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Vážení spoluobčané, 
dne 21. 2. proběhlo otevírání obálek výběrových řízení na dvě stavební akce. První stavební akce je 
výstavba kolumbária a úpravy kolem kostela. Byly osloveny tři firmy – Stavkom, spol. s r. o., Bos-
kovice, Benestav, spol. s r. o., Benešov a Radovan Jedlička z Knínic. Poslední jmenovaná firma se  
z výběrového řízení omluvila. Výběrové řízení vyhrála firma Stavkom spol. s r. o. s nejnižší po-
danou částkou 2 696 719,18 Kč s DPH. Druhá stavební akce je oprava a prodloužení chodní-
ku od mostu u Jednoty po křižovatku směrem k Šebetovu. Zde byly osloveny firmy DEAS spol.  
s r. o. Boskovice, KORA-VODOSTAVING s. r. o. Kunštát a Radovan Jedlička z Knínic. Posledně 
jmenovaný se omluvil. Nejnižší nabídku podala firma KORA-VODOSTAVING s. r. o. Kunštát  
s částkou ve výši 697 668,68 Kč vč. DPH. Obě firmy byly schváleny pro následné podepsání smluv 
zastupitelstvem v pondělí 21. 2. 2022. Po podepsání smluv o dílo budou ihned předány staveniště, 
aby mohlo dojít k zahájení prací.   
Dne 17. 2. kolem 08.30 hod. strhl silný vítr střechu školní tělocvičny, střecha při pádu poškodila fa-
sádu budovy školy, zastřešení bočního vchodu a skleník sousedního pozemku manželů Pokorných. 
Před 14 hodinou již byla střecha provizorně zakryta plachtami, ale stejně i přes tuto rychlou pomoc 
zateklo až do tělocvičny kolem svítidel. Událost byla nahlášena na pojišťovnu, v současné době se 
střecha tělocvičny opravuje. Po opravě střechy budou pokračovat práce na kompletní opravě tělo-
cvičny vč. kabinetu a sociálního zázemí šatny tělocvičny. 
V polovině února byla podána žádost o dotaci na výstavbu autobusových zálivů u železničního 
přejezdu. Podařilo se zrychlit vydání stavebního povolení díky tomu, že se všichni účastníci vzdali 
práva na odvolání, jinak by stavební povolení nabylo právní moci až kolem 22. února, což by bylo 
pozdě pro samotné podání. Výsledek budeme znát v červnu. 
Další žádost o dotaci, která byla podána, je na opravu 80 m hřbitovní zdi v místě od horní brány smě-
rem ke zvonici. Zeď je v havarijním stavu. Výsledek by měl být znám do 4 měsíců. Jedná se o dotaci 
z Ministerstva zemědělství ve výši 300 tis. Dle sdělení firmy zpracovávající administraci žádostí o do-
tace je to patrně poslední dotace z ministerstva, pak je již poskytovat nebudou v rámci úspor státního 
rozpočtu. Po spuštění výzvy byl po půlhodině zastaven příjem žádostí z důvodu vyčerpání alokované 
částky. V nejbližších dnech budeme muset odtěžit navážku vedle brány u hřbitovní zdi, která vytváří 
tlak na zeď a tahle se nahýbá na hroby. Zároveň tam byly vykácené nebezpečné stromy ve špatném 
stavu, na podzim bude osázen svah šlechtěnými vzrostlými stromy z důvodu jeho zpevnění. Došlo  
i k pokácení nakloněného zdvojeného stromu, který se nahnul od zvonice na kostel. 
Během následujících dnů dojde k opravám komunikací v lokalitě Padělky směrem k farské zahradě. 
V tomto úseku je umístěno nové veřejné osvětlení. Další úsek, kde bude opravena komunikace, je 
lokalita k Šebetovu. V současné době tvoří komunikace převážně bláto. 
Na schůzce starostů svazku Boskovicko jsme se s ostatními starosty domluvili, že budeme z krajských 
dotací žádat o kvalitní nůžkový párty stan rozměru 3x6 metrů a pět kvalitních pivních setů pod něj. 
Chtěli jsme téměř všichni starostové koupit z krajské dotace techniku na údržbu obcí, ale kraj nastavil 
bodové hodnocení tak nízko, že by dotace patrně nebyla. Předpoklad celkové ceny je do 40 tis Kč, 
dotace kolem 16–18 tis. Kč v případě, že by měly zájem všechny obce svazku. Pokud nějaké obece 
zájem neprojeví, tak bude dotace pro ostatní obce vyšší. Na svazek je max. částka 250 tis. Kč. V minu-
losti už se dotace čerpaly, např. na ozvučovací techniku kulturního domu. Z techniky pro údržbu obce 
potřebujeme pořídit další křovinořez, nový plotostřih a benzínový fukar na listí. 
Obecní zaměstnanci odstranili omítku bočního schodiště ke kostelu. Schodiště je v majetku městy-
se. Omítka byla poškozená, nejvíce v místech, kde je z druhé strany zdiva hlína. V jarních měsících 
bude zdivo opatřeno sanační omítkou. 
S revírníkem lesů ČR panem Zavřelem byl vyhotoven plán osázení obecních lesů a podali jsme také 
žádosti o další dotace. První dotace je na zalesnění, jedná se o již osázený úsek, tam dotace činí  
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88 tis Kč. Drcení, oplocení, sazenice a vysázení přes 5 tis stromků vyšlo celkem na 210 tis Kč. Dotace 
na zmírnění následků po těžbě kůrovcové kalamity byly již zastaveny, nebudou vyhlašovány. Místo 
toho budou v letech 2022 až 2026 vypisovány dotace na údržby vysázených ploch, přesněji poskytnutí 
finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Tyto budeme 
čerpat a platit z nich vyžínání kolem vysázených stromků.
Krajský úřad spustil dotační výzvu na vybavení knihovny, podali jsme žádost o nové drobné vyba-
vení a dětský koutek. Snad dotace vyjde a prostor knihovny bude zase o něco útulnější. 
V poslední době dochází k rozvolňování opatření a různých omezení. Osobně z toho mám radost, 
snad nás již pandemie opustí. Začínají se konat různé kulturní záležitosti, koncerty, divadla apod. 
Proto mi závěrem dovolte pozvání na divadelní představení do Městského divadla v Brně na černou 
komedii Hrabal a muž u okna. Pozvánku s informacemi najdete v tomto čísle zpravodaje.     

Petr Grénar 
starosta městyse   

Cena vodného a stočného od 1. 4. 2022
Jelikož dochází ke zdražování energií, v městysi je stále větší spotřeba vody a s ohledem ke kaž-
doročnímu zdražování vody, kterou dokupujeme od Vodárenské a. s. z přivaděče Velké Opatovice 
– Boskovice a v souladu s platnou legislativou, byla schválena Zastupitelstvem městyse Knínice 
úprava ceny vodného s účinností od 1. 4. 2022 takto:
Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 31,00 Kč + DPH/m3.
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 20,84 Kč + DPH/m3.
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Vodné a stočné celkem: 51,84 Kč + 10 % DPH = 57,02 Kč/m3. 
V roce 2022 dojde k navýšení ceny vodného, stočné zůstává beze změny.  
Kontrolní odpočty vodoměrů v městysi Knínice provede pracovník firmy AQUATIC Blansko 
v termínu 29., 30. a 31. března 2022.

Nebude-li k dispozici kontrolní odpočet stavu měřidla k 31. 3. 2022, bude vyúčtování vodného a stočné-
ho za rok 2022 provedeno poměrem a to k počtu dnů za období před a po úpravě ceny. Od data změny 
budou použity nové ceny.

Místní poplatky
Vážení občané, 
upozorňujeme, že do 31. 3. 2022 je splatnost první poloviny místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství ve výši 250 Kč/osoba. Roční výše poplatku činí 500 Kč/osoba. Tento 
poplatek je stanoven dle OZV městyse Knínice č. 1/2021. 
Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na obecní účet vedený u ČSOB, a. s., 
č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
Dále žádáme o úhradu poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč za rok, za druhého 
a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Platbu je 
rovněž možno provést na výše uvedený účet, VS uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení majite-
le. Tento poplatek je stanoven OZV městyse Knínice č. 1/2019. 
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice v úřední dny:
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 
Děkujeme.

Žádáme opětovně majitele psích miláčků, aby při 
jejich venčení uklízeli jejich exkrementy. Řadě  
z Vás to problémy nedělá, ale proč by to nemohli 
dělat všichni. Myslete i na ostatní občany  
a majitele pozemků kolem komunikací. 
Děkujeme.
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Informace k odpadovému hospodářství městyse Knínice za rok 2021

Složení odpadu: 
Papír 10,817 tun
Plast 16,654 tun
Sklo 13,865 tun
Bio 124,302 tun
Směsný komunální odpad 142,002 tun
Objemný odpad 19,98 tun
Kovy 0,375 tun
Textil odpad 1,5 tun
Textil charita  2,517 tun
Jedlé oleje a tuky 0,2567 tun
Barvy, obaly od barev 1,032 tun
Pneumatiky 1,85 tun

Množství odpadu na 1 občana:
Papír 11,68 kg
Plast 17,98 kg
Sklo 14,97 kg
Bio 134,23 kg
Směsný komunální odpad 153,35 kg

Výdaje na odpadové hospodářství 
Celkem za svoz, likvidaci, odevzdání k dalšímu zpracování – SKO, BIO, PLAST, SKLO, jedlé 
oleje, velkoobjemné odpady a nebezpečné odpady: 965 042 Kč.
Z toho za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, objemného a nebezpečného odpadu: 
608 333 Kč. 
Z toho za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé oleje: 356 709 Kč.

Příjmy za odpadové hospodářství
Celkem vybráno na poplatcích (500 Kč/občan/rok): 434 669 Kč.
Celkem za prodej druhotných surovin: 20 570 Kč.
Celkem odměny za třídění od EKO-KOM: 139 842 Kč.

Rozdíl, kolik doplácí městys s obecního rozpočtu: 369 961 Kč.

Sběrné hnízdo u ZŠ a MŠ Knínice
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Apel na zodpovědné třídění bioodpadu!
V posledních měsících máme problém při svozu bioodpadu přímo od domů občanů. Svozové osád-
ky sice provádí kontrolu alespoň při otevření nádoby a nesvezou žádnou, co obsahuje kromě bi-
oodpadu také viditelně sáčky a jiné odpady. Ovšem jejich překvapením pak je vysypání celého 
nákladu na kompostárně. Jediným vysvětlením je, že občané dávají vespod popelnic směsný odpad 
a ten pak zamaskují nahoře bioodpadem. Nenamáhají se ani s vysypáním bioodpadů ze sáčků. 
Výsledkem je, že kompostárna v Krhově odmítla některé svozy a celý znečištěný náklad musel být 
převezen na skládku.

Chleba dobře, sáček špatně! Dětské plínky, sáčky a jiný směsný odpad… celé špatně!

Co to znamená pro občany a obec? Obci se tak zvýšil podíl směsného odpadu, za který je vysoká úhra-
da skládce i státu na poplatcích. S čistým bioodpadem by platila polovinu na kompostárnu a kompost 
by pak byl  využitý do půdy. A obec by si zvýšila procenta třídění. Pokud by se toto mělo opakovat při 
každých svozech, tak to znamená zvýšení poplatků za odpad víc, než bude nutné!

Apelujeme na všechny, aby třídili zodpovědně!!! Bioodpad nikdo již na kompostárně netřídí a nedi-
víme se kompostářům, že jsou zděšení a naštvaní! Zkuste si do kompostéru doma dát taky plesnivé 
rohlíky i se sáčkem, sem tam vyhodit roušky, dětské plínky, květináče apod. Bude z toho opravdu 
„pohledný a výživný“ kompost, až kompostér budete vyprazdňovat a dávat si to na zahrádku!

Často se také stává, že pokud někdo nemá v zimě bioodpad, tak do hnědé popelnice dává směsný 
odpad a pak hnědou nádobu přistaví se svozem směsných odpadů. Hnědé nádoby jsou pouze na 
bioodpad a pokud ji někdo takto zneužívá, tak porušuje podmínky dotace a smlouvu o výpůjčce. 
Navíc je to lehce zjistitelné, nádoby jsou čipované. Osádky mají zákaz brát jiné nádoby než ty, které 
jsou určené na konkrétní komoditu. Nepomůže ani, že občan napíše na jinou barevnou nádobu třeba 
nápis SKO! Musíte si pořídit svoji další černou nádobu, pokud vám současná kapacita nestačí.

Všem, kteří se chovají zodpovědně k sobě, i k okolí mnohokrát děkujeme a věříme, že i těm 
ostatním nebude jedno, co do nádob odhazují! Je to to nejjednodušší, co můžete přírodě vrá-
tit, když budete zodpovědně nakládat se svými odpady!
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ODPADy
Tdo: úterý 15. 3.
BIO: úterý 8. 3.
PLASTy + PAPÍR: úterý 1. 3., 29. 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. 3.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
5. 3., 26. 3. 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.

Pracovníci kompostárny si dali práci s vybráním odpadu z lednového svozu, aby nám předvedli, co 
jim tam vozíme od našich občanů. Uznejte, že takto znečištěná pole si asi nikdo nepřeje!

Na závěr uveřejňujeme příklad správného třídění bioodpadů z loňského roku. Za tento materiál se 
nemusí při výsypu stydět svozová firma a ani my jako obce.

Svoz bioodpadu v sezóně. Takhle mají bioodpady od nás vypadat. Je vidět, že to jde, ale musí všich-
ni chtít!

Městys Knínice a Technické služby Malá Haná. 
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škola  a  školka

Okénko do školy
Vážení rodiče, milí sousedé,
život nám sice pořád znepříjemňuje Covid–19, ale pomalu se vracíme k normálu. V únoru jsme 
měli dvě třídy v karanténě, pátý ročník naštěstí jen na dva dny.  Děti se už netestují, ale zvýšená 
desinfekce či roušky na chodbách nás stále provází. 
Aby toho nebylo málo, vítr nám vzal střechu na tělocvičně. Naštěstí díky vzájemné dohodě se zřizo-
vatelem a firmou započnou opravy střechy už nyní namísto plánovaného dubna.  Kvůli rekonstrukci 
tělocvičny musíme prostory pro děti i spolky uzavřít. Děti budou chodit ven, jezdit bruslit a snad, 
pokud počasí dovolí, brzy využívat i venkovní hřiště. 
Neustále reagujeme na požadované změny školních vzdělávacích programů. Od příštího roku bu-
deme učit informatiku již od 4. ročníku, děti budou pracovat s roboty, učit se logickému myšlení, 
programovat v jednoduchých programech.  I my se musíme naučit nové věci, ale těší nás, že hodiny 
budou pro děti zábavnější a tvořivější.
V únoru jsme zpracovali a odeslali 2 projekty Jihomoravskému kraji, a to v dotační oblasti prevence 
a dotační oblasti životní prostředí. Rádi bychom díky těmto projektům získali finanční prostředky 
a uspořádali pro VI. ročník třídenní adaptační pobyt v Moravské krasu, v zahradě pak vybudovali 
pozorovací centrum pro žáky a připravili zábavné vzdělávací odpoledne pro děti i rodiče. 
Jsme rádi, že se vracíme k běžnému životu, že děti mohly absolvovat celodenní projekt Robotická 
ruka, tvořivou besedu na téma Japonsko. Podíleli jsme se na vystoupení na Masopustu. Ve školce 
jsme vytvořili bazarovou nástěnku pro rodiče, učitelé sdílí zkušenosti v jiných školkách celodenní 
návštěvou. Ve škole připravujeme informační panel Knínické jedničky, tu každoročně udělujeme 
některému z žáků jako poctu za příkladnou práci po celé období školní docházky. Zapojili jsme se 
do projektu Rodiče vítáni, který je známkou partnerského vztahu s rodiči. 
Na 24. 3. 2022 plánujeme den otevřených dveří a na 20. a 21. dubna 2022 prezenční zápis do I. roč-
níku (žádosti se budou posílat elektronicky do 7. 4. 2022). Určitě přichystáme akci na Den matek, 
jarní sběr papíru a letní zahradní slavnost. Těší nás, že se do akcí zapojujete. Velmi vám také děku-
jeme za nedávný sběr papíru. Podařilo se nám nasbírat více než 4 tuny. Za získané peníze můžeme 
uspořádat celodenní projekt pro děti k tříděním odpadů a zakoupit do tříd koše na tříděný odpad 
(budeme třídit papír, bioodpad a plasty). Ve škole již několik let sbíráme drobný elektroodpad).  
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na další setkávání.

Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Plaveme, bruslíme, lyžujeme – pohybové dovednosti zlepšujeme
V prvním pololetí letošního školního roku jsme se přes všechna opatření snažili umožnit žákům 
naší školy hýbat se nad rámec běžných aktivit v rámci hodin tělesné výchovy. Celý I. stupeň včetně 
20 předškoláků absolvoval výuku bruslení na ZS v Boskovicích. Každý měsíc jednou týdně jezdila 
vždy jedna třída. Někteří absolvovali výuku pod vedením svých učitelek a vychovatelek, ti nejmen-
ší měli k dispozici i hokejové trenéry z řad SKMB Boskovice. Z téměř 50 malých broučků, kteří 
prvně vkročili na led, byli po pár hodinách „dřiny“ šikovní bruslaři.
Žáci II., III. a IV. třídy se na 20 výukových hodin zase snažili stát kapříky či delfíny. Dle mokrého 
vysvědčení, které už čtvrťáci obdrželi a pro ostatní třídy už se tiskne, se jim to podařilo.
Ani II. stupeň nezahálel. V prosinci si všechny třídy užily předvánočních hrátek na ledové ploše ZS 
v Boskovicích pod vedením svých tělocvikářů.  V lednu se pak 67 žáků zúčastnilo ve dvou týdnech 
lyžařského kurzu. Sněhové podmínky byly výborné, počasí proměnlivé, snaha o ovládnutí lyžař-
ských dovedností obrovská, únava přiměřená několikahodinovému pobytu na čerstvém horském 
vzduchu. Začátečníci zvládli velké sjezdovky, pokročilí lyžaři zlepšovali svůj styl. Nechyběly ani 
společné večery plné her a zábavy. Těší nás velké nadšení dětí a snaha uvedené pohybové doved-
nosti zlepšovat a proto chceme v těchto aktivitách pokračovat i do budoucna.  

Mgr. Iva Paráková
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Nejlepší lyžák
V neděli 23. 1. 2022 odjela 6. a 7. třída na šestidenní lyžařský kurz do chaty Kocanda do Písařova. 
Po příjezdu jsme si vybalili a potom na nás čekala výborná teplá večeře a program pobytu. 
Vstávali jsme v 7:00 h., nasnídali jsme se a kolem půl deváté jsme odjeli lyžovat na Bukovou Horu, kde 
byly krásně upravené sjezdovky. První den byl rozřazovací. Rozřadili jsme se do tří skupin. 1. skupina- 
lyžaři, 2. skupina- pololyžaři, 3. skupina- nelyžaři. Později se druhá skupina rozdělila kvůli velkému 
počtu dětí na další dvě skupiny. Později někteří z druhé skupiny učili lyžovat nelyžaře. 
Po několika dnech jsme vyrazili na druhou stranu hory, do Čeňkovic. Byla to sice náročná, ale za 
to zábavná cesta. V Čeňkovicích byla obrovská mlha, a proto jsme sjezdovce přezdívali Černobyl  
a kvůli velké námraze na stromech jsme jí říkali Narnie.
Kolem čtvrté hodiny jsme se vraceli na ubytování a do večeře jsme měli volný program. Po večeři 
se hráli společenské hry.
V deset hodin jsme všichni unaveně padli do postelí.
V pátek jsme se rozloučili ukončovací párty. Děkujeme Elišce Valové, Emě Fouskové a Monči 
Vondálové za uspořádání super párty, ale i všem za jejich účast.
V sobotu pro nás přijel autobus, který přivezl osmáky a deváťáky na další kurz.
Ti, kdo neuměli lyžovat, se naučili, mnozí se zdokonalili a nakonec všichni vyjeli čtyřsedačkovou 
lanovkou na nejvyšší sjezdovku a sjeli ji dolů. 
Všem se nám tam líbilo a tento kurz přispěl k tomu, že jsme se lépe poznali a více se skamarádili.
Moc děkujeme paním učitelkám Simoně Gricové, Lence Jarůškové, Ivě Parákové a panu Janu  
E. Šebkovi za to, že s námi měli trpělivost a byli na nás moc hodní. 

Klára Dvořáková, Eliška Valová a Dominik Hrdý
žáci 7. třídy ZŠ Knínice
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Lyžák 8. a 9. třída
V sobotu 29. 1. 2022 jsme společně odjeli do Písařova, kde se nacházel náš penzion Kocanda. Kaž-
dý den jsme navštěvovali svah Buková hora. Tam jsme též byli rozděleni do čtyř družstev. Lyžovalo 
se pak na všech sjezdovkách v Červené Vodě i Čenkovicích. Nejdelší sjezdovka měřila 2290 m  
s převýšením 399 m. Jezdili jsme na všech typech sněhu – technickém, zmrzlém, mokrém, prašanu. 
Všichni jsme udělali velký pokrok. Lyžaři se zdokonalili, začátečníci se velice rychle měnili v lyža-
ře. Největší odměnou bylo závěrečné lyžování v prašanu pod modrou prosluněnou oblohou.
Moc děkujeme všem pedagogům za trpělivé vedení a vstřícnost. 

žákyně 8. ročníku, Anna Kotoučková a Marie Ošlejšková

Únor v mateřské škole
V únoru jsme ve školce žili zimou, zimními sporty, lidským tělem a zdravím. Počasí bylo velice 
nestálé, ale i přesto jsme se dozvěděli spoustu informací o zimních sportech, mluvili jsem o zimní 
olympiádě, zorganizovali jsem si svoji malou olympiádu v tělocvičně ZŠ. Na začátku února pro-
běhlo zakončení bruslení s předškoláky na zimním stadionu v Boskovicích. Musíme všechny naše 
školkáčky moc pochválit. Na posledním bruslení se všechny děti zvládly po ledě pohybovat bez 
dopomoci.
Spoustu radosti do školky přineslo slavení masopustu. Děti si nacvičily krásné představení s bás-
ničkou, písničkou, tanečkem a na závěr masopustního průvodu se předvedli jako velicí divadelníci. 
Panu Ivo Legnerovi moc děkujeme za možnost v Boskovicích využít nahrávací techniku a také za 
pomoc vše připravit tak, aby masopustní představení bylo akusticky a technicky zajištěno.
K masopustním přípravám a trénování se dětem přidala i návštěva klauna Jendy Huberta.

Kolektiv učitelek MŠ
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Bruslíme!
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KLUBy  A  SPOLKy

Římskokatolická farnost Knínice
Středou 2. března 2022, která je zvaná Popeleční, vstoupíme do šestitýdenní postní doby, která před-
chází slavení Velikonoc – oslavy Kristova vzkříšení. Během postní doby je možné kromě mší svatých 
(ve čtvrtek, pátek a neděli) navštívit náš kostel každou sobotu od 8.00 do 18.00 hodin, kdy probíhá 
eucharistická adorace a také každou neděli se ve 14.00 hodin koná pobožnost křížové cesty. 

Oblastní charita Blansko informuje
Charitní poradna poskytuje bezplatně pomoc, podporu a rady lidem v nepříznivé sociální situaci  
v okrese Blansko. Protože stoupal počet lidí v regionu, kteří služby poradny Charity Blansko vyu-
žívali, podařilo se navýšit kapacitu z dvou na čtyři pracovnice.
Do pracovišť Charitní poradny v Blansku a v Boskovicích tak můžou lidé přijít kromě dřívějšího 
pondělí odpoledne nově také v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Do Letovic pak ve středu 
odpoledne. 
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Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve špatné sociální situaci, kteří nemají dostatek financí nebo 
nevědí, jak svoje potíže řešit. „Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli dluhům, exekucím, s problémy 
v pracovně právních vztazích, v rodinném právu. Pomáháme také s vyřizováním sociálních dávek,“ 
informuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová.
Složité právní případy, zejména majetkové, Charitní poradna nevyřizuje. „Můžeme však s vámi 
probrat základní postupy a odkázat na další odbornou pomoc,“ dodává vedoucí poradny.
Podrobnější informace včetně aktuální provozní doby Charitní poradny najdete na webových stránkách 
www.blansko.charita.cz, na čísle 516 411 583 nebo e-mailu poradna.boskovice@blansko.charita.cz.

Poradna v Boskovicích, U Lázní 1734 (bezbariérový přístup)
pondělí 7.00–11.30, 12.30–18.00
úterý 7.00–12.00
středa 7.00–11.30, 12.30–17.00
čtvrtek 7.00–11.30, 12.30–15.00
pátek 7.00–12.00

Nonstop Linka Důvěry Blansko 516 410 668 nebo 737 234 078.

Včelařské ohlédnutí, ale i výhled na jaro 2022
Advent, vánoce, nový rok… a? Jaro! Na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více…Toto 
nelze zastavit.
Co máme za sebou – krmení včeliček, péči o jejich zdravotní stav, boj s nemocemi a škůdci.  
V prostoru Malé Hané nemáme mor včelího plodu a boj s varoázou se stal součástí včelařské praxe. 
Zimní vyšetření měli potvrdí výsledky péče chovatelů o včelí rodiny. To bude půl února. Zkusíme 
napravit jarním přeléčením to,  co se nepodařilo v podzimní etapě péče o včely.
V okolí úlů začnou  vykukovat sněženky, bledulky a čemeřice. Přichází svátek včelařů – první jarní pro-
let včel, kdy sluníčko vytáhne včelky k prvnímu jarnímu proletu a ukáže sílu života. Krása! Ten bzukot 
jsou včelařovy varhany. Zlatý pyl je potravou pro nové generace včel, jejich lékem i chlebem. 
Za sebou máme výroční schůze i XI sjezd ČSV s volbou vedení svazu na dalších 5 roků. Ve vyšších 
patrech „včelaření“ probíhají třenice a souboje o nic jiného a jednoduššího jak o peníze, o ovládnutí 
trhů, získání dotací, podpor, grantů. I tisícovka (a nás je 50 000 tisíc) drobných, zájmových chova-
telů co rozdáme  svůj med v rodině, prodáme pár kilo ze dvora, se stává v součtu objemu produktů 
soupeřem na trhu, je překážkou, je tedy nechtěný. V našem svazu je historie, síla, tradice. České 
organizované včelařství má 150 roků.                                          
Nechme to stranou – pojďme k práci drobného  včelaře s krásným výhledem do budoucnosti – k jaru. 
Vynechme výnosy medu, komerční chovy, chovy matek a prodeje oddělků, úlů, pomůcek. Poodhalme 
tajemno – podstatu: Práce u včel nabízí obrovský duševní prostor – lásku, klid mír uvolnění. Odklo-
nem od davů, hluku dopravy, strojů, zmatku a  psychických zátěží z uspěchaného života, epidemií. 
Na své včelnici, u svých včel nachází včelař lék na horečku, která zmítá celým světem, zde splývá  
s přírodou, nahlíží do jejího nitra, objevuje její sílu a moudrost.
Výsledky práce tisíců včeliček a včelaře přicházejí ve formě lahodného produktu na váš stůl. Krás-
ná, zdravá přírodní potravina nepotřebuje reklamu. Med z Malé Hané je naše potravina i lék. Na-
jděte si svého včelaře.
Včelí rodiny přechází k jaru, tak jako my. Těšíme se.

Josef Vala, předseda ČSV ZO Knínice
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Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým  
i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. 
Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své 
domovské město. 

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu 
bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast.  
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku 
přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle  
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologic-
ká pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilně-
ní, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Po-
radci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní 
informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se 
s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně 
samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět 
svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní 
telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a do-
hodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná 
pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností kli-
enta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však 
lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

zDRAVÍ

MUDr. Rula Machačová
Dovolená 25. 2.–9. 3. 2022
Sestra v ordinaci přítomna:
Boskovice, Lidická 10, denně 8–10 hod. (od 25. 2. do 4. 3.)
Šebetov: středa 2. 3. 8–10 hod.
7. 3.–9. 3. 2022 neordinujeme.
zástup akutní stavy: MUDr. P. Doležel, Velké Opatovice, Blansko
Dětská pohotovost nemocnice Boskovice po–pá 17–22 hod. so, ne 8–20 hod.
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knihovna
Koncem ledna oslavila životní jubileum paní Jana Fialová, k čemuž jí ještě jednou gratuluji. Další 
jubileum, kterého dosáhla, je vedení místní knihovny, kde jsme ji mohli vídat a setkávat se s ní 
téměř 40 let. Ve čtvrtek 24. 2. 2022 jsme paní Fialové za práci, ochotu a úsilí poděkovali a rozlou-
čili se. Zároveň si pomyslný klíč od knihovny převzala Simona Vybíhalová. Té přeji, ať naváže od 
března na dlouholetou perfektní práci její předchůdkyně, ať ji práce v knihovně baví a byl bych rád, 
kdyby dosáhla také nějakého hezkého výročí v této činnosti. Děkuji paní Fialové a Simoně přeji 
hodně úspěchů a posunutí místní knihovny zase o krok dál.  

Petr Grénar

HISTORIe
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Při této příležitosti nahlédneme do historie místní knihovny, jak je zachycena v publikaci „Knínice 
u Boskovic – historie a současnost“ od paní Dagmar Stryjové.

místní lidová knihovna
Historie knínické knihovny je velmi starého data. Byla založena 20. prosince 1870, kdy se přihlásilo 
26 místních občanů do dobrovolného čtenářského spolku. Byli to: Jan Zavadil, Josef Hradský, Fran-
tišek David, František Odehnal, František Janda, František Hadáček, Josef Jakubec, František Pulec, 
František Jakubec, Josef Prchal, Josef Geršl, František Kavan, Josef Pulec, Tomáš Ševčík, František 
Bílek, František Varha, Tomáš Kavan, František Stříž, Antonín Stříž, Tomáš Dračka, Tomáš Ševčík, 
Tomáš Koutný, Florian Janda, Josef Valenta a další dva občané, jejichž jména se nedochovala. Kdo 
byl prvním knihovníkem, jaký byl v té době knižní fond, stejně jako i další informace o čtenářském 
spolku se rovněž nedochovaly. Po roce 1900 byl nějakou dobu knihovníkem tehdy již obecní knihov-
ny rolník František Hrouz z čp. 117, po něm řídící učitel František Jurník z čp. 118.  Knihy byly zpo-
čátku uloženy na radnici v poličce ve zdi. Teprve roku 1924 byla pořízena za 350 korun velká dřevěná 
skříň, která ač velmi zastaralá, sloužila svému účelu ještě v roce 1969, protože v rozpočtu obce stále 
chyběly tolik potřebné finanční prostředky na pořízení příslušných regálů. Knižní fond byl v první po-
lovině 20. století poměrně slušný. V knihovně bylo možno půjčit téměř všechny spisy Aloise Jiráska 
stejně jako díla všech tehdejších významných spisovatelů. Mimo knih se však půjčovaly také romány 
vystřihované z novin a podomácku vázané. 
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Knihovna dostala název Knihovní spolek Jirásek pro Knihnice, Šebetov, Vážany. Později byl název 
změněn na Obecní knihovna Knínice u Boskovic. V 99 roce svého trvání (1969) nesla název Místní 
lidová knihovna v Knínicích u Boskovic. V době druhé světové války vedl knihovnu řídící učitel 
František Jurník, od kterého ji převzal 1. ledna 1945 učitel Alois Hrouz. V roce 1969 vzpomínal na 
své tehdejší knihovnické začátky následujícím způsobem: 

„Ještě roku 1945, kdy jsem knihovnu 1. ledna převzal od řídícího učitele Jurníka, nebyl veden pří-
růstkový inventář. Knihy byly běžně značeny na výpůjčních kartách, podle kterých si čtenáři knihy 
vypůjčovali. Čísla vypůjčené knihy si knihovník zapsal do sešitu, v němž měl každý čtenář jednu 
stránku. Při vrácení knihy bylo číslo škrtnuto. Nyní se užívá sáčkového systému s volným výběrem 
knih. V každé knize je knižní lístek, který se při půjčení knihy vloží do sáčku se jménem vypůjčo-
vate. Při vrácení knihy se knižní lístek vloží zpět do knihy.“ O tom, jak knihovna přežila válečné 
události, ve svých vzpomínkách dále uvádí:
“Konec druhé světová války přečkaly knihy ve sklepě radnice. Když jsme navečer viděli na jižní 
obloze záři ohňů a slyšeli dunění děl od Brna, silnice byla plná vojenských vozidel, němečtí vojáci 
stavěli na silnici zátarasy, rozhodl jsem se knihy uschovat. A tak se ocitly koncem dubna 1945  
v bednách v jednom menším sklípku ve sklepě pod radnicí asi v některé kobce bývalého vězení. 
Šťastně se tam dočkaly osvobození. Knihovna byla znovu umístěna v kanceláři MNV na radnici. 
Nějakou dobu byla zatímně i v místnosti dnešní pošty v č. 108. Po dokončení stavby Požárního 
domu byla knihovna přemístěna do Vanovské ulice, kde má svou jednu místnost. Jen vybavení 
knihovny zůstalo staré a nevyhovující.“

Ke konci roku 1969 čítala knihovna 2 515 svazků, z toho bylo 847 svazků naučných, 1270 svazků 
zábavných pro dospělé, 45 naučných dětských a 353 dětské beletrie. Čtenářů bylo 54 a během roku 
si vypůjčili 1153 knih. A jak si knihovník a zároveň obecní kronikář v jedné osobě Alois Hrouz 
v tomto roce posteskl „Čtenářů rok co rok ubývá. Hlavní příčinou je nezájem občanů o četbu  
a televize.“ 

V dalším období byla po řadu let vedoucí knihovny učitelka knínické ZŠ Zdena Dvořáková. V roce 
1982 převzala vedení knihovny Jitka Jurová z čp. 255, následujícího roku učitelka knínické ZDŠ 
Jana Fialová. Mimo půjčování knih se v té době konaly v jejích prostorách pravidelně také výstav-
ky knih. Většinou se tak dělo u příležitosti významných spisovatelských výročí, v Měsíci knihy 
byly pořádány besedy. Tehdy knihovna disponovala 4187 kusy knih a velkým množstvím časopisů 
pro mládež i dospělé. Do nákupu knih bylo investováno každoročně okolo 6 tisíc korun. Většinu 
čtenářů a pravidelných návštěvníků knihovny tvořila mládež, proto bylo přednostně doplňováno 
především oddělení mladých čtenářů.

V roce 1984 byly pro potřeby knihovny adaptovány místnosti bývalého pohostinství nacházející se 
v budově národního výboru. Finanční náklady si včetně nového vybavení vyžádaly částku 150 tisíc 
korun. V takto upravených prostorách slouží knihovna svému účelu doposud.
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 Zámečník mzda od 25.000 Kč 
 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 
 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 
 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  
nebo na www.linaplast.cz 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 
- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  
nebo na www.linaplast.cz 

 25 -  

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

 Zámečník mzda od 25.000 Kč 
 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 
 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 
 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  
nebo na www.linaplast.cz 

Těšíme se na Vás 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 
- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

HLEDÁ  

 Zámečník mzda od 25.000 Kč 
 Elektromechanik mzda od 35.000 Kč 
 Seřizovač mzda až 38.000 Kč 
 Operátor výroby mzda až 24.000 Kč 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  
nebo na www.linaplast.cz 

Těšíme se na Vás 
 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 
- plně hrazené stravenky 

- docházkový bonus 2000 Kč 

- 25 dní dovolené 

- příspěvek na dopravu 

- prémie, odměny, flexipassy 

 

HLEDÁ  

OPERÁTORY VÝROBY      
ŠIČKY - PRO ZPRAC.KŮŽE A KOŽENKY 
      
 

V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující 
odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz 

 

 

V případě zájmu volejte: 583 037 124, nebo posílejte životopisy na 
kariera@linaplast.cz 

Aktuální přehled nabízených pozic naleznete na našem facebooku,  
nebo na www.linaplast.cz 

 

PŘIJĎTE K NÁM BUDOVAT SVOJI KARIÉRU 

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FIREMNÍ BENEFITY 
- plně hrazené stravenky 100,-/ks     - věrnostní bonus 

- odměna za odprac.dobu 2000 Kč/kvartál     - vánoční poukázky   

- 25 dní dovolené         - výhodný mobilní tarit  

- bonus při významném životním jubileu    - příspěvek na dopravu 

- životní pojištění                            - prémie, odměny 

 
 

Jsme ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše 
zákazníky patří významné automobilové společnosti. 

PRO POBOČKU NA SKŘÍPOVĚ A HORNÍM ŠTĚPÁNOVĚ HLEDÁME  
nové spolupracovníky na následující pozice: 
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