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Vážení spoluobčané, 
nejkrásnější svátky v roce, na které se připravujeme dlouho dopředu, jsou za námi, utekly jako 
voda. Zároveň za sebou máme i Nový rok. Doufám, že ten následující rok bude již lepší a po 
dvou letech všech možných omezení se budeme moci vrátit k normálnímu způsobu života, na 
jaký jsme byli zvyklí. Dle mého názoru ale nebude rok 2022 jednoduchý z pohledu cen energií  
a materiálů. Uvidíme, co nám nastávající období přinese. 
Dne 13. 12. 2021 proběhlo zasedání zastupitelstva městyse Knínice, kde byl mimo jiné schválen                      
i rozpočet na r. 2022. Ve výdajích počítá se spoustou stavebních akcí, při zapojení dotací a přebytku 
z roku 2021 činí výdaje přes 46 mil. Kč, což na velikost naší obce není zrovna málo. Na spoustu 
akcí jsou již uzavřené smlouvy s dodavateli, na další výběrová řízení se připravujeme.  
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o zrušení přímé autobusové linky č. 680794  
z Moravské Třebové do Brna. Z důvodu Covidu proběhlo jednání o zachování linky on-line, kdy se 
tohoto setkání zúčastnili starostové dotčených obcí, senátorka Ing. Vítková, ředitel ČSAD Ústí nad 
Orlicí, Kordisu, ministerstva dopravy a dalších hostů. Výsledek jednání je ten, že z ekonomických                     
a personálních důvodů již linka Moravská Třebová – Brno nebude společností ICOM Transport 
provozována. Ihned po jednání se začala řešit náhrada, kdy by autobus jezdil alespoň z Velkých 
Opatovic do Brna a to alespoň po dobu výluky na železniční trati Blansko – Adamov – Brno. 
Osobně mě zrušení linky, která jezdila několik desetiletí, strašně mrzí. Mrzí mě, že díky nedostatku 
řidičů provozovatel komerční linku zruší ze dne na den a dále, že v koncepci IDS Jihomoravského 
kraje není vůle přispět na tuto linku, byť by ji provozoval třeba jiný dopravce, jelikož nezapadá do 
systému integrované dopravy JmK.        
Na Nový rok se spousta z nás potkala na Novoroční polévce, která se zajišťovala až na poslední 
chvíli dne 27. 12.  z důvodu vyčkávání na protiepidemická nařízení nové vlády. Jsem za to nesmírně 
rád, že se alespoň tahle „venkovní“ akce mohla konat. S akcemi uvnitř budov je to horší, proto jsme 
ještě letos po zvážení všech okolností odstoupili od plesu městyse.
Všem, kteří jste přispěli na Novoroční polévce do kasičky, moc děkuji. Příspěvek ve výši 10 100 Kč 
bude předán místní mateřské škole na nákup hraček a potřeb pro nejmenší děti. 
Poděkování patří ale i těm, kteří organizovali tradiční Vánoční misijní jarmark a organizují Tříkrá-
lovou sbírku, která bude v Knínicích probíhat dne 9. ledna 2022.

Petr Grénar 
starosta městyse   

informace  z  radnice

Finanční úřad – daň z nemovitých věcí
Sdělujeme Vám, že stejně jako roce 2021, budou naši pracovníci i v době výběru daňových přiznání 
k dani z nemovitých věcí na rok 2022, v průběhu ledna a na počátku února k dispozici občanům/
poplatníkům daně z nemovitých věcí a budou připraveni
–  telefonicky zodpovědět veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí,
–  spojit volající přímo na pracovníky spravující jejich daňovou povinnost, nebo
–  pomoci s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, 
 a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, 
 respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového 
 portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Boskovice, 17. listopadu 6, 680 01 Boskovice
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Tel. č. 516 487 126, 516 487 184.

Provozní doba ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
Pondělí, středa:  8.00–16.30 h.
Úterý, čtvrtek:  8.00–14.30 h.
Pátek:   8.00–13.30 h. 

U S n e S e n Í
č. 24 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 13. 12. 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. 6/2021 a 7/2021.
Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 133 a Bc. Miroslava Hartla.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse.
4.2.  Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické 
 osobě Technické služby Malá Haná z rozpočtu městyse Knínice č. 1/2021 na projekt 
 „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa“.
4.3.  Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické 
 osobě Technické služby Malá Haná z rozpočtu městyse Knínice č. 2/2021 na projekt 
 „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“.
5.2.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK uzavřené 
 s Jihomoravským krajem dne 22. 6. 2007.
6.2.  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006305/3000003537 
 se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
7.2.  Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace. 
8.2.  Rozpočet městyse Knínice na rok 2022. 
8.3.  Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2023–2025.
9.2.  Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 2022 
 ve výši 180 000 Kč. 
9.3  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč mezi Městysem Knínice 
 a TJ Malá Haná Knínice.
10.2.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 
 systém odpadového hospodářství. 
10.3.  Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 2/2021 o stanovení obecního systému 
 odpadového hospodářství.
11.2.  Program rozvoje městyse Knínice na období 2021–2026.
12.2.  Prodej pozemku p.č. 1941/8 – ostatní plocha o výměře 11 m2  v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 1 100 Kč bez DPH. Kupující O. a S. K.
13.2.  Koupi pozemku 135/47 – zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní 
 cenu 700 Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající A. L. 



2

Mikulášská nadílka
Z důvodu nařízení vlády nemohla bohužel v prosinci 2021 proběhnout tradiční Mikulášská nadíl-
ka před Restaurací Pod Lípou. Ohňostroj, který zakoupil městys Knínice, byl odpálen v sobotu  
4. 12. 2021 v 17 hodin na Městečku. Doprovodila ho hudební skladba zahraná v místním rozhlase. 
Skladbu připravil pan Sýkora ze Sudic. Poté se vydaly tři mikulášské skupinky s dárkovými balíčky 
přímo do vašich domácností. Členové skautského oddílu Fénix Knínice, převlečeni za Mikuláše, 
anděly a čerty obdarovali celkem 107 hodných dětiček. Balíčky připravila opět místní prodejna 
Jednota, která se na nich společně s Agrospolem Knínice podílela i sponzorsky. Děkujeme všem za 
spolupráci na této akci.

Úřad městyse Knínice – provozní doba
Úřední den – pondělí: 7–17 h. 
Úřední den – úterý:         7–17 h. 
Úterý: 15–17 h. úřední hodiny starosty a místostarosty na úřadě.  
 Jiný termín po domluvě se starostou (telefonicky, emailem).

13.a).2. 
 Záměr prodeje části pozemku p.č. 4814 – orná půda o výměře cca 250 m2, části pozemku 
 p.č. 227 – orná půda o výměře cca 890 m2 a části pozemku p.č. 228 – trvalý travní porost 
 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
4.4.  Uzavřít Dodatky veřejnoprávních smluv na projekt „Předcházení vzniku biologicky 
 rozložitelného odpadu – II. etapa“ a projekt „Systém odděleného sběru materiálově 
 využitelných odpadů III. etapa“ s Technickými službami Malá Haná, Sudice 164, 
 680 01 Boskovice. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 12. 2021. 
5.3.  Uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským 
 krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 12. 2021. 
6.3. Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
 č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2021.
9.4.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s., 
 Knínice 276 ve schváleném znění. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2021.
12.3.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícími O. a S. K.
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2022.
13.3.  Uzavřít Kupní smlouvu s prodávající A. L. 
        Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2022.
13.a).3. 
 Zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemků na úředních deskách Úřadu městyse Knínice.

Tomáš Bohatec, Bc. Miroslav Hartl
Petr Grénar, starosta
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odpady
TDO: úterý 18. 1.
BIO: úterý 11. 1.
PLASTY + PAPÍR: úterý 4. 1., 1. 2. 
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 (15. 1.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
8. 1., 22. 1.  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.

Středa:          7–15.30 h.
Čtvrtek:         uzavřeno pro veřejnost.
Pátek:           7–12 h.
Polední přestávka: 12–12.30 h.

Kontakt: Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, tel.: 516 465 423, mobil: 774 654 232, 
matrika mobil: 774 680 229,
email: um@mestyskninice.cz 
Starosta městyse pan Petr Grénar – mobil: 774 687 332, email: starosta@mestyskninice.cz
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Pololetí s opatřeními-očima žáka 9. třídy
Když jsem byla žákyní 8. ročníku a nastala online výuka, připadalo mi to jako sci-fi nemožné. Uči-
telé, žáci, rodiče, zkrátka my všichni, jsme si museli zvyknout na nový styl výuky.
Každý z nás žáků je nyní vděčný za to, že se konečně můžeme vzdělávat ve  škole se svými kamarády 
a spolužáky za pomoci učitelů tzv. „naživo“. I když covid neustále koluje naší zemí, přesto se nám 
učitelé společně s paní ředitelkou snaží pobyt ve škole zpříjemnit. Třebaže je těžké dostat se v dnešní 
době na některou z akcí, naše škola i školka se snaží, aby nám bylo alespoň trochu zábavy dopřáno.
Dnes, v deváté  třídě, si velmi cením toho, že nám škola zajistila veletrhy vzdělání a neustále nám 
dává informace o jednotlivých středních školách či učilištích .
Přestože byla online výuka, naši učitelé rozsah učiva bravurně zvládli a dohánění učiva nebylo ve 
škole nijak dramatické. Za péči, snahu a trpělivost si všech pracovníků školy moc vážím. I přes 
covid jsem si první pololetí ve škole náramně užila a doufám, že to druhé si užiji stejně.

Kristýna Biberlová, žákyně 9. třídy

Pedagogická sonáta
Blížící se konec kalendářního roku balancuje na miskách vah. V prostorách školy se mísí pocity 
nadšení, veselí, ale i únavy. V tomto období učitelé s vervou sobě vlastní přiměli i žáky leklé  
k činnosti a k různorodým aktivitám. Na půdě školy ve druhém patře nám vznikl čtenářský klub.  
Zakoutí  literárního koutku vybízí žáky ke zklidnění myšlenek, hledání odpovědí na životní milní-
ky. Jedním z těchto velkých milníků byl právě tento rok.
Žáci jej s důvtipem a velkým nasazením zvládli. Překonali mnohé překážky a měnili je v příležitos-
ti. Využili svůj potenciál ke změně navyklých postojů, přístupů ke vzdělávání a k uvědomění si, že 
největší síla je v odvaze, laskavosti a skromnosti.  Nejen za podpory pedagogického sboru, vedení 
školy, ale i  Vás, rodičů,  jsme zvládli všechna úskalí virů a karantén na jedničku.
Posíleni a nadšeni vcházíme do nového roku s přáním jediného! Klidu, zdraví a lepších zítřků! 
Děkujeme Všem!

Petra Galbová

šKOLA  A  šKOLKA
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PŘÁNÍ DO ROKU 2022
Vážení rodiče, učitelé, žáci a příznivci naší školy. 
Rok, který nám přinesl řadu náročných situací, končí. Opět byl plný zvláštností. Na jaře jsme se 
učili on-line. Výuku na dálku jsem už technicky dobře ovládali, ale přímý kontakt s dětmi nám moc 
chyběl. Po prázdninách jsme na štěstí mohli učit prezenčně, ale všechna proticovidová opatření 
byla obtížná. Řadu akcí jsme museli zrušit, stále jsme doháněli a upevňovali učivo, potkala nás 
karanténa třídy, někdy byly třídy poloprázdné díky vysoké nemocnosti. 
Společně jsme vše zvládli, byť s únavou na straně učitelů, žáků i rodičů. Berme to ale i pozitivně, 
díky všem okolnostem si více vážíme osobní přítomnosti ve škole a vzájemné spolupráce. Děkuji 
za vaše úsilí a velkou podporu.   
Ráda bych vám popřála do nového roku hlavně pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Ať vás 
po celý rok provází dobrá nálada, štěstí a láska. 
Přeji vám, aby pro vás škola byla místem pohody, místem, kam rádi přicházíte a kde se cítíte dob-
ře. Děkuji vám za dosavadní spolupráci a přízeň a zároveň ještě jednou přeji úspěšné vkročení do 
nadcházejícího roku 2022. 

Mgr. Jitka Vaňková

Prosinec v mateřské škole
Zima nám nadělila bílý prosinec a do mateřské školy to přineslo spoustu radosti. Každý den, kdy 
nám to počasí dovolilo, si děti vytáhly boby a užívaly si sněhové nadílky všemi smysly. Jezdilo se, 
stavěli se sněhuláci, tvořily se sněhové dráhy.
Všechny třídy prožívaly sváteční období adventu přípravou na Vánoce. Na začátku prosince do 
školky přijeli Mikuláš s anděly. Děti přednesly básničky, zatančily taneček a za odměnu dostaly 
pochvalu a perníček. 
Do školky zavítal také kouzelník Michal Ondřej z Brna. Vystoupení trvalo přes hodinu a děti celou 
dobu sledovaly, spolupracovaly a nadšeně tleskaly.
Vánoční náladu ve školce nám již tradičně pomohly naladit učitelé ze ZUŠ Velké Opatovice s vá-
noční besídkou a paní Muchová s loutkami a povídáním o cestě do Betléma.
Všem dětem, rodičům a přátelům mateřské školy přejeme jen to nejlepší v novém roce 2022.

Kolektiv učitelek MŠ
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SporT

Oddíl TJ Malá Haná Knínice Vás srdečně zve na

XII. PLES FOTBALISTŮ
který se uskuteční v sobotu 22. ledna 2022

v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích.

Zahájení ve 20 hod.
Hraje skupina ARCUS.

Tradiční půlnoční dámská soutěž o ceny  
v kopu míčem na minibranku.
Bohatá tombola a občerstvení.

Výběr jakostních a přívlastkových vín.
Ochutnávka karibských rumů

Vstupné s místenkou 100 Kč.
Prodej místenek u Martiny Zemánkové denně po 17 hod., Knínice 95, tel. 728 677 820.

Konání plesu závisí na proticovidových opatřeních vlády. Budete informováni rozhlasem městyse.
Vedení TJ Malá Haná Knínice

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE
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KLUBY  A  SPOLKY
Betlémské světlo
je v moha rodinách symbolem Vánoc stejně, jako třeba stromeček. Než se ale dostane až k vám 
domů, urazí velmi dlouhou cestu. Prvním důležitým místem je Betlém, odtud jedno vybrané dítě 
přiváží plamínek světla letadlem do Vídně. Zhruba druhou adventní neděli se ve Vídni sejdou skau-
ti z velké části Evropy. Zde si odpálí Betlémské světlo a po mši se vrací do svých zemí. Letos to 
ale z důvodu přísných opatření různých zemí, nebylo možné. Čeští skauti si tak světlo převzali od 
rakouských skautů na hranicích. Odtud ho dovezli na Petrov do Brna. A před třetí adventní nedělí 
je vlaky a autobusy rozváželi po všech místech České republiky. 
Do Knínic jsme ho dovezli autem od vlaku ve Skalici nad Svitavou, téměř týden ho opatrovali  
u sebe doma a co se dělo pak, to už většina víte. Dvacátého čtvrtého si ho zájemci převzali u úřadu 
nebo v kostele a poslední část cesty byla na nich. 
Letos si k úřadu i ke kostelu přišlo o něco víc lidí, než loni. A to i přesto, že počasí příliš nepřálo, cesty 
občas klouzaly a foukalo. 
Doufáme, že jste ze světla měli alespoň takovou radost, jako my z jeho rozdávání a těšíme se zase na 
další rok.

Kristýna Ošlejšková

Tříkrálová sbírka v Knínicích bude v neděli 9. 1. od cca 10 h.
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KULTURA

O  tradiční  lidové  kultuře  na  Hané
Dne 4. listopadu 2021 se v Kroměříži uskutečnila XVI. Odborná  konference  O  tradiční  lidové  
kultuře na Hané. Slavnostního zahájení  se mimo jiné  zúčastnili: Mgr. Martina  Miláčková, ře-
ditelka Muzea  Kroměřížska, Ing. Radim  Holiš, hejtman Zlínského  kraje a Bc. Jan Žurek, radní 
Olomouckého kraje pro oblast kultury a památkové  péče.
Cílem konference bylo formou referátů a následné odborné diskuze připomínat kulturní hodnoty a tradi-
ce v největším moravském národopisném regionu (včetně Horní Hané, Malé Hané, Drahanska, Záhoří 
a Vyškovska). Pravidelné setkání odborníků a zájemců o hanácký region se zaměřilo na všechny oblasti 
materiální a nemateriální tradiční lidové kultury coby součásti kulturního dědictví. Celkem se konferen-
ce zúčastnilo více než 100 etnografů, nadšenců a milovníků lidového umění na Hané. 
Všechna  vystoupení  organizátoři  velice  pečlivě  vybrali,  takže všichni,  kdož se těchto konferencí  
zúčastnili již po několikáté, konstatovali potěšující - vzrůstající úroveň. 
Velmi zajímavý příspěvek k malohanáckým krojům přednesl MUDr. Dalibor Badal z Velkých Opa-
tovic na téma Opasky vyšívané pavím brkem na Malé Hané. Tato přednáška byla velmi poutavá 
a prezentovala výsledky výzkumu nejen z regionu Malé Hané, ale i z dalších oblastí, kde se tato 
výšivka využívala. Takto zdobené pásy měly nejen estetickou funkci, ale byly i praktické, protože 
si do nich majitelé ukládali peníze a cennosti. Opasek také dotvářel mužský malohanácký  kroj.  
Přednáška byla doplněna mnoha fotografiemi nejrůznějších pásů i z jiných regionů. Během před-
nášky byl přítomen i výrobce opasků, pan David Adamský z Orlických hor,  který přímo na pódiu 
předváděl, jak se takový nádherně zdobený opasek vytváří.

VYMYSLI KRÁTKÝ SLOGAN
na téma:

„BOSKOVICKO SOBĚ“
a vyhraj spoustu krásných cen.

1) Soutěž je určena pro jednotlivce všech věkových kategorií.
2) Příklad sloganu: „BOSKOVICKO SOBĚ – pomáhá v těžké době“…
3) Buďte nápadití, originální, vtipní atd… ;)
4) Do soutěže mohou být zaslány POUZE PŮVODNÍ SLOGANY
5) K tvorbě uveďte: jméno, věk, kontakt (adresa, tel., e-mail)
6) Vaši tvorbu doručte e-mailem (mas@masboskovickoplus.cz) nebo poštou do kanceláře MAS 
(Masarykovo nám. 29/28, 680 01 Boskovice) nejpozději do 31. března 2022!

Prohlášení soutěžících:
Soutěžící (nebo zákonný zástupce soutěžícího v případě dětí a mladistvých do 18 let) svou účastí 
v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním zaslaného sloganu a dále 
poskytnutých osobních údajů organizací MAS Boskovicko PLUS, z. s., v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje budou zpracovány 
za účelem administrace soutěže. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním sloganu a dále svého 
jména a příjmení v médiích MAS (webové stránky, Zpravodaj, Facebook atd.) v rámci vyhlášení 
výsledků soutěže.
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Celý  maraton přednášek moderovala Mgr. Marké-
ta Hnilicová, pracovnice Muzea Kroměřížska, kte-
rá také informovala o nově vydané knize: Hanácký  
lidový  oděv.
Já jsem v malohanáčtině přednesl svoji povídačku 
o nejsilnějším muži z mé rodné vesnice, z Knínic,  
o Janu Škrabalovi,  a zazpíval jsem písničku Šťast-
ná hoba.  Bylo vidět, že Hanáci rádi slyší i naše 
malohanácké nářečí a že si rozumíme. Sklidil jsem 
krásný potlesk a spolu s doktorem Badalem jsme 
úspěšně reprezentovali Malou Hanou na této vý-
znamné akci.

Milan Nechuta MUDr. Dalibor Badal s výrobcem opasků Davidem Adamským

KRONIKA MĚSTYSE KNÍNICE
ROK 1974

Čtvrtý rok páté pětiletky se přidružil k předcházejícímu jako významný mezník našeho společného úsilí, jako 
etapa celé řady úspěchů. Byl to ro především pro naše zemědělství svým počasím nesporně obtížný a náročný, 
přesto vypěstovali na rozlehlých lánech a sklidili i v našem jednotném zemědělském družstvu dostatek chleba 
o koláčů. Účtujeme i v naší obci spravedlivě. Byl to dobrý rok. Dokázali jsme v něm více, než jsme si kladli 
za cíl. Jsme si vědomi mnohého, co mohlo a mělo být lepší. V tom je východisko pro předsevzetí každého 
našeho občana do budoucnosti. 

Budování obce
Plnění volebního programu Národní fronty a podíl občanů i poslanců národního výboru v zajišťování úkolů na 
tento rok byl následující.              Společný-
mi silami byla vybudována kanalizace pod Hradiskem, část kanalizace pod Hájkem, mimo program biologic-
ký septik v mateřské škole – vybudovala organizace Československé protipožární ochrany. Nebylo splněno 
plánované vybudování chodníků podél státní silnice, protože se opravuje silnice (poprvé použito obalované 
drtě) a nebylo účelné zabudovávat obrubníky, pokud není skončena poslední fáze oprav. Bylo pokračováno 
v opravách mateřské školy, která bude mít kapacitu 45-50 dětí a poradnu pro matky a děti. Škola se opravuje 
nákladem 750.000 Kčs. S opravou mateřské školy souvisí i budování přístupové cesty a úprava okolí školy 
včetně zbourání staré hospodářské budovy, vybudování hřiště pro děti, oplocení a kanalizace. Koncem roku 
zahájeny přípravné práce na výstavbě pěti bytových jednotek pro učitele na Blažkově humně. S blížícím se 30. 
výročím našeho osvobození Rudou armádou doznala podstatného zlepšení vzhledu budova místního národní-
ho výboru obnovou zevnějšku. Budova bývalé radnice je teď opravdu důstojným stánkem lidové správy v obci 
a svou dominantou reprezentuje obec. Náklady uvádím v přehledu. 
Letošní suché počasí v jarním období nám dokázalo, jak nedostatečnými pro stále se zvyšující spotřebu pitné 
vody jsou její místní zdroje: Dostává se proto do popředí zájmů lidové správy a všech občanů otázka výstavby 
vodovodu, která by měla být zahájena v roce 1975. Celkový finanční náklad této akce představuje pět a půl 
milionu Kčs. Pro zajištění této akce byla při místním národním výboru ustavena komise, která bude veškeré 
práce spojené s výstavbou vodovodu řídit až do jejího skončení. 

HISTORIE
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Plnění stavebního programu v roce 1974 v přehledu:

Akce Hodnota díla Plánovaný Skutečná Odpracováno Z toho
  náklad hodnota hodin celkem mládeží

Kanalizace 125.000 80.000 78.264 1.538 297
pod Hradiskem

Kanalizace 10.000 7.000 7.000 - -
v Uličce

Kanalizace 20.000 12.000 9.000 475 224
pod Hájkem

Septik 
v mateřské  56.000 40.000 25.337 721 341
škole

Chodníky 76.000 35.000 - - -

Údržba 62.000 50.000 49.732 774 100
budovy MNV

Ke zlepšení vzhledu městečka přispěla rovněž oprava budovy bývalé „Šimkovy hospody“, provedená jednot-
ným zemědělským družstvem. Z budovy se totiž počátkem roku 1974 přestěhovaly dílny JZD do nového ob-
jektu ve středisku živočišné výroby za Ulicí. Budova byla upravena a nastěhovány do ní kanceláře družstva. 

MNV
Plénum MNV schůzovalo: 18.2., 21.3. (slavnostní zasedání), 29.4., 7.5. (slavnostní veřejné zasedání k výročí 
osvobození), 24.6., 26.8., 21.10., 12.12. (slavnostní zasedání k Měsíci československo-sovětského přátelství) 
a 16.12. z funkce členky rady MNV byla 16.12. odvolána poslankyně Marie Janků. Plénum zvolilo do funkce 
členky rady poslankyni s. Burýškovou, ředitelku místní mateřské školy. 

Finanční hospodaření místního národního výboru 1974:
Příjmy:
Daň zemědělská 11.000
Daň z příjmů obyvatelstva 1.600
Daň domovní 24.000
Místní poplatek ze psů 1.700
Správní poplatky 4.000
Doprava 400
Školství 84.000
Místní hospodářství 23.000
Neúčelové dotace 270.000
Účelové dotace 515.000
Příjmy z fondu rezerv 131.000

Příjmy celkem:  1.066.800 Kčs 

Vydání:
Vodní hospodářství 6.000
Stavebnictví 131.000
Doprava 2.000
Vnitřní správa 9.000
Místní hospodářství 29.200
Školství 718.200
z toho Mateřská škola 415.000
Základní devítiletá škola 180.000
Školní jídelna  113.000
Ostatní 9.700
Kultura 6.200
Práce a sociální věcí 4.000
Vnitřní správa 161.200
Vydání celkem: 1.066.800 Kčs

JZD
Od 1. ledna 1974 bylo k JZD Malá Haná se sídlem v Knínicích připojeno stávající JZD Vanovice-Drválovice, 
takže družstvo hospodařilo v tomto roce jako třetí největší zemědělský podnik na okrese Blansko na celkové 
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výměře 3.008,04 ha zemědělské půdy, z toho 2.389,90 ha orné půdy a 530 ha lesů. Vysokého stupně mechani-
zace dosaženo především v rostlinné výrobě.
Dosažené hektarové výnosy obilovin 40 q/ha, z toho ječmen 41,7 q/ha, pšenice 39,1 q/ha, okopanin: brambory 
170,2 q/ha, cukrovka 403 q/ha. Na státní plán nákupu odprodáno: ječmene 10.700 q, pšenice 5.000 q, cukrov-
ky 70.929,50 q, brambor 13.800 q. Stavy dobytka: dojnic 852 kusů, prasnic 270 kusů. Na státní plán nákupu 
odprodáno vepřového masa 4.800 q, hovězího masa 2.780 q, mléka 2,390.000 litrů. Stav pracovníků: trvale 
činných 596, technickohospodářských pracovníků 56, členů JZD 817.
Letošní rok s abnormálními srážkami, hlavně v období žní a sklizně cukrovky prověřil ve všech směrech na-
stoupenou cestu mechanizace zemědělských prací. Bez vysokého nasazení mechanizačních prostředků (skliz-
ňových mlátiček ve žních, ořezávačů a vyorávačů při sklizni cukrovky) bylo nemyslitelným provést sklizňové 
práce s minimálními ztrátami, ne-li vůbec zvládnout. Nasazením těžké mechanizace a pro optimální využití 
mechanizace v rostlinné výrobě se mění i tvářnost naší krajiny. Z těchto důvodů zmizely doslova veškeré 
luční plochy v katastru obce a byly přeměněny v ornou půdu. V podzimních měsících pak vytrhány porosty 
v prostoru pod Jankem, nad starám koupalištěm (Žlíbek), pod Skalkou a srovnáním terénu vytvořen základ 
velkoplošných mechanizačně dostupných honů pro rostlinnou výrobu v prostorách bývalých kopanin.

Sbor pro občanské záležitosti
V obci se narodilo 18 dětí, uzavřelo 17 sňatků, zemřelo 5 občanů. Počet obyvatel k 31. 12. 1974: 818. Sbor 
uskutečnil: šestkrát vítání nových občánků do života, tři besedy s branci ročníků 1955 a 1956, jednu besedu s 
pionýry nad kronikou obce, jednu besedu s rodiči prvňáčků, slavnostní předání občanských průkazů patnácti-
letým, sedm besed se snoubenci, jednu besedu s důchodci, tři rozloučení se zemřelými, zasláno 26 písemných 
blahopřání k významným životním jubileím. Vliv církve na život občanů pomalu ztrácí svou váhu, když ze 17 
v matričním obvodě uzavřených sňatků nebyly církevní čtyři opakovány a z pěti pohřbů jeden proveden v Brně 
žehem. V obci žije 209 důchodců, pobírají celkem 150.000 Kčs důchodů měsíčně, tj. průměrně 719 Kčs.

Kulturně výchovná činnost
V duchu usnesení vyšších orgánů a zejména XIV. Sjezdu KSČ se postupně stává kulturně politická činnost v naší 
obci nejdůležitější složkou ideologické výchovy všech našich občanů. Tradičně s hojnou účastí občanů byly v naší 
obci pořádány oslavy výročí osvobození naší vlasti a výročí VŘSR. Součástí oslav byly veřejné schůze MNV 
a KSČ vhodně doplňované vystoupením žáků místní základní devítileté školy, slavnostním předáváním občan-
ských průkazů patnáctiletým, předáváním čestných uznání, vyhlašováním závazků v budování obce, promítáním 
filmů atd. Rozhlasový kroužek místního rozhlasu jako součást agitačního střediska seznamoval v relacích občany 
se všemi důležitými výročími roku. Připomenuta byla výročí významných osobností (V. I. Lenin, K. Gottwald,  
A. Zápotocký), významná výročí (Únor 1948, Den učitelů, Den tisku, výročí prvního letu člověka do vesmíru –  
J. Gagarin, Mezinárodní den žen, 30. výročí Slovenského národního povstání). Bohatá byla přednášková činnost, 
ať již s politicko-ideovým zaměřením nebo zájmovou odbornou tématikou: Mezinárodní situace, Význam Února 
1948, Květen 1945, Výročí založení pionýrské organizace, JZD, Význam VŘSR pro naši vlast, Protipožární pre-
vence, Ovocnářství dnes, Základy výživy dětí, Žena a rodina, Nemoci včelstva, Chov a výživa zvířat, apod. Zájezdy 
uskutečněny do Státního divadla v Brně, výstavu Flora Olomouc, Po stopách fašistického odboje a zájezdy s vlas-
tivědným zaměřením. Socialistický svaz mládeže uskutečnil několik besed na téma: Budovatelské úsilí obce, Únor 
1948, Kouření – alkohol, Toxikománie. Zorganizoval zájezd do divadla, Jeseníků a společně s ostatními organiza-
cemi se podílel na zájezdu na okresní mírovou slavnost v Rájci nad Svitavou. 

Počasí
Leden: bez mrazů nejnižší teplota okolo 0˚C. 4.1. +6 ˚C, 20.1. +8 ˚C. Bez sněhu s minimálními srážkami.
Únor: teplo, téměř bez srážek. 17. 2. až +12 ˚C, 20. 2. kvetly sněženky. Nejnižší teplota 27. 2. -–7 ˚C.
Březen: ranní mrazíky. V polovině měsíce (května) deštivo. 17. 3. první jarní bouře.
Duben: bez dešťů. Mrazivé dny 14.–18. nepršelo. Od 18. 3. do 18. 4. 15. 4. –6 ˚C – zmrzly rozkvetlé třešně.
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Květen: tento měsíc normální počasí. Občasné přeháňky a bouřky.
Červen: od 8. 6. vydatné deště. 20. 6. průtrže mračen.
Červenec: srážkově vydatný měsíc. Lijáky s průtržemi mračen. Největší 14. 7. spadlo cca 100 mm srážek. Krásné 
letní počasí s teplotami okolo +30 ˚C od 28. do 31. 7.
Srpen: téměř denní srážky s bouřemi. Žně zahájeny pokosem ječmene 11. 8. Vlhkost sklizeného zrna 28 %. 14. 8. 
tropické počasí s teplotami až +34 ˚C. Žňové práce přerušeny pro deště od 18. do 25. 8. Koncem srpna prováděny 
žňové práce po hodinách.
Září: žně pokračovaly až do 12. 9., kdy byl skončen výmlat obilí. 11. 9. zahájena sklizeň brambor. V polovině září 
14.–21. pěkné počasí s teplotami až +26 ˚C (15. 9.). Ochlazení od 22. 9. první ranní mrazík 28. 9.
Říjen, listopad: deštivo a chladno 6. 10. ráno –4 ˚C. Sklizeň cukrovky ukončena za pěkného počasí v týdnu od 
11. do 16.11. (16.11. +12 ˚C). Sychravo do konce měsíce. Sníh 29. 11.
Prosinec: poměrně teplý 13. 12. +11 ˚C, občas ochlazení s popraškem sněhu. Ve vánočním týdnu denní teploty až 
+10 ˚C. Na Silvestra mírný mráz, napadlo asi 10 cm sněhu.

Závěr
Každý den přináší i v naší obci nové důkazy, jak naši občané obětavě a s pracovním elánem přistupují k plnění 
významných úkolů posledního roku páté pětiletky. Svou prací přispívají k úspěšnému plnění úkolů, které pro oblast 
národního hospodářství vytyčil XIV. Sjezd KSČ. Listopadové plénum ÚVKSČ 1974 zhodnotilo celostátně dosaže-
né úspěchy. Hlavním smyslem všech nelehkých úkolů, které před námi stojí, je i v Knínicích zajišťovat další rozvoj 
a šťastný život našich občanů.

František Krejčíř – kronikář

Beseda s důchodci rok 1974
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