala Státní památ-
ková péče. 

ochrana životního prostřední
Občané si zakoupili 130 kusů popelnic a od poloviny roku 1973 je prováděn Službami města Boskovic odvoz 
popele a odpadů z obce Kuka-vozem. 

Sbor pro občanské záležitosti
V obci se narodilo 21 dětí. Všem novorozeňatům předává sbor fotoalbum s jednou fotografií z uvítání na pa-
mátku. Na slavnostním veřejném zasedání k 28. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou – 8. května 
– bylo předáno 40 občanských průkazů patnáctiletým žákům základní devítileté školy. V roce bylo uzavřeno 
19 sňatků. Sbor sleduje jubilea přestárlých osob v obci, zasílá jim písemná blahopřání a těm, kteří dovršili 
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80 a více roků, chodí členové Sboru osobně blahopřát. V měsíci září byla uskutečněna beseda s občany, kteří 
dosáhli 70 a více roků. V roce zemřelo v obci 8 občanů, takže čítala k 31. 12. 1973 celkem 802 obyvatel. 

Kulturní výchovná činnost
Celkem obsáhlý plán kulturně politické práce sestavený na základě jednotlivých plánů činnosti všech organizací 
Národní fronty v obci byl splněn až na malé výjimky, když na začátek roku plánovanou činností narušila přísná 
karanténní opatření vyvolaná výskytem slintavky v obcích svitavského okresu. Podle rozpracovaných závěru 
XIV. Sjezdu KSČ bylo dbáno na to, aby se prohlubovala ideově politická výchova při všech schůzovních příleži-
tostech. Tradičně byly uspořádány oslavy dne osvobození 9. května a výročí VŘSR (lampionový průvod, vatra). 
Velmi dobrou činnost v tomto směru vyvíjel i rozhlasový Kroužek agitačního střediska, který kvalitními relacemi 
v místním rozhlasu připomínal občanům výročí V. I. Lenina, Vítězného února, K. Gottwalda, Květnové dny, Den 
učitelů, Den tisku, Slovenské národní povstání, 28 říjen atd. Bohatá byla zájezdová činnost do Státního divadla 
v Brně, na Floru Olomouc, různá historická místa a výstavy, v místě pak několik tanečních zábav a odpoledních 
čajů v zimních měsících. Kulturně školská komise zajišťovala pro děti a mládež v zimních měsících promítání 
filmů. V rámci zvýšeného úsilí ve zlepšení branné připravenosti občanů splnily aktivně svou úlohu organizace 
Svazarm a Sokol. Uspořádaly několik branných soutěží, které se těšily velkému zájmu především mládeže. 

Socialistický svaz mládeže
Místní organizace vstoupila do druhého roku své činnosti: Trojdohoda, která byla uzavřena s MNV a JZD byla 
všestranně plněna. 

Počasí
Rok začal bez sněhu, s teplotami okolo 0˚C. Nejnižší lednová teplota 13.1. – 9 ˚C. Rovněž únor abnormálně 
nezimní (8.2. až + 6 ˚C). Jarní práce začaly setím 21. 3. Konec měsíce března teploty + 17 ˚C až + 19 ˚C 
s krásným jarním počasím. Duben poměrně chladnější a mrazivější než zimní měsíce. 14. 4. napadlo 15-20 
cm sněhu. 4.5. denní teplota +27 ˚C – první jarní bouře 15. 5. Suchý červen, s teplotami normálními pro tento 
měsíc. Od 16. 7. chladné deštivé počasí až do prvního srpnového týdne. Žňové práce v JZD zahájeny přímou 
kombajnovou sklizní ječmene 6. 8. 10. 8. nasazeno 13 kombajnů (sklízecích mlátiček). Veškerý pokos a vý-
mlat obilovin skončen 25. 8. Krásné letní počasí od 7. 8. až do poloviny září (9. 9. +30 ˚C). Přízemní mrazíky 
13. a 14. 9. První celodenní déšť od začátku srpna 24. září. Potom deštivo do konce září 13.10. ráno až – 4 ˚C. 
25.–28. 10. ráno až – 8 ˚C. Poměrně silnými mrazy (okolo – 10 ˚C) se vyznačoval první týden listopadu. První 
sníh 14. 11. celodenní mrazy začaly dnem 28. 11. s občasným sněžením a poklesem teplot (2. 12. – 13 ˚C,  
3. 12. – 19 ˚C), pak čtrnáctidenní oteplení s teplotami mírně pod bodem mrazu a sněžením. Sněhová pokrývka 
10 cm. Poslední silnější mráz vcelku ojedinělý 19. 12. – 11 ˚C. Následovalo oteplení, sníh roztál. Vánoční 
svátky až do konce roku bez sněhu, mlhavo, sychravo. 

Závěr
Rok 1973 je za námi. Ten další je zatím bílou, nepopsanou knihou. Řádky do ní napíšeme svou prací, svou 
oddaností socialistické vlasti, svými postoji. Nepochybuji o tom, že ji popíšeme od první do poslední řádky. 
Vydají svědectví, že neochvějně kráčíme do šťastné budoucnosti, k dalšímu rozvoji naší obce.

František Krejčíř – kronikář



16

Obřadní síň 1973
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Adventní  tvoření


