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MASOPUST 2022
Divadelní spolek Knínice a Městys Knínice
zve všechny příznivce masopustní veselice

v sobotu 26. 2. 2022
na tradiční masopustní průvod.

Průvod maškar vyrazí v 9.00 hodin od Restaurace Pod Lípou v Knínicích.

Všechny masky jsou vítány.

Z důvodu kovidových opatření bude trasa průvodu 

zkrácena jen do lokalit Městečko, Nivky, Horní Trávníky, 

Dolní Podsedky, Dolní Trávníky a U Školy.

Od 14 hodin vás zveme na společné setkání před Restaurací Pod Lípou.

14.30 hodin vystoupí děti ZŠ a MŠ Knínice.

14.45 hodin Masopustní scénka v podání Divadelního spolku Knínice.

Občerstvení zajištěno.

Těší se na vás pořadatelé.
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Vážení spoluobčané, 
v lednu byly podány žádosti o stavební povolení na novostavbu autobusových zálivů u železničního 
přejezdu a rekonstrukci a prodloužení chodníku od mostu u Jednoty ke křižovatce k faře, kolem 
domu rodiny Jakubců. Na novostavbu autobusových zálivů budeme žádat o dotaci ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury, tak jak jsme žádali na opravu chodníku kolem Brudně. Výše dotace je  
v případě úspěchu 85 %. Zda budeme úspěšní, se dozvíme v polovině roku. 
V těchto dnech probíhá výstavba veřejného osvětlení podél komunikace spojující lokalitu Padělky 
směrem ke kostelu, kolem farní zahrady. Jedná se o začátek stavebních prací v Knínicích, které 
budou pokračovat dalšími úseky. Práce jsou naplánovány již delší dobu, ale bohužel byly zdrženy 
různými překážkami. Tělesa svítidel jsou moderní s úspornou technologií LED světla. Tyhle sví-
tidla budou postupně nahrazovat v obci současná osvětlovací tělesa. Svítidla jsou vybavena tzv. 
astronomickými hodinami, což umožňuje nastavit poloviční osvit v době např. od 23.00 hod. do 
4.00 hod. Tímto dochází k úspoře el. energie.  
Začátkem roku bylo po delší době vydáno stavební povolení na výstavbu kolumbária a chodníku 
kolem kostela. V současné době připravujeme podklady pro výběrové řízení, aby vysoutěžená firma 
mohla začít s pracemi hned, jak to počasí dovolí. 
Další, co nás v okolí kostela čeká, je oprava hřbitovní zdi od horní brány směrem ke zvonici. Tahle 
zeď je v havarijním stavu. Byly nachystány všechny podklady pro žádost o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství. Nikdo jiný, bohužel, dotace na sakrální stavby v současnosti neposkytuje. Je to ta 
samá dotace, jako jsme získali na opravu kaple sv. Floriána. U kaple v současné době probíhá tech-
nologická přestávka, na jaře budou práce pokračovat. 
Před vánočními prázdninami a po prázdninách došlo k ucpání odpadů v budově základní školy. Čiště-
ní proběhlo Vodárenskou a.s., Boskovice. Patrně tlakem při prvním tlakovém pročištění došlo k prask-
nutí kolene odpadu a následnému zatečení odpadní vodou v suterénu školy. Vše je již v pořádku. 

infOrMAce  z  rAdnice

Knínická pouť – 24. 4. 2022

Do kulturního domu byla pořízena myčka nádobí.  
V kuchyňské lince na ni byl přichystán prostor. Sou-
časně byla kuchyňská linka i opravena. Na podzim 
byla pořízena i nová lednice. Ještě mám objednány 
nové úsporné „vnitřky“ svítidel do přísálí. Náhradní 
díly na současná svítidla už se nevyrábí. 
Po první sněhové nadílce koncem loňského roku 
jsme měli na zkoušku vypůjčený zametací čel-
ní kartáč k malotraktoru ze sousedních Sudic. Při 
údržbě chodníků se osvědčil, povrch chodníků čistí 
lépe jak čelní radlice, proto byl objednán. Bohužel, 
lhůty dodání jsou v dnešní době delší, doručení če-
káme v únoru. Jeho využití je i např. k jarnímu úkli-
du, lze jej doplnit i kropením.
Závěrem přijměte pozvání na masopustní průvod, kte-
rý se koná v sobotu 26. února 2022. Masopust bude  
s ohledem na opatření tentokráte zakončen venkovním 
představením. Pozvánku najdete uvnitř zpravodaje.

Petr Grénar 
starosta městyse   
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Ohlédnutí za rokem 2021
V průběhu roku 2021 se v našem městysi narodilo 11 dětí, přistěhovalo se 23 nových občanů.  
Z městyse se odstěhovalo 17 občanů a 7 občanů zemřelo.

Narození občané: Zemřelí občané:
Renée Homolka Leopold Šimek
Daniel Volf Ing. Stanislav Horák
Marian Khýr Marie Šafrová
Matteo Khýr Marie Pulcová
David Hartl Lubomír Přikryl
Viktorie Kadlecová Ludvík Hrazdira
Rozárie Hlubinková Zdeněk David
Theodor Chudjak
Teodor Mostovský
Matěj Hospodár
Ella Pokorná

K 31. 12. 2021 má městys 947 obyvatel. 
V roce 2022 dosáhne věku 90 a více let celkem 7 občanů.

Sňatek v obřadní síni v Knínicích uzavřel 1 pár, rovněž v kostele byl uzavřen 1 sňatek a další pár 
uzavřel civilní sňatek mimo obřadní síň. Dále matriční úřad Knínice provedl zápis 1 sňatku ve 
Vanovicích. 
Co se týká úmrtí, bylo knínickou matrikou zapsáno celkem 10 zápisů, z toho 2 úmrtí v Knínicích, 
2 ve Světlé, 5 v Šebetově a 1 ve Vanovicích. 
Nebyl proveden žádný zápis narození. 

Na našem úřadě bylo ověřeno 208 podpisů a listin, vydána 2 Osvědčení pro uzavření církevního 
manželství, 33 výpisů z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 1 výpis z Živnostenského 
rejstříku a 1 výpis z Katastru nemovitostí. 

Zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2021 činí: 23 272 465,46 Kč.
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2021 je ve výši 2 722 099,20 Kč (úvěr u České spořitelny, a. s. z důvodu 
pořízení budovy č. p. 106). 

Co ukládat do směsného komunálního odpadu – ČERNÁ POPELNICE
Odpady označené identifikačním kódem C/
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů. Ve většině 
případů vhazujte proto takto označené obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří například C/PAP. 
Jedná se o nápojové kartony, které patří sešlápnuté do žlutých nádob a kontejnerů.

Maso, kosti.

Sáčky z vysavače.

Smetky.

Popel – POZOR na umístění žhavého popela, vždy před uložením zkontrolujte, že v něm ne-
jsou žhavé kousky dřeva, briket atd. Žhavý popel nechte několik dnů chladnout v kovovém 
kbelíku. Plastové nádoby po vhození žhavého materiálu rychle vzplanou. Umístěte nádobu na 
volné prostranství, aby nedošlo ke škodě na majetku.
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Mastné a silně znečištěné obaly od potravin.

Obaly od zubní pasty.

Použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby.

Zbytky kosmetiky, řasenka.

Účtenky z termopapíru.

Papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír.

Víčka od zavařovacích sklenic. Klasická víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy je nelze vy-
třídit nikam a patří do směsného odpadu. 

Sáčky od polévek, kávy.

Zrcadlo – původně byly zadní strany zrcadel natírané stříbrnou příměsí, ty dnešní mají na zadní straně 
obvykle nátěr hliníkový. Menší zrcátka můžete dát do směsi, větší kusy patří do sběrného dvora.

PVc. PVC obsahuje chlór, který se může uvolňovat. 
Proto nepatří mezi separovaný odpad. Větší množství 
patří na sběrný dvůr.

Co dále patří do směsného komunálního odpadu?
Blistr od žvýkaček, bakelit, celofán, časopisy na křído-
vém papíru, fotografie (na lesklém papíru), guma, hou-
bičky na nádobí, juta, krabičky od cigaret, porcelán, ke-
ramika, běžné žárovky, trus zvířat atd.
Vždy platí, že větší kusy patří zásadně do sběrného dvo-
ra, aby se zbytečně neblokovalo místo v kontejnerech.

Na obalech najdete symboly, které poradí, kam je vytří-
dit. Informace, co konkrétně můžete dávat do příslušného 
kontejneru, získáte na obecním úřadě nebo od příslušné 
svozové firmy. 

Nevíte kam konkrétní věc vyhodit? Poradí vám na www.beta.kamtovyhodit.cz 

OdPAdy
TDO: úterý 15. 2.
BIO: úterý 8. 2.
PLASTY + PAPÍR: úterý 1. 2., 1. 3.
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 (19. 2.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
5. 2., 26. 2. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
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.
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Ing. Jaromíra Vítková
Senátorka

tisková zpráva 18. 1. 2022 Boskovice

Podařilo se vyjednat náhradní přímé spojení Jevíčka 
a Velkých Opatovic s Brnem

 
„V pondělí 17. 1. 2022 proběhlo jednání o dopravní obslužnosti regionu Boskovicka a Vel-
kých Opatovic, které svolali představitelé Jihomoravského kraje. Dne 3. 11. 2021 byl ukončen 
spoj Moravská Třebová – Brno, který byl pro cestující z Opatovicka a Boskovicka jediným 
přímým spojem bez přesedání do krajského města. Spoj byl hojně využíván studenty, pracu-
jícími v Brně a také seniory,“ uvádí senátorka Jaromíra Vítková, která v této věci vyvolala již  
v listopadu 2021 důležité jednání.

Soukromý dopravce provoz linky zrušil, mimo jiné, z důvodu nedostatku řidičů. Na základě apelů 
od občanů a zástupců samospráv senátorka Jaromíra Vítková vyvolala on-line setkání se zástupci 
Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, KORDIS JMK, MD ČR, ŘSD ČR a dopravce, aby 
hledali řešení nepříznivé situace. A právě na návrhy této online diskuze navázal KORDIS JMK a 
představil návrh řešení do doby ukončení vlakové výluky.

Od 1. 3. 2022 budou moci obyvatelé obcí v dané oblasti využít 3 spojů vedených v ranní době  
a 3 zpátečních spojů v odpolední době. Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek a přidá-
ním dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, aby byly minimalizovány vícenáklady 
se zavedením těchto spojů. V Brně bude linka ukončena v Králově Poli u nádraží, kde je přestup do 
všech důležitých směrů v Brně.

„Řešení je v době výluky na trati zlepšením pro cestující, nebudou muset přesedat a autobus 
je zaveze až do Králova Pole v Brně.  Je nutné upozornit, že v Boskovicích nebude moci au-
tobus zajíždět k nemocnici. Důležité je, že představitelé Jihomoravského kraje již nyní při-
pravují jízdní řády pro období po ukončení výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. 
Zazněl příslib dalšího společného jednání během února,“ zakončila senátorka Vítková.

„Náhradní řešení linky Velké Opatovice-Boskovice-Blansko-Brno vítáme, je však důležité 
připravovat návrhy na období po zrušení výluky. Samosprávy Velkoopatovicka jsou připra-
veny k jednání s Jihomoravským krajem i KORDIS JMK. Tato přímá komunikace mezi námi 
jistě přinese pozitivní výsledek,“ sdělila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra Vítková
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

03INTEGROVANÉ  NOVINKY

 

Tiskové chyby vyhrazeny

5 4317 4317 2

2022

inka

4:32 5:17 6:27 16:33 17:33 18:33

5:12 15:47 16:47 17:47

5:12 6:12 7:12 15:45 16:45 17:45

5:48 6:48 7:48

5:54 6:54 7:54

6:21 7:21 8:21 14:38 15:38 16:38
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Plavání
Žáci čtvrté třídy se od začátku října účastnili plaveckého výcviku. Protože v loňském roce jim byla 
tato možnost odepřena, o to více práce je letos čekalo. Děti se však do plavání pustily s nadšením  

šKOLA  A  šKOLKA

Informace o souhrnu vodních a sněhových srážek v Knínicích
Podáváme informaci ohledně souhrnu vodních a sněhových srážek na území Knínic za rok 2021, 
které byly zaslány na Český hydrometeorologický ústav. 

 vodní srážky sněhové srážky
 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020
Leden 41,8 mm 14,1 mm 16 cm 8 cm
Únor  31,1 mm 54,9 mm 6 cm 4 cm
Březen 16,0 mm 36,3 mm  2 cm
Duben 25,7 mm 8,2 mm
Květen 71,7 mm 73,2 mm
Červen 57,2 mm 186,7 mm
Červenec 120,1 mm 99,0 mm
Srpen 100,5 mm 107,9 mm
Září 8,2 mm 82,8 mm
Říjen 16,7 mm 99,4 mm
Listopad 38,7 mm  20,2 mm 16 cm
Prosinec 38,2 mm 32,8 mm 26 cm 1 cm

Celkem 565,9 mm 815,5 mm 66 cm 13 cm

Uplynulý rok 2021 byl srážkově podobný jako rok 2019, kdy spadlo 578,4 mm srážek. 
Měření provádí p. Stanislav Přikryl, Knínice.



7

Leden v mateřské škole
Začal nám nový rok. I předškolní děti tuto změnu vnímají a zvykají si na nový letopočet 2022. 
Leden přinesl mrazivé počasí. Sněhu moc nebylo, ale to dětem vůbec nevadilo. Venku bylo možné 
pozorovat zmrzlou přírodu, užívat si pokusy s ledem. Děti nechávaly mrznout vodu v různých ná-
dobách, s různými ,,přísadami“, u ohně pozorovaly, jak se ledové bábovky v ešusu rozpouští.
Začátkem měsíce jsme děti seznámili s příběhem tří králů. Již tradičně celá školka navštívila místní 
katolický kostel. Moc děkujeme paní Dvořákové za prohlídku. 
Odstartovalo nám bruslení pro předškoláky v Boskovicích. Některé děti zkušeně naskočily na led, 
některé se s bruslemi teprve seznamovaly, ale už na konci první lekce se všichni sportovci udrželi 
na nohách a odjížděli z Boskovic spokojení. Unavení, ale spokojení.

Kolektiv učitelek MŠ

a brzy byly vidět první pokroky. Bohužel v polovině listopadu výcvik na dva týdny přerušila povinná 
karanténa. O to větší radost přišla, když se čtvrťáci mohli do bazénu vrátit a prověřit své síly při pla-
vání na vytrvalost i na čas. Vyzkoušeli si také základy vodního póla. Poslední hodina před Vánocemi 
byla ozvláštněna plaváním s prskavkami a do bazénu zavítal i Mikuláš s andělem a čertem.
Po Novém roce přišlo další překvapení – děti si mohly zameškané hodiny nahradit, a tak zjistit, zda 
přes Vánoce svoje nabyté dovednosti nezapomněly.

Mgr. Lucie Pilařová
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SPOrT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Silvestrovký fotbálek
Jak se již stalo poslední prosincový den v roce zvykem, tak i 31. 12. 2021 dopoledne proběhl i přes 
nepřízeň počasí tradiční Silvestrovský fotbálek. Tentokrát se fotbálek z důvodu podmáčené plochy 
neodehrával na místní fotbalovém hřišti, ale byl přesunut na nové multifunkční hřiště za ZŠ, které si 
všichni hráči pochvalovali. V průběhu celého dopoledne se odehrával turnaj, kde nebyl nejdůležitější 
výsledek, ale požitek z pohybu, fotbalu a setkání s přáteli poslední den v roce. Pro všechny účastníky, 
kteří se sešli v hojném počtu, bylo připraveno drobné občerstvení pro dodržení pitného režimu.

Vedení TJ Malá Haná Knínice
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KLUBY  A  SPOLKY
Výstava Eucharistické zázraky
V měsíci únoru můžete v knínickém kostele navštívit výstavu o eucharistických zázracích.
Zapůjčili nám ji farníci z Kladna, kde výstava vznikla na podkladě virtuální výstavy o eucharistic-
kých zázracích, jejímž autorem je britsko-italský chlapec Carlo Acutis. Byl velkým nadšencem po-
čítačů a internetu a tyto prostředky dokázal obdivuhodně využít k hlásání křesťanství. Vyznačoval 
se také velikou úctou a oddaností k eucharistii a své mládí věnoval dokumentaci a katalogizaci eu-
charistických zázraků z celého světa. Výstava je cenným odkazem na tohoto mladíka, který zemřel 
již v 15 letech v roce 2006 na leukemii a už v roce 2020 byl blahořečen.

Eucharistický zázrak je označení pro fenomén týkající se projevené reálné přítomnosti Krista v eucha-
ristii. Takový zázrak může být provázen fyzickou proměnou hostie či vína během mše, nebo také zvlášt-
ním působením na osoby v okolí v některých situacích, jako je náboženská konverze či uzdravení.

Výstavu si můžete v tichu a klidu prohlédnout každou únorovou sobotu od 8 do 18 hodin v na-
šem kostele, který je v tuto dobu otevřen k adoraci Nejsvětější svátosti a k osobní modlitbě.

2. února Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židov-
ského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako 
prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše 
nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. stole-
tí: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly 
spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se 
betlémy z chrámů, často i z domácností.

V Knínicích bude 2. 2. mše svatá v 18 hodin, při které bude kněz žehnat svíce – hromničky, 
které si můžete na tuto mši svatou přinést a nechat je knězem požehnat.

Petra Hartlová

UPLYNULé  AKCE

Novoroční polévka
Děkujeme všem občanům, kteří přišli v sobotu 1. 1. 2022 na Novoroční polévku, konanou tradičně 
v Knínicích na Městečku. Vydalo se 60 porcí zelné polévky, uvařené Restaurací Pod Lípou. Vybra-
ná částka ve výši 10 100 Kč byla věnována na nákup hraček a sportovních potřeb pro děti v místní 
mateřské škole a školní družině.

Tříkrálová sbírka
Forma, jakou bude probíhat Tříkrálová sbírka letošního roku, byla do poslední chvíle nejistá. Ne-
vědělo se, zda budou koledovat děti, jestli rodiče budou ochotni děti vyslat, nebo zdali budeme 
kopírovat sbírku minulého roku, a to kasičkami v obchodech a v kostele. 
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KRONIKA MĚSTYSE KNÍNICE
ROK 1975

Znovu skončil rok a každý z nás – celá naše společnost – zvažujeme obě strany svých účtů závažím – má dáti – 
dal. Letošní rok 1975 – však nebyl „jen“ jedním v řadě, ale pátým a tím i výsledným rokem 5. pětiletého plánu, 
jenž v řadě československých pětiletek zaujímá významné místo v dějinách našich národů oslavovaným výro-
čím, 30. výročím našeho osvobození Rudou armádou. Podařilo se nám splnit vše, co jsme si umínili. Zvolili 
jsme si správné cíle i cestu, po které jsme k nim chtěli dojít. Prostě, hospodařili jsme tak, aby naše práce byla 
ke společnému prospěchu nejen dnes, ale i zítra.

30 let budování obce
Děláme silnou čáru za rokem 1975, 30. rokem života ve svobodné vlasti, posledním rokem 5. pětiletky. Vše 
podtrženo a sečteno. Závěr vyjadřuje průkaznou skutečnost, že cílů hospodářské politiky formulovaných  
XIV. Sjezdem KSČ bylo dosaženo i u nás v Knínicích. I naši občané společně pracovali k tomu, aby se nám 
žilo rok od roku lépe, aby naše materiální a kulturní potřeby mohly být i při neustávajícím růstu stále lépe  
a plněji uspokojovány. To byl nejvlastnější cíl funkcionářů a také smysl stále náročnějších úkolů, které nám 
naše socialistická společnost ukládá. Jak se podařilo splnit úkol XIV. Sjezdu KSČ – zvyšovat všeobecnou 
úroveň našeho života – konkretizovaný ve volebním programu našeho národního výboru v 5. pětiletce? Odpo-
věď není třeba hledat daleko – stačí nahlédnout do domovů mladých manželství. Bytová otázka byla velkým 
snažením jak místního národního výboru, tak občanů samotných v obci vyřešena v podstatě rekonstrukcí 
stávajících bytů a domů, v nichž většina pozbyla socializací našeho zemědělství účelovosti (dřívější zaměření 
k využití pro potřeby soukromého hospodaření) a stala se zmodernizováním a vybaveností domovem mladých 
lidí, i těch, kteří se do obce postupně po letech vracejí do svých rodných domů. Uvádím současné příklady: 
Ing. František Odehnal čp. 13, Josef Blažek čp. 75, Ing. František Krejčíř čp. 102, Josef Synek čp. 105 a další. 
Mimo to bylo zrekonstruováno a zmodernizováno 60 domů, nově postaveno 38 rodinných domků, 3 obytné 
domy po 4 bytech, jeden obytný dům o pěti bytech pro učitele rozestavěn a dům požárníků. Vybavení těchto 
domů a bytů si nikterak svou moderností nezadává s byty městskými.
Nebo péče našim odpočívajícím občanům? V obci dnes žije celkem 210 občanů pobírajících důchod v měsíční 
částce 156 981 Kčs, tj. 747 Kčs v průměru na jednoho důchodce. Vedle toho stále vzrůstá společenská spotřeba 
našich obyvatel v souladu s celostátním plánem. Na školství v naší obci vynaloženo v roce 1975 767 391 Kčs 

HiSTOrie

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

Nakonec obavy byly zbytečné a cca 30 dětí vyšlo v neděli 9. 1. 2022 do ulic Knínic. Malí králové 
přišli nadšení ze vstřícnosti lidí, se kterými se potkali. Díky vám, milí spoluobčané, za vaše srdečné 
přijetí těchto dětí a za finanční podporu Charity, která činila 39 117 Kč.

Blanka Ševčíková

BODOS, a.s., Boskovice přijme SKLADNÍKA
Požadavky – řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík (není podmínkou), samostatnost, spoleh-
livost, zodpovědnost, manuální zručnost. Náplň práce – nakládka a vykládka zboží, správa skla-
dového hospodářství, spolupráce s kolegy, udržování pořádku ve skladě. Práce v dvousměnném 
provoze. Životopis zašlete na e-mail: klic.ondrej@bodos.cz. Tel. č.: 739 646 211.
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(včetně adaptace mateřské školy). Od 1. září 1975 byla uvedena do provozu dvoutřídní mateřská škola v adap-
tované budově staré školy. Podstatného zlepšení doznala budova MNV a její okolí. Na podzim zahájeny práce 
na stavbě skupinového vodovodu položením části přívodní trasy k vodojemu po Újezdech za farskou zahradou. 
V bilancování třicetiletého budování obce nelze pominout výstavbu obchodního domu s prodejnami průmyslo-
vého zboží, potravin a masa, přestavbu bývalé sokolovny na kulturní dům, kanalizaci obce, penetraci vozovek  
a regulaci Semiče. 

JZD
Samostatnou kapitolu bilancování zaujímá vybudování střediska JZD za Vanovskou ulicí, kde je soustředěna 
živočišná výroba /1 kravín, 1 teletník, 1 vepřín), moderní opravářské dílny, sušička obilí a celopodniková 
posklizňová linka obilí se sušárnou píce.
K dokreslení obrazu o životní úrovni v páté pětiletce nutno konstatovat, že stouply i pracovní příjmy obyva-
telstva rychleji, než předpokládal plán, že se podařilo zachovat celkovou hladinu maloobchodních cen, zlepšit 
zásobování.

Sem patří zmínka o skutečnosti, že i celkové výši životní úrovně v obci přispívá i chov drobného hospodářského 
zvířectva, když občané chovají 1 535 kusů slepic, 80 koz, 110 vepřů, 16 krav. Jen v roce 1975 bylo v domácnos-
tech poraženo 107 kusů vepřů.
Socializace vesnice v neposlední řadě změnila i tvářnost krajiny a katastru obce. Několik tisíc parcel bývalých 
soukromých zemědělců je v současné době obhospodařováno ve dvaceti až stohektarových honech (Vanovská, 
Za ulicí), takže je optimální měrou umožněno využití mechanizace v zemědělství. V roce 1975 byla 100% pro-
vedena sklizeň obilovin sklízecími mlátičkami, rovněž 100% sklizeň ořezávači a vyorávači během necelých 
čtrnácti dnů 75 ha cukrovky Za ulicí (2 soupravami) i odvozem na skládku. Moderní technologie nastoupila 
v tomto roce v oblasti krmivářství. Dnem 29. května uvedena do provozu posklizňová linka a sušárna píce 
vybudovaná nákladem 12,000.000 Kčs ve středisku JZD za Vanovskou ulicí. Nově provedeny hospodářsko-
technické úpravy „Pod Jankem“, Pod Mojetínem a nad starým koupalištěm. Vytrháním stávajících porostů 
křovin a stromoví a urovnáním terénu získány 3 mechanizačně obdělávatelné hony.
Uplynulých 30 let od skončení druhé světové války nám všem ukázalo, že každý nový krok vpřed, každý 
stupeň výš, musí být vykoupen tvrdou prací, jež od každého z nás vyžaduje i mnoho sebezapření, vytrvalosti, 
odvahy i hluboké morální pevnosti a poučeného i poctivě probojovaného přesvědčení. 

Práce MNV 
Rada MNV se pravidelně zabývala hodnocením plnění úkolů jak jednotlivých poslanců, tak komisí MNV. Ne-
shledala závad v dodržování socialistické zákonnosti. Uskutečnila v tomto roce 31 zasedání, kterých se vždy 
zúčastnila nadpoloviční většina a všichni členové se aktivně podíleli na práci a zabezpečování úkolů. Prověřila 
dvakrát dohodu o vzájemné spolupráci a plnění volebního programu národní fronty, uskutečnila pohovory 
s mládeží za účelem prohloubení vzájemné spolupráce. Za spolupráce kulturně školské komise a Sdružení 
rodičů a přátel školy byly z větší části dokončeny opravy mateřské školy, takže provoz mohl být zahájen od 
1. září v obou odděleních. Celkem bylo umístěno 52 dětí. Velmi dobře pracovala školská a kulturní komise, 
která v průběhu roku neustále zkvalitňovala kulturně politickou výchovnou činnost, podílela se velkou měrou 
na spolupráci organizací národní fronty, na zabezpečování důstojných oslav 30. výročí osvobození naší vlasti 
Rudou armádou, což se projevilo i v dobrém umístění v celookresní soutěži na 2. místě, odměnou 15 000 Kčs 
s udělením čestného uznání rady ONV v Blansku. Ve spolupráci se ZDŠ se dále rada plně podílela na zabez-
pečování usnesení červencového pléna ÚVKSČ k výchově mladé generace.
Komise výstavby a životního prostředí zabezpečovalo přípravy výstavby vodovodu. Komise veřejného pořádku 
pravidelně hodnotila za spolupráce s veřejnou bezpečností bezpečnostní situaci v obci, dodržování veřejného 
pořádku a zásad socialistického soužití občany v obci. Komise finanční pravidelně na svých schůzích hodnotila  
a kontrolovala hospodaření MNV, dbala na maximální hospodárnost ve vynakládání finančního prostředí. 
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Sbor pro občanské záležitosti
7. dubna projednala rada usnesení rady ONV o sborech pro občanské záležitosti a pověřila členku rady a po-
slankyni MNV s. Buryškovou funkcí předsedkyně sboru.
V roce 1975 se v naší obci narodilo 13 dětí, v matričním obvodě uzavřelo 16 sňatků, z toho 6 sňatků nebylo 
církevně opakováno. V obci zemřelo 12 občanů, 10 pohřbů církevních, 2 žehem v krematoriu Brno. Obec 
čítala k 31. 12. 1975 celkem 800 obyvatel.
Sbor uspořádal jako nejvýznamnější akci své činnosti 8. srpna besedu s důchodci, které se zúčastnilo 83 dů-
chodců – z toho 17 z Vážan. 

Počasí
Leden: teplotně vysoko nadnormální. Na nový rok roztál všechen sníh, celý měsíc bez sněhu, s teplotami 
+8–10 ˚C  9.–17.1. Mírné ochlazení koncem měsíce. 30. 1. –3 ˚C. Poprašek sněhu 31. 1.

Únor: od počátku měsíce celodenní mrazy –6 ˚C (10. 2.) Nejnižší teploty 23. 2. –12 ˚C, 27. 2. –10 ˚C.

Březen: postupné oteplování bez ranních mrazíků od počátku měsíce. 12. 3. počalo JZD sít jarní ječmen. Od 
13. 3. deštivo, chladno, přeháňky s občasnými ranními mrazíky. 18. 3. –4 ˚C, 22. 3. –5 ˚C. Značné ochlazení 
se sněžením od 24. do konce měsíce.

Duben: pravé aprílové počasí do 17. 4. Jarní polní práce mohly začít teprve 18. dubna. 22. 4. odpoledne +18 ˚C, 
24. 4. ráno 10 ˚C. Nejvyšší denní teplota 29. 4. +20 ˚C.

Květen: pěkné počasí. 10. 5. +25 ˚C, 17. 5. +25 ˚C. V noci 19. 5. bouře s postupným ochlazováním (24. ráno 
+2 ˚C), koncem měsíce bouřky a déšť.

Červen: na začátku poměrně chladno. 4. 6. přízemní mrazík – pomrzly brambory, později deště, 11. 6. oteplení, 
13.–15. krásné letní počasí (14. okolo +30 ˚C). Od 16. do 19. bouře s lijáky, mlhavo. 22.–26. teplo, letní vedra 
24.–26. +30 ˚C. Koncem měsíce lijáky a bouře.

Červenec: krásné letní počasí s občasnými bouřemi. 29. zahájen výmlat ozimé řepky, koncem měsíce až +30 ˚C.

Srpen: z počátku přeháňkové počasí s ochlazením. Od 7. krásné letní počasí, zahájeny žňové práce s nasaze-
ním až 24. sklízecích mlátiček, teploty do 14. 8. okolo +30 ˚C. Sklizeň a výmlat obilí skončen 22. 8. 23. večer 
bouřka – JZD konalo v Šebetově družstevní dožínky.

Září: od poloviny měsíce střídavé počasí, s občasnými bouřkami a dešti, od 15. září až do konce měsíce pěkné 
letní počasí, bez srážek, 28. přes den +24 ˚C.

Říjen: do 11. počasí přiměřené této době, 12. ráno malý mrazík –2 ˚C, později deštivo, koncem měsíce ranní 
mrazíky, 29. přes den +14 ˚C. 31. ukončilo JZD sklizeň 280 ha cukrovky.

Listopad: v první polovině ještě denní teploty okolo +10 ˚C. Sněhový poprašek 12. 11. vydatnější ochlazení 
od 21. 11. Sněhová vánice 22. 11., celodenní mráz s 5–10 cm sněhu od 23. 11. a 26. ráno –18–20 ˚C. Obleva 
od 30. 11.

Prosinec: teplotně abnormální, teprve dne 17. ochlazování, déšť se sněhem a námrazou, 18. ráno –18 ˚C  
s 10–15 cm sněhu. Obleva 23. 12. přešla až ve vydatný déšť 26. Koncem měsíce mlhavé počasí s ranní námra-
zou, teplotami okolo 0 ˚C.

František Krejčíř – kronikář
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Stavba hasičké zbrojnice Vanovská ulice

Obchod s průmyslovým zbožím
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