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Vážení spoluobčané, 
počasí posledních dnů dává najevo, že přišlo skutečně jaro. S tímto počasím, které je bohužel 
slabé na dešťové srážky, jsme se mohli začít plně věnovat stavebním pracím v obci. Jak jsem 
Vás informoval v posledním čísle zpravodaje, vichřice odnesla střechu tělocvičny základní školy. 
Tahle střecha je již opravena, zbývá jen položit finální vrstvu kvalitní lepenky. Pod střechou byla 
odebrána veškerá původní slabá vrstva tepelné izolace a nahrazena novými izolačními panely, kte-
ré odpovídají vlastnostmi síle 40 cm minerální vaty. Uvnitř tělocvičny bylo odstraněno všechno 
nářadí, obložení, podlahy, byl odstraněn i podkladní beton. Pod tímto byl mj. nalezen topný kanál, 
který využijeme při rekonstrukci k otopné soustavě. Současně s tělocvičnou probíhá rekonstrukce 
kabinetu tělocvikáře a přilehlá šatna tělocvičny pro žáky. Zde bude umístěno nové soc. zázemí vč. 
převlékacích boxů. Při rekonstrukci byl vznesen paní ředitelkou školy nápad na vybourání okna 
šatny a jeho nahrazení vchodovými dveřmi. Po konzultacích na ministerstvu, jelikož na veškeré 
opravy je poskytnuta dotace ve výši 80 procent, byla provedena ještě konzultace na stavebním 
úřadě. V současné době se rychle připravuje projekt na tento vstup do šatny. Uvedený vchod bude 
sloužit nejen dětem při hodinách tělesné výchovy venku v teplých dnech, ale i zájmovým spolkům 
jako např. fotbalistům, kteří tělocvičnu ZŠ využívají přes zimu k tréninkům a nebudou muset již 
chodit zadním vchodem přes prostory školky a školy. Probíhá i rekonstrukce střechy nad nářaďov-
nou. Zde bylo po rozkrytí původní konstrukce zjištěno, že strop není vůbec zateplen. Proto byl opět 
zateplen izolačními panely a byly ještě instalovány větrací prostupy meziprostoru izolace a střešní 
konstrukce. Práce probíhají nadále dle plánu. 

Další velkou stavební prací je kompletní rekonstrukce střechy školy. Dotace činí též 80 procent. 
Levé křídlo budovy se v současné době již dokončuje. Staré velkoformátové hliníkové tabule vli-
vem teplotní roztažnosti doslova vytahaly hřebíky, které je několik desetiletí držely. Po detailní 
prohlídce střechy z lešení se mi potvrdila domněnka, že střecha je v havarijním stavu a oprava byla 

informace  z  radnice
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nevyhnutelná. Za poslední roky byla krytina po vichřicích několikrát opravována. Při demontáži 
staré krytiny byly odstraněny i polorozpadlé větrací komíny z každé třídy, které budou nahrazeny 
novým odvětráním. V současné době naplno probíhá pokládka nové krytiny, kterou tvoří tašky 
firmy Prefa. Jedná se o tašky z eloxovaného hliníku červené barvy, které se zasunují pod sebe, za-
ručují i tepelnou roztažnost. Držáky tašek jsou nerezové. Životnost této střechy je garantována na 
několik desetiletí. Při opravě střechy dojde i k rekonstrukci jediného komínu, který na střeše zůsta-
ne, dále k rekonstrukci vysílače internetu firmy Topnet, k opravě a zateplení kousku fasády ze zadní 
strany budovy. Budou instalovány i nové okapy a svody. Na závěr proběhne osazení celé střechy 
i novými hromosvody dle platné legislativy. Uchycení bude nerezovými úchyty. Zvažujeme ještě 
omytí fasády budovy školy, využilo by se postavené lešení, jehož zapůjčení je finančně statisícovou 
záležitostí a v následujících letech se s jeho výstavbou nepočítá. Velké díky patří uklízečkám školy. 
Při každodenní práci, hlavně o jarních prázdninách, byla škola plná prachu a nečistot.  

Na konci března začala výstavba kolumbária a chodníku u kostela. Osobně jsem rád, že se po několika 
jednáních podařilo domluvit s biskupstvím na odkupu kousku pozemku pod kolumbárium, poté již 
nebránilo nic tomu vyřídit stavební povolení a mohli se pustit do prací, které nám přinesou nová místa 
pro urny a pohřbívání. Byla již odtěžena zemina, jelikož stavba kolumbária bude umístěna ve svahu. 
Současně s výstavbou kolumbária bude vystavěn chodník kolem kostela k hrobovým místům. 
V polovině března bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Boskovice stavební povolení na rekon-
strukci a prodloužení chodníku od mostu u Jednoty směrem na Šebetov. Staveniště již bylo předáno 
firmě Kora Vodostaving s. r. o., která bude opravovat i chodník směrem ke kulturnímu domu. Obě 
stavby budou probíhat od těchto dnů, termín dokončení je pro obě konec června. Současně s opra-
vou dojde i k umístění nového osvětlení kolem chodníku.
V druhé polovině měsíce došlo k opravám cest v lokalitě Padělky a k Šebetovu. Tyhle opravy ne-
jsou finálními povrchy komunikací, jelikož v uvedených lokalitách budou ještě probíhat stavební 
práce na inženýrských sítích. 
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Určitě jste si při jarních procházkách všimli, že od lokality Padělky směrem k rybníčkům  probíhá 
výstavba elektrických přípojek k soukromých pozemkům. Při téhle akci, kterou nefinancuje městys 
Knínice, jsme se dohodli, že bude nachystáno i odběrné místo el. energie u pozemku lesní školky 
a do výkopu založena chránička, která bude moci být využita v budoucnu na výstavbu veřejného 
osvětlení v této lokalitě. 
Dne 22.3. proběhl audit hospodaření městyse Knínice. Závěrečnou zprávu jsme ještě neobdrželi, 
ale dle sdělení auditorky Ing. Dvořákové bude patrně opět v pořádku. Následující audit je objednán 
na září, na konec volebního období.      
V obecním lese, v místech pod novým oplocením, o kterém jsem již dříve psal, probíhá příprava na 
další výsadbu stromků, aby se tahle parcela zalesnila kompletně. Obecní zaměstnanci provádí pra-
videlné kontroly oplocení. V těchto dnech budou označovat stromky lesnickou oranžovou barvou, 
aby při obsékání byly vidět a nedošlo k jejich poškození křovinořezy. Pro údržbu městyse byly za-
koupeny nové stroje zn. Stihl, jedná se o další křovinořez, benzínový plotostřih a fukar s vysavačem 
s funkcí drcení napadaného listí.
Na krajském úřadě JmK jsem se zúčastnil jednání s názvem „dopravní obslužnost Boskovicka“ Se 
starosty okolních obcí jsme byli informováni o další vlakové výluce v tomto roce a to v Březové 
nad Svitavou. Postupně budou upravovány během roku jízdní řády jak vlaků, tak i autobusů a to 
i v Knínicích. Dle sdělení zástupců Kordisu a JmK budou cestující včas o změnách informováni. 
Informace budeme uveřejňovat i na našich webových stránkách. 
V souvislosti s novelou zákona o drahách došlo ze strany Správy železnic k opětovnému návrhu na 
zrušení žel. přejezdu v ulici Vanovská. S tímto ostře nesouhlasím, za zachování jsem již jednou několik 
měsíců bojoval (i minulé vedení), proto jsem obratem předal podklady advokátní kanceláři k vyhotovení 
námitek a odvolání proti rozhodnutí. O dalším vývoji Vás budu cestou zpravodaje informovat.
Stavební komisí bylo na návrh vedení městyse projednáno setrvání velkých obecních kompostérů. 
Těchto 11 dřevěných kompostérů bylo pořízeno z dotace a umístěno na 7 míst různě po Knínicích. 
Jelikož skončila před dvěma lety udržitelnost projektu a na dřevěných konstrukcích kompostérů se 
začala projevovat hniloba a stáří, bylo následně rozhodnuto o odstranění některých kompostérů. Ar-
gumentem odstranění je i fakt, že byly rozdány občanům popelnice na BIO odpad a další zahradní 
kompostéry o objemu 1300 litrů. V neposlední řadě musíme zvážit i ekonomickou stránku věci, zvlášť 
v dnešní době. Vývoz kompostérů nás za sezónu stojí přes 100 tis. Kč, likvidace obsahu kompostéru 
další desetitisíce. Proto budou od dubna už jen dvě místa. První v lokalitě nové ulice u nádraží, kam 
byl umístěn plechový kontejner a druhé ve směru k fotbalovému hřišti. Chtěl bych Vás tímto požádat, 
abyste využívali kompostování na Vašich zahradách, využívali správně BIO popelnice a předešli tak 
vysokým nákladům na odvoz a likvidaci. Jde to i v okolních vesnicích. Děkuji.      
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Přiblížil se nám měsíc duben, měsíc významných svátků a několika kulturních akcí. Dne 2. 4. pro-
běhne akce Ukliďme Knínice, při tomto bude probíhat sborem dobrovolných hasičů sběr železného 
šrotu. Poté nás čekají největší křesťanské svátky v roce, před nimiž proběhne 9. 4. 2022 Velikonoč-
ní tvoření. Následující týden jste zváni na předpouťovou zábavu, košt vín a po dvou letech k nám 
opět přijedou i pouťové atrakce s prodejními stánky. Poslední týden měsíce zakončíme pálením 
čarodějnic. Přeji Vám všem krásné prožití tohoto nadcházejícího měsíce.            

Humanitární sbírka pro Ukrajinu – poděkování občanům
Posledních několik dní všichni vnímáme válečný konflikt na Ukrajině. Po začátku války jsem jed-
nal s Charitou Blansko o sbírce pro uprchlíky. Domluvili jsme se, že sbírku vyhlásíme až o pár dní 
později, jelikož Charita měla dostatečné zásoby oblečení i potravin. Po pár dnech, kdy začalo prou-
dit čím dál více lidí do naší země, nás Charita Blansko požádala o vyhlášení materiální sbírky. Tato 
byla uskutečněna 16. března v odpoledních hodinách. Poté byla obecními zaměstnanci následující 
týden odvezena na Charitu v Boskovicích. Děkuji mnohokrát všem dárcům za poskytnuté dary.    

Petr Grénar 
starosta městyse   

Čištění místních komunikací
Dne 11. 4. 2022 proběhne v Knínicích strojní čištění místních komunikací. Prosíme občany, aby 
uvedený den neparkovali na místních komunikacích a ponechali volný průjezd čistícímu vozu. 
Čištění provede pan Karel Porč. 

Očkování psů 
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině proběhne v Knínicích na konci měsíce května 2022. Ter-
mín bude oznámen v příštím zpravodaji.
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U S n e S e n Í
č. 25 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 21. 2. 2022
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.
4.2.  Návrh dodatečných úprav komunikace kolem Semíče. 
5.5.  Že starosta městyse Knínice neučinil žádnou změnu ve schválených prioritních stavbách 
 a o vybudování biokoridoru-větrolamů u střediska Agrospol, byl městys vyrozuměn Státním 
 pozemkovým úřadem Blansko.
6.1.  Zprávu finančního výboru. 
7.2.  Rozpočtové opatření č. 8/2021.
9.2.  Výsledek hospodářské činnosti městyse k 31. 12. 2021.
Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2.  V oblasti pod farskou zahradou 2 stavební pozemky o stejné výměře. 
3.3.  Cenu za 1 m2 stavebního pozemku v oblasti pod farskou zahradou na 650 Kč vč. DPH. 
3.4.  Provést výběr žadatele o koupi pozemku na dalším zasedání zastupitelstva. 
5.2.  Protipovodňová opatření za prioritu městyse. 
5.4.  Za základ protipovodňových opatření chválenou projektovou dokumentaci pozemkových 
 úprav, doplněnou o vodohospodářské stavby v trase příkopů a kanalizací. 
8.2.  Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2021. 
8.3.  Zaúčtovat výdaje za vypracování projektové dokumentace a inženýrské práce na akci 
 „Zástavbová studie průmyslové zóny“ ve výši 36 890 Kč, jako zmařenou investici. 
9.3.  Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice na rok 2022.
10.2.  Cenu vodného ve výši 31,00 Kč bez DPH a stočného ve výši 20,84 Kč bez DPH 
 pro městys Knínice od 1. 4. 2022. 
11.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Kolumbárium a zpevněné plochy hřbitova v Knínicích, 
 ve výši 2 228 693,54 Kč bez DPH (2 696 719,18 Kč vč. DPH) podané firmou STAVKOM, 
 spol. s r. o., Nádražní 1332/32, Boskovice. 
11.3.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku Knínice – rekonstrukce a prodloužení chodníku, ve výši 
 576 585,69 Kč bez DPH (697 668,68 Kč vč. DPH) podané firmou KORA-VODOSTAVING 
 s. r. o., Zbraslavecká 492, Kunštát. 
12.2.  ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2355/16 o výměře 79 m2, p.č. 2355/17 
 o výměře 79 m2, p.č. 2355/18 o výměře 79 m2 a  p.č. 2355/19 o výměře 79 m2 
 v k.ú. Knínice u Boskovic.
12.4.  Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/60 o výměře 21 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
12.6.  Záměr prodeje pozemku p.č. 228 – trvalý travní porost o výměře 306 m2 a části pozemku 
 p.č. 227 – orná půda o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
13.2. Prodej pozemku p.č. 91/6 – zahrada o výměře 529 m2  v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou 
 kupní cenu 52 900 Kč bez DPH. Kupující R. J., Knínice.
     Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 4. 2022.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
11.4.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybranými uchazeči veřejných zakázek firmou STAVKOM, 
 spol. s r. o., Nádražní 1332/32, Boskovice a KORA-VODOSTAVING s. r. o., 
 Zbraslavecká 492, Kunštát. Zodpovídá: ÚM. Termín: 28. 2. 2022.
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12.7.  Zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků na úředních deskách Úřadu městyse Knínice. 
13.3.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím R. J., Knínice. 
 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 4. 2022.

Pavel Pecha, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

Důležitá telefonní čísla
Havarijní služba dodavatele elektřiny – 800 22 55 77
Pohotovost dodavatele plynu – 1239
Pohotovost dodavatele vody – 777 166 990

Telefonní číslo tísňového volání – 112

Nejbližší hasičský sbor
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Chrudichromská 2041, 68001 Boskovice
Telefon: 950 612 111 nebo 150

Nejbližší zdravotnické zařízení
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice
Spojovatelka: 516 491 111 nebo 155.

Nejbližší útvar Policie ČR
Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Boskovice
Masarykovo nám. 5, 680 01 Boskovice
Telefon: 974 631 730 nebo 158

Cena vodného a stočného od 1. 4. 2022
Od dubna 2022 dojde v Knínicích k navýšení ceny vodného. Stočné zůstává beze změny.  
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.
Vodné a stočné celkem: 51,84 Kč + 10 % DPH = 57,02 Kč/m3. 

Místní poplatky
Vážení občané, žádáme o úhradu místních poplatků. 
Roční výše poplatku za svoz odpadů činí 500 Kč/osoba. Tento poplatek je stanoven dle OZV městy-
se Knínice č. 1/2021. 
Pokud chcete platbu uhradit převodem na účet, můžete tak učinit na účet městyse vedený u ČSOB, a. s., 
č. 168554808/0300. Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište Vaše příjmení. 
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 majitele. Tento poplatek je stanoven 
OZV městyse Knínice č. 1/2019. 
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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.

Sběr elektrozařízení a železného šrotu, provede SDH Knínice
v dopoledních hodinách v sobotu 2. 4. 2022
Elektrozařízení uvedené níže a železný šrot umístěte prosím před Váš dům do 9.00 hodin. Pokud 
nebude odebráno v daný termín svozu, kontaktujte tel. č. 721 600 374 (Pavel Pecha).

Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení:
–  velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká 
 zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení 
 s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) 
 s výjimkou splitových jednotek
–  pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná 
 k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká 
 zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní 
 ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká 
 zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání 
 otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, 
 nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů 
 nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro 
 postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje 
 pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velká vrtačka ostatní velké elektrické nástroje, kopírka 
 bez cartridge apod.
–  mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, 
 zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče 
 používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče 
 pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání 
 nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, 
 čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, 
 DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna 
 bez cartridge, wifi, počítače, notebooky, klasické telefonní přístroje apod., televizory, monitory, 
 LCD televizory a monitory.

ODPaDy
TDO: úterý 12. 4.
BIO: úterý 5. 4., 19. 4.
PLaSTy + PaPÍR: úterý 26. 4.
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 (16. 4.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
9. 4., 30. 4. 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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Knihovna
Zdravím všechny čtenáře a milovníky knih! Jmenuji se Simona Vybíhalová a jsem vaše nová kni-
hovnice! Do knínické knihovny chodím už od malička a bývalou knihovnici, paní Janu Fialovou, 
jsem zažila i jako učitelku na místní ZŠ. Před pár lety jsem jí nabídla, že bych ji na pozici kni-
hovnice jednou ráda vystřídala. Naštěstí, mě paní Fialová neposlala k šípku a srdečně nabídku 
přijala. Postupně jsem se u ní zaučovala, občas ji zastoupila a nakonec ji definitivně vystřídala. 
Proto mě od 1. března potkáváte v knihovně. 
Přijde mi super, že jsem nastoupila zrovna v březnu, kdy je „Měsíc knihy“. Sice jsem s tímto „knižním 
svátkem“ nestihla nic uspořádat, ale příští rok už to zvládnu. Teď se pomalu rozkoukávám a vymýšlím, 
co společně budeme podnikat. Plánů mám snad tunu, ale realizovat je budu krůček po krůčku. 
Společně s vedením obce jsme kni-
hovnu zapojili do dotačního progra-
mu. Pokud nám to klapne, tak se určitě 
dozvíte víc. 
Jinak máme 9. dubna na programu 
Velikonoční tvoření v kulturním domě, 
tak si je nenechejte ujít.  
Upřímně, moje „bytí“ v knihovně mě 
neskutečně naplňuje a těším se na Vás 
všechny (společně s asi šedesáti nový-
mi knihami).

Simona Vybíhalová
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INFORMaCE MINISTERSTVa PRÁCE a SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance, musí podepsat smlouvu, jinak mu 
bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen. 
•  Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť 
•  Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, 
 že selže původní dodavatel zákazníka 
•  Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců 
•  Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, 
 což přinese zákazníkovi nemalé náklady 

POKUD JSTE SI DOSUD NEVyBRaLI NOVÉHO DODaVaTELE, 
PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE.
TO PLaTÍ I V PŘÍPaDĚ, ŽE CHCETE NaDÁLE ZŮSTaT U FIRMy, 
KTERÁ VÁM aKTUÁLNĚ JaKO DODaVaTEL POSLEDNÍ INSTaNCE DODÁVÁ 
a KTERÉ PLaTÍTE ZÁLOHy.

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky 
a odpojení 
•  Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI 
 případný doplatek (přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny) 
•  I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky za dodanou energii 
 nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávek a odpojení 
•  K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se s dodavatelem domluvit 
 na řešení 
•  Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným 
 nákladům, které odpojení jako krajní řešení neplacení přináší 

POKUD aKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTaTEK PROSTŘEDKŮ Na ÚHRaDU ZÁLOH, 
SPOJTE SE CO NEJRyCHLEJI S DODaVaTELEM POSLENDNÍ INSTaNCE 
a SVOJI SITUaCI aKTIVNĚ ŘEŠTE. 
VŽDy JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE Na ÚŘaD PRÁCE, KTERÝ aKTUÁLNĚ NaBÍZÍ 
VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI S VySOKÝMI CENaMI ENERGIÍ. 

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního 
období) vždy znamená náklady navíc 
•  Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku 
 poslední instance opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen 
•  Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až v řádu několik tisíc korun 
 (výjezd technika, nutnost opětovně revize měřícího zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená 
 a období bez elektřiny nebo plynu 

ODPOJENÍ OD DODÁVKy DODaVaTELE POSLEDNÍ INSTaNCE SE MŮŽETE VŽDy 
VyHNOUT, MUSÍTE aLE SVOJI SITUaCI aKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVaT 
a PŘEDEVŠÍM VČaS UZaVŘÍT NOVOU SMLOUVU.



9

Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa. 
•  K odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se nejprve pokouší zákazníka v rozmezí několika 
 týdnů (v případě aktuálního DPI dokonce měsíců) opakovaně kontaktovat (telefonicky, mailem, 
 dopise, a to i doporučeným) a zákazník proto vždy dopředu ví, kdy a proč by k odpojení mohlo 
 dojít, teprve následně dává dodavatel pokyn distributorovi 
•  dodavatel je tedy ten, který přerušuje nebo ukončuje další dodávku energií (ať už pro neplacení 
 nebo ze zákona na konci šesti měsíčního období DPI), vlastní odpojení (znemožnění další fyzické 
 dodávky) ale realizuje příslušný distributor, který provozuje a vlastní měřicí zařízení a infrastrukturu 
•  jak předejít odpojení: o v případě neplacení, je většinou možné fyzickému odpojení předejít, 
 pokud zákazník svůj dluh uhradí 
•  v případě ukončení DPI na konci 6 měsíců, ale bude nutné vždy podepsat novou smlouvu 
 a najít si nového dodavatele (i kdyby to byl sám dodavatel poslední instance) 
•  odpojení probíhá tak, že na místo dorazí pracovník distributora, provede potřebné práce, 
 které zamezí další dodávce energií 
•  pokud se tak stane, obnovení dodávky přinese vždy zákazníkovi dodatečné náklady 
 a může zabrat i delší čas 
•  v případě elektřiny se může jednat o: 
 – pokud jde o relativně nový odběr bez historických rozvodů, pak znovupřipojení proběhne 
 poměrně rychle a bez komplikací, spíše jde tedy o to, doplatit dluh, resp. zvolit si včas 
 nového dodavatele 
 – pokud půjde o historické rozvody, distributor obyčejně nebude moci znovupřipojení provést 
 hned z důvodu platných norem a standardů, v takovém případě může zákazníka čekat vícenáklad 
 na úpravu rozvaděče a související práce, dále náklady na revizi (řádově tedy vícenáklady 
 přes 5 tis. Kč), tato situace pak bude náročnější i z pohledu času, jelikož si zákazník musí sehnat 
 firmu, která mu práce provede 
•  v případě plynu se může jednat o: o znovupřipojení plynu je technicky náročnější a distributor 
 jej obyčejně zpoplatňuje částkou kol. 2 tis. Kč, předtím je ale potřeba vždy provést revizi, 
 což představuje další náklad kol. 2 tis. Kč a nutnost sehnat narychlo technika 

ODPOJENÍ VŽDy PŘINESE NÁKLaDy NaVÍC a ZNaMENÁ MINIMÁLNĚ 
NĚKOLIK DNÍ BEZ ENERGIÍ. 
VŽDy JE MOŽNÉ MU PŘEDEJÍT, POKUD ZÁKaZNÍK SVOJI SITUaCI 
aKTIVNĚ ŘEŠÍ.

Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul? 
•  Je potřeba počítat s tím, že vlastní podpis smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné 
 administrativní úkony na straně dodavatele, distributora a operátora trhu 
•  Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně může trvat několik dní 
•  I proto není na místě s výběrem dodavatele otálet na poslední chvíli 

NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVy S NOVÝM DODaVaTELEM, 
KTERÝ VÁM ZaJISTÍ DODÁVKU PO SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKy 
POSLEDNÍ INSTaNCE. 
SMLOUVU PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI DVa TÝDNy PŘED KONCEM DPI, VÝBĚR 
DODaVaTELE JE ZCELa Na VÁS, MŮŽE JÍT O FIRMU, KTERÁ VÁM DODÁVÁ 
JaKO DODaVaTEL POSLEDNÍ INSTaNCE NEBO O JaKÉHOKOLIV JINÉHO 
OBCHODNÍKa.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 11. 4. 2022 od 11.30 do 11. 4. 2022 15.00 hodin
Vypnutá oblast: jižní část Padělky vymezená domy č. 329, 328, 298 a 334 (121, 129, 130, 200, 224, 226, 
228, 235, 239, 243, 261, 282, 287, 289, 289, 290, 298, 299, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 
322, 323, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 336, 340, 342, 350, 253, 354, novostavba p.č. 4819/6).

Dne 11. 4. 2022 od 07.00 do 11. 4. 2022 11.00 hodin
Vypnutá oblast: část obce podél hlavní silnice od domů č. 187 a 174 směrem na Vážany až na konec 
obce, včetně č. 330, pily a nové ulice U Nádraží (novostavby). (174, 177, 181, 187, 188, 190, 193, 
203, 223, 232, 330, 339).

Dne 13. 4. 2022 od 11.00 do 13. 4. 2022 13.00 hodin
Vypnutá oblast: část obce Knínice: od domů č. 107 - OÚ a č. 14 podél hlavní silnice směrem na 
Vážany až po č. 241 a č. 273. Dále boční ulice od č. 242 po č. 123 a č. 124 a také ulice od č. 195 po 
č. 127. Celá slepá ulice od č. 209 až na konec po č. 278 a dále č. 276, 225 a 210.

Dne 13. 4. 2022 od 13.00 do 13. 4. 2022 15.00 hodin
Vypnutá oblast: východní část obce Knínice: podél hlavní silnice od domů č. 60 a č. 60 a č. 30 a č. 
22 dále směrem k lesu a směrem na Šebetov zbytek obce a všechny boční uličky. Část ulice od č. 
58 a č. 159 po č. 205. Celá slepá ulice od č. 283 po č. 304.

MaPy s vyznačením vypnutých lokalit, naleznete na úředních deskách Úřadu městyse Knínice. 
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali, že nás od 21. 3. 2022 najdete v nové moderní pobočce na adrese 
Masarykovo nám. 12, Boskovice (bývalá prodejna zlatnictví, u kašny). 
Rádi Vám pomůžeme: uzavřít smlouvu, nahlásit pojistnou událost, zaplatit pojistné platební kartou, 
provést změny na stávajících pojistných smlouvách.
Otevírací doba: Po–Čt: 8.00–17.00 hodin, Pá: 8.00–16.00 hodin.
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 
Masarykovo nám. 12, Boskovice, mob. 733 696 210
E-mail: psmidova@koop.cz, web: www.koop.cz

Přípojky: elektrické, vodovodní, 
kanalizační.

Terénní úpravy, drenáže, bazény, 
základy, jezírka, jímky…

Tel.: +420 721 031 987 
E-mail: mindaminibagr@gmail.com
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ŠKOLa  a  ŠKOLKa

Projektový den – Japonsko
Na začátku března jsme se sedmáky přivíta-
li návštěvu z dalekého Japonska. Přijel k nám 
pan Drápela, turistický průvodce. Doprovázela 
jej manželka Japonka a jejich malý syn. Během 
dopoledne jsme virtuálně cestovali po Japonsku, 
seznámili jsme se s východní kulturou. Nahlédli 
jsme do tradiční módy. Paní Mari nám ukázala 
kimono, dokonce jsme si vyzkoušeli i tradiční 
dřeváky. Život v Japonsku se v mnoha ohledech 
hodně liší od našeho života, mohli jsme srovnávat 
a některé věci nás velmi překvapily. S hůlkami to 
není až tak jednoduché, ve škole děti nosí unifor-
mu. Jsme také rádi, že máme naše paní uklízečky, 
japonské děti si třídy musí uklízet samy. Ve škole 
jsou děti až do pozdního odpoledne. Shodli jsme 
se na tom, že život v Japonsku je sice zajímavý, 
ale jsem rádi za naši školu, za naši obec. 

Mgr. Jitka Vaňková

Projektový den – Recyklace a třídění odpadu na ZŠ
Na pátek 18. 3. 2022 připadl Světový den recyklace odpadu a my jsme si ho ve škole připomněli 
projektovým dnem. Žáci 1. stupně se učili třídit odpad do správných popelnic. Všichni žáci školy 
postupně zhlédli Recyklopohádku - poučné divadelní představení, které si nastudovali žáci 5. třídy. 
Na příkladu staré ledničky jsme se dozvěděli, jak naložit s různými druhy odpadu i kde máme nej-
bližší sběrný dvůr. Přesto, že měli na přípravu jen krátkou dobu, jejich výkony byly úžasné. Žáci 
druhého stupně se pak věnovali minimalizaci odpadů, šetření potravinami i recyklaci plastů. Na 
závěr všechny třídy dostaly nové koše na tříděný odpad.  

Mgr. Helena Paroulková
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Divadelní představení žáků 5. třídy ZŠ
Dne 18. 3. 2022 se na naší škole konal ekologický projekt, který měl za úkol žáky ještě lépe se-
známit s pravidly třídění odpadů a motivovat je k dodržování těchto pravidel. Jeho součástí bylo 
i divadelní představení, které pro své spolužáky nacvičila pátá třída. Představení s názvem Re-
cyklo(po)hádka aneb O dědečkovi a staré ledničce odkazovalo na známou pohádku O velké řepě.  
Souboj dědečka, babičky, vnoučka a dalších se starou ledničkou byl proložen naučnými vsuvkami, 
ve kterých se diváci dověděli spoustu zajímavých informací z oblasti ekologie. Například co patří 
a co nepatří do bioodpadů nebo co jsou to freony.
Do představení se zapojili všichni přítomní žáci páté třídy s velkým nadšením. Přestože měli na 
nacvičení a připravení představení necelý týden, zvládli vše skvěle a odměnou jim byl velký potlesk 
a chvála publika. Žákům se hraní divadla zalíbilo natolik, že si nakonec domluvili i reprízy předsta-
vení pro žáky druhého stupně.  Za snahu a obrovské nadšení patří všem páťákům veliká pochvala.

Mgr. Martina Kopecká

Březen v mateřské škole
Březen do Knínic přinesl příslib jara a na naší školní zahradě je zase o něco veseleji.
Na začátku měsíce jela celá mateřská škola do kina v Boskovicích. Promítala se pohádka Myši 
patří do nebe. I ti naši nejmenší školkáčci krásně zvládli cestu autobusem i celé představení. 
Podařilo se zajistit další lekce bruslení, takže si děti mohly základy bruslení upevnit a zopakovat.
V půlce měsíce proběhlo projektové dopoledne na školní zahradě. Téma Recyklace a ekologie. Pro-
gram si připravila paní učitelka Katka a děti téma třídění velice zaujalo. Děti jsou velice dobře infor-
mované a je poznat, že se doma s rodiči do třídění odpadu zapojují a berou to jako samozřejmost. 
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Předškoláci zakončili edukačně stimulační skupiny, které děti podporují při přípravě do školy. 10. lekce 
proběhla slavnostně. Na budoucí prvňáčky se přišla podívat paní učitelka Mgr. Eva Vlachová, která bude 
příští rok děti učit.
I v mateřské škole proběhl Den otevřených dveří. Jsme rádi, že se za námi rodiče a přátelé školy 
přišli podívat.
Třída Berušek se věnovala klasickým pohádkám, děti hrály divadlo a přitom se celá třída zaměřila 
na výslovnost a celkově logopedickou prevenci. Všechny děti se v mluvení viditelně zlepšují.
Pohádkám se věnovala i třída Žabek. Těm se pohádky promítly do básniček, písniček i četby. Lesní 
zázemí se pomalu po zimě probouzí a děti se nadšeně zapojily do jarní kultivace a úklidu. 
Sluníčka se věnovala pojmu čas. Děti si ujasnily pojmy den, týden, měsíc, roční období a zkoumaly 
různé možnosti měření času.

Kolektiv učitelek MŠ
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SPORT

ODDÍL TJ 
MaLÁ HaNÁ 
KNÍNICE

                  TJ Malá Haná Knínice 
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
 
 
Rozpis utkání 
 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
16. Knínice Doubravice 03.04. v 15:30 Neděle   
17. Kunštát "B" Knínice 10.04. v 13:00 Neděle   
18. Knínice Skalice 17.04. v 16:00 Neděle   
19. Velké Opatovice Knínice 23.04. v 13:00 Sobota   
20. Knínice Jedovnice 01.05. v 16:30 Neděle   

 
I. TŘÍDA DOROST - skupina A 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
16. Knínice Moravská Slavia 02.04. v 15:30 Sobota   
17. Újezd u Brna Knínice 09.04. v 10:00 Sobota   
18. Knínice Bohunice 16.04. v 16:00 Sobota   
19. Sparta Brno Knínice 24.04. v 14:15 Neděle   
20. Knínice Rousínov 30.04. v 16:30 Sobota   

 
I. TŘÍDA STARŠÍ ŽÁCI - skupina A 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
18. Knínice Svitávka/Žijeme hrou 03.04. v 10:15 Neděle   
19. Knínice Bukovinka 16.04. v 10:00 Sobota   
20. Černá Hora/Bořitov Knínice 27.04. v 17:30 Středa   
21. Knínice Jedovnice 01.05. v 13:45 Neděle   

 
Pavel Lajšner 

 

Rozpis utkání
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Oddíl TJ Malá Haná Knínice, z. s. 

Vás co nejsrdečněji zve na

PŘEDPOUŤOVOU 
ZÁBAVU

která se uskuteční 
v pátek 22. dubna 2022
v prostorách KULTURNÍHO DOMU v Knínicích

Zahájení ve 20 hodin

Hraje skupina 

arcUS
občerstvení zajištěno

vstupné 80 Kč
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KLUBy  a  SPOLKy
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sobota 23. dubna 2022 od 19.00 hodin  
v kulturním domě v Knínicích

Nabídka programu:
ochutnávka široké škály vzorků  

bílých, růžových a červených vín 
od drobných pěstitelů z regionu Jižní Morava

bohaté občerstvení v podobě nealko i alko nápojů, 
zabíjačkové speciality, stylové pochutiny k vinné degustaci 

cimbálová muzika RÉVA
Jedinečná příležitost vidět a slyšet přímo v akci profesionální formaci  

špičkových multiinstrumentálních muzikantů, kteří jsou svojí produkcí  
v rámci ČR opravdu jedineční!

Během jednoho večera se můžete potkat s mistry Bachem, Mozartem, Beethovenem, 
Straussem a Dvořákem v příjemné společnosti Glenna Millera, The Beatles a Pink Floyd,  
s moravskou verbuňk chasou a divokou tlupou cikánských hudebníků, to vše se zvukem 

cimbálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu a saxofonu.

Vstupné „Košt vín 2022“: 200 Kč
Součástí vstupného katalog a ochutnávka vystavovaných vzorků, degustační sklenička s logem akce. 

Prodej vstupenek bez místenek na místě v termínu akce.

KOŠT VÍN 2022
12-tý ročník
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UPLyNULÉ  aKCE

masopust
Masopustní průvod vyrazil v sobotu 26. 2. 2022 po 9. hodině z Městečka na tradiční průvod městy-
sem. Mezi masopustními maskami jste mohli vidět medvěda i s medvídětem, koně, slaměného 
panáka, pipi punčochatou, krále, kašpárka, kominíka, mexičany, selky, policistu, teroristu, „dlou-
hého“, slavného fotbalistu Panenku a další masky. Cíl průvodu byl před Restaurací Pod Lípou, kde 
proběhlo vystoupení dětí z místní mateřské školy a masopustní scénka v podání Divadelního spolku 
Knínice. Současně bylo možné se před restaurací občerstvit teplou česnečkou, nebo svařáčkem  
a zakousnout chleba s tlačenkou, nebo sladké masopustní dobroty. Děkujeme občanům za vstřícné 
přijetí maškar a všem ostatním, kteří se na akci podíleli. 

ÚM

Římskokatolická farnost Knínice

V sobotu 23. 4. a v neděli 24. 4. 2022 se koná na Sýpce u kostela 

tradiční pouťová výstava obrazů pana Petra Reisiga ze Šebetova. 
Tentokrát obohacená o výtvory nadějného uměleckého kováře Pavla Ptáčka z Vážan. 

Výstavu můžete shlédnout v sobotu 
od 14 do 17 hodin, v neděli od 9.30 do 17 hodin a pozvat na ni můžete i své pouťové hosty.

Poutní mše svatá – neděle 24. 4. 2022 v 8.30 hod.
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Burza dětského oblečení
V sobotu 19. 3. 2022 se v kulturním domě v Knínicích konala burza dětského oblečení a potřeb. 
Prodejkyně zaplnily prostor celého sálu. Za pár hodin přišla nakoupit spousta maminek i tatínků, 
aby doplnili šatníky pro svoje ratolesti. Děkujeme městysi Knínice za umožnění akce a těšíme se 
na další burzu. 

Simona Vybíhalová
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KRONIKa MĚSTySE KNÍNICE
ROK 1976

O tomto roku můžeme říct, že byl dalším významným mezníkem na naší socialistické cestě. V jeho průběhu došlo 
k událostem, které ovlivnily a ještě dlouho budou ovlivňovat a podněcovat veškeré naše úsilí a snažení ve výstavbě 
rozvinuté socialistické společnosti. XXV. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu manifestoval před celým 
světem program komunistických perspektiv a přijal velkolepý program mírové politiky.

V dubnu se sešel XV. sjezd Komunistické strany Československa.  V jeho jednání a závěrech je zakotven další roz-
květ naší vlasti, naše jistota šťastného a spokojeného života v míru.  Koncem října proběhly v naší zemi všeobecné 
volby do zastupitelských orgánů, v nichž obrovská většina našeho lidu vyjádřila důvěru a podporu politice KSČ  
a Národní fronty podporu programu XV. sjezdu, který přijali za svůj všecky organizace Národní fronty a který se stal 
programem všeho našeho lidu.  Pracující před volbami i ve volbách vysoce oceňovali sociálně ekonomický program 
XV. sjezdu naší strany pro další výstavbu rozvinuté socialistické společnosti v Československu. Jasně vidí, co jim 
přináší socialistické zřízení, které neponechává člověka v neštěstí či nemoci odkázaného jen na sebe, stará se o za-
bezpečení každého od dětství až po zasloužený odpočinek a dává mu jistotu pro dnešek i zítřek. 

Plenární zasedání se konala 23.2; 26.4; 13.7; 20.7 (slučovací s Mnv Vážany), 18.10.; 15.11. (první ustanovující 
plénum po volbách). Nejzávažnější řešené úkoly: zpracování nového volebního programu, výstavba učitelských 
bytů, stavba vodovodu, rozpočet na rok 1976 (504 700 Kčs – příjem včetně dotací vyrovnán s výdaji), dokončování 
adaptačních prací na mateřské škole, sloučení národních výborů Knínice – Vážany, zhodnocení plnění volebního 
programu za léta 1971-1976, organizační příprava voleb, předání čestných uznání těm poslancům, kteří odcházeli z 
funkcí, slib nově zvolených poslanců, volba nového předsedy, tajemníka, rady, komisí národního výboru, rozpraco-
vání závěru XV. sjezdu KSČ do plánu práce národního výboru pro období 1976–1980.

Závažnou politickou a historickou událostí obce bylo jednání 4. plenárního zasedání slučovacího MNV Knínice-Vážany, 
které se konalo 20. července 1976 v sále MNV v Knínicích za přítomnosti 12 poslanců z Knínic, 7 poslanců z Vážan 
a 10 zástupců organizací obou obcí a poslance ONV Blansko s. Rudolfa Krkavce.

Předsedou sloučených národních výborů zvolen s. Jan Fašanok, tajemníkem s. Oldřich Ševčík, zvolena osmičlenná rada  
a 4 komise. Projednán rozpočet plán činnosti na druhé pololetí 1976. Pro příští volební období schváleno 23 členné plénum 
(17 poslanců z Knínic  a 6 z Vážan). Obec Vážany bude v novém národním výboru reprezentovat občanský výbor.

Sbor pro občanské záležitosti je jedním z nejaktivnějších orgánů místního národního výboru. Po volbách do za-
stupitelských orgánů doznal ve svém složení změn ovlivněných sloučením národních výborů Knínice-Vážany. Je 
jedenáctičlenný, Předsedkyní s. Anna Vondálová z Vážan, tajemnicí matrikářka MNV s. Anežka Hylšová. Z poměrně 
obsáhlé činností vyzvedám: vítání nových občánků (15 dětí) do života, besedy s branci, beseda nad kronikou obce 
pro pionýry ZDŠ, besedy s důchodci, rodiči prvňáčků, slavnostní předání občanských průkazů patnáctiletým, sledo-
vání výročí starších občanů s projevy pozornosti jim, návštěvy přestárlých osob (35 návštěv). Nejužší a nejplodnější 
spolupráci vykazuje sbor z místní organizací Českého Červeného kříže. 

V obci se narodilo 15 dětí, z toho z Vážan 2, v matričním obvodu bylo uzavřeno 23 sňatků, 5 bylo delegováno do ji-
ných matričních obvodů, 4 naopak do našeho obvodu, 6 sňatku nebylo církevně opakováno. Sbor uskutečnil 4 besedy 
se snoubenci – zúčastnilo se 12 párů. V roce zemřelo 6 občanů, z toho jeden občan z Vážan. Počet obyvatel v obci  
31. 12. 1976: 1061 z toho Vážany 250. Ve srovnání s rokem 1975 přibylo v Knínicích 11 občanů.

HiStorie



26

Budovatelské úsilí v obci zaměřeno na hlavní akci – vodovod a dokončení adaptačních prací v mateřské škole Jak 
vidno z následujícího přehledu věnovali občané zvelebování obce a svých domovů desetitísíce brigádnických hodin 
a jejich zásluhou vzniklo dílo v hodnotě téměř dvou milionů Kčs.
akce náklady Kčs odpracováno hod. hodnota díla Kčs
vodovod – akce "Z" 932 434 9 349 1 072 669
oprava mat.školy 124 000   124 000
údržba a úklid   8 611 107 638
údržba zeleně   4 104 51 300
údržba byt.fondu   41 202 593 309
  1 056 434 63 266 1 948 916

Kulturní činnost v obci byla motivována především jednáním XV. sjezdu KSČ a volbami do zastupitelských orgánů 
všech stupňů. Činnost agitačního střediska se soustředila na vysílání relací místním rozhlasem k uvedeným poli-
tickým událostem, ale i k významným výročím (V.I. Lenin, únor 1948, měsíc knihy, Mezinárodní den žen, 1. máj,  
31. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, Mezinárodní den dětí apod.). Názorná agitace pak odrážela 
tyto události ve vývěsních skříňkách ve vestibulu radnice a na městečku.
Květnové oslavy 31. výročí osvobození byly zahájeny 30. 4. lampionovým průvodem obcí a zažehnutím "mírového 
ohně" na Hájku. Ve výročních dnech se konala veřejná schůze občanů, beseda s účastníky osvobozovacích bojů, pro-
mítnut film s osvobozeneckou tématikou. Množství občanů se zúčastnilo prvomájové manifestace v Boskovicích.

Kulturní úderka základní devítileté školy zpestřila svým vystoupením všechny významné veřejné schůze a besedy. 
Našim občanům se rovněž představila skupina chlapců a děvčat místní organizace socialistického svazu mládeže  
s programem zaměřeným jednání XV. sjezdu KSČ, 31. výročí osvobození a zvláště pak v předvolebním období.

Měsíc československo-sovětského přátelství a výročí Velké říjnové revoluce byl opět zahájen lampionovým průvo-
dem a "vatrou přátelství" na Hájku. Byla uspořádána výstavka žákovských prací zaměřených k politickým událostem 
roku, výstava sovětských knih. Pobočka Svazu československo-sovětského přátelství při JZD Malá Haná obohatila 
kulturní život v obci a její zásluhou byly pořádány hodnotné akce, např. beseda o SSSR, promítání sovětských 
filmu se zemědělskou tématikou. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla návštěva 32 sovětských turistů v naší obci  
13. června z Žitomíru a uspořádání družebního večera tentýž den v kulturním domě.

V obci proběhlo několik školení občanů se zdravotnickou náplní a úseku požární prevence v rámci jednotného systé-
mu branné výchovy občanů, zajímavé přednášky zahrádkářské, včelařské, z oblasti zdravotnické apod. 

Jednotné družstvo a organizace Národní fronty uspořádali pro naše občany řadu zájezdu s politickým, vlastivěd-
ným, sportovním a kulturně výchovným zaměřením. Zájezd do Českých Budějovic na výstavu "Země živitelka", na 
okresní mírovou slavnost v Rájci nad Svitavou, krajskou mírovou slavnost v Líšni, zájezd do Litoměřic. V oblasti 
zvyšování vědecko-technické a světonázorové výchovy se uskutečňovaly v programech schůzi jednotlivých organi-
zací aktuální referáty.

Mládežnická organizace SSM pokračovala v úsilí zlepšování a zpestření své činnosti. Snažila se spolupodílet se 
na akciích organizovaných složkami Národní fronty a MNV, zejména brigádnickou pomocí při plnění volebního 
programu, jako oddílové vedoucí Pionýrské organizace SSM organizováním sportovně zábavných akcí pro mládež. 
Zorganizovala několik zájezdu. Zvláště potěšitelnou je skutečnost že se plně zapojila do předvolebních akcí.
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V obcí se nezapomíná na zajišťování péče v rozšiřování a vysazování zeleně a tím zlepšování životního prostředí.  
V tomto směru si nejlépe vedou organizace včelařů a zahrádkářů.
V tomto roce byla ustanovena osvětová beseda, tím má být docíleno zkvalitnění veškeré politicko-výchovné a kul-
turní činnosti. 

Inspirující myšlenky XV. sjezdu Komunistické strany Československa vyvolaly v život široké hnutí pracovní inicia-
tivy i občanské aktivity, které přineslo mimořádné hmotné i politicko-morální hodnoty. V provolání ÚV KSČ a ÚV 
Národní fronty ČSSR k výsledkům voleb se zdůrazňuje, že se volby staly manifestací jednotné vůle všech našich 
občanů a jejich rozhodností jít dále cestou rozkvětu, cestou tvořivé práce a míru, staly se rovněž výrazem socialis-
tického internacionalismu. Náš lid vyjádřil svou podporu, dále orientoval naší politiku na upevňování přátelství, 
spojenectví a spolupráci se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi a stál v předních řadách sil, které 
důsledně bojují za sociální pokrok, demokracii a mír ve světě.
Plenárním zasedáním MNV Knínice-Vážany, konaným dne 20. července byl projednán a schválen plán politicko-
organizačního zajištění voleb do zastupitelských orgánů obsahující podrobně zapracované dílčí úkoly, ke zdárnému  
a úspěšnému zvládnutí této politické události v obci. Do MNV zaregistrováno 23 poslanců (17 můžu + 6 žen),  
11 z nich do 35 let. Podle zaměstnání 7 dělníků, 7 členů JZD, 8 příslušníků inteligence a 1 ostatní. Dle politické 
příslušnosti: 12 členů KSČ, 1 člen ČSL a 10 bez politické příslušnosti.
Předvolební schůze a představování kandidátů uspořádány: 1. 10. beseda s mladými voliči, kteří šli poprvé k volbám, 
8. 10. beseda ve Vážanech za účasti 89 občanů a všech kandidátů do MNV a ONV, 12. 10. v Knínicích za účasti 
160 občanů, všech kandidátů do MNV a ONV a kandidáta do České Národní rady Františka Rozhona. Všechny 
předvolební schůze se vyznačovaly vysokým zájmem občanů o dění v obci i vyšších orgánech do kterých byli volení 
zástupci našich pracujících.
Vlastní průběh voleb byl důstojný, v celé obci vládla sváteční nálada. Volební místnost v sále radnice byla slavnostně 
vyzdobena, na chodbě a v obřadní síni MNV instalována výstavka prací žáků místní ZDŠ, v obci vyhrával místní 
rozhlas, byly vysílány relace zaměřené k této slavnostní události v celém státě. Voliči přicházeli už od 14:00 hodin 
prvního volebního dne, svátečně oblečení, většinou celé rodiny pohromadě, takže již v první volební den 22. října 
odvolilo více jak 90 % zapsaných voličů v obci. Ve voličských seznamech sloučených obcí bylo zapsáno 762. Ti se 
voleb zúčastnili 100 %. Naprostou většinou zvolení 759 platnými hlasy za poslance MNV Knínice-Vážany:
Milada Buryšková, 37 let, ředitelka mateřské školy, Knínice 233
Vlasta Dufková, 30 let, dělnice, Knínice 158
Alois Hrdý, 56 let, předseda JZD Malá Haná, Knínice 85
Antonín Hylš, 36 let, technický úředník, Knínice 144
Marie Houzová, 31 let, členka JZD, Knínice 117
Bohuslav Jelínek, 42 let, dělník, Knínice 60
Zdeněk Jelínek, 31 let, stavební technik JZD, Knínice 42
Josef Kchýr, 25 let, mistr, Knínice 84
Jiří Korčák, 34 let, dělník, Knínice 147
Marie Koutná, 31 let, členka JZD, Knínice 151
Jaroslav Kožoušek, 39 let, vedoucí mechanizátor, Vážany 52
Rudolf krajíček 30 let, mistr odborného výcviku, Knínice 96
František Macháček, 29 let, zemědělský technik, Knínice 245
Josef Němec, 49 let dělník Kras, Vážany 47
Josef Novák, 46 let, dělník Kras, Knínice 177
Blahoslav Polák, 36 let, člen JZD Vážany 56
Jaroslav Sedlák, 33 let, mistr, Vážany 9
Josef Synek, 43 let, vychovatel, Knínice 104
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Oldřich Ševčík, 51 let, uvolněný funkcionář, Knínice 222
Marie Šimková, 29 let, úřednice, Knínice 244
Anna Vondálová, 43 let, úřednice, Vážany 42
Petr Zamykal, 31 let, dělník, Knínice 212
Václav Žáček, 62 let, dělník-důchodce, Vážany 86

Okresní národní výbor Blansko: Antonín Šafr, 36 let, zámečník Elitex, Knínice

Krajský Národní výbor: Alois Kaderka, 23 let, údržbář MŠLZ, Velké Opatovice

Česká národní rada: František Rozhoň, 42 let, brusič Elitex, Boskovice

Sněmovna národů: Antonie Bajerová, 49 let, skladnice Letostroj Letovice

Sněmovna lidu: Jiří Krejsa, 35 let, člen JZD, Velké Opatovice.

Na Ustavujícím plenárním zasedání 15. listopadu zvolena sedmičlenná rada MNV: Synek Josef, předseda MNV, 
Kožoušek Jaroslav, tajemník MNV, Hrdý Josef, Hylš Antonín, Krajíček Rudolf, Němec Josef (předseda občanského 
výboru Vážany) a Anna Vondálová (předsedkyně sboru pro občanské záležitosti).

Komise MNV:
Výstavby a životního prostředí: Zdeněk Jelínek, předseda, Alois Hrdý, Petr Zamykal, Blahoslav Polák, poslanci, 
Alois Dvořák Libuše Prchalová, Jan Fašanok, členové.

Ochrany veřejného pořádku: Václav Žáček předseda, Rudolf Krajíček, Josef Novák, Marie Šimková, poslanci, Mi-
roslav Včelař, Josef Buryška, členové.

Školská kulturní a pro tělovýchovnou jednotu: Bohuslav Jelínek, předseda, Antonín Hylš, Milada Buryšková, František 
Macháček, Anna Vondálová, poslanci, Zdeňka Dvořáková, Marie Kotrhonzová, Antonín Petrů, Albert Janíček, členové.

Pro plán a rozpočet: Oldřich Ševčík, předseda, Jaroslav Kožoušek, Jiří Korčák, Vlasta Dufková, poslanci, Vlasta 
Včelařová, František Dvořák, členové komise.

Sociální: Josef Kchýr, předseda, Jaroslav Sedlák, Marie Koutná, Marie Hrouzová, poslanci, Anežka Andrlíková, 
Vlasta Šmeralova, Josefa Kubínová, členové.

Toto ustavující plenární zasedání přijalo pro nové volební období jako program své práce v oblasti budování obce 
plán práce, z něhož uvádím:
1. Výstavba vodovodu: se stavbou započato v roce 1976, plánované ukončení 1977. Rozpočtová hodnota díla 5 500 000 Kčs 
– dosud nejvyšší investice v historii Knínic.
2. Oprava penetrace místních komunikací: předpokládané období 1978 – 79, po dokončení vodovodu. Plánuje se 
provést v délce 7,5 km = 30 000 m2. Náklady 900 000 Kčs.
3. Výstavba pohostinství: je zpracován investiční záměr. Rozpočtové náklady 1 580 000 Kčs. Akci provést svépomo-
cí. Zahájení stavby 1978, ukončení 1980.
4. Dokončení kanalizační sítě v obci: Městečko, Dolní Podsedky, na Nivkách. Rozpočtová hodnota 138 000 Kčs. 
Stavbu provádět průběžně po celé volební období.



5. Výstavba chodníku po obou stranách městečka v délce 1000 m. Předpokládaný náklad díla 110 000 Kčs, předpo-
kládaná doba výstavby 1979–1980.
6. Zlepšování životního prostředí: výsadba zeleně v obci, úkol komise výstavby, zajišťovat ve spolupráci s organiza-
cemi místních zahrádkářů, včelařů a základní devítiletou školou.
Na novém Národním výboru spočívá velká odpovědnost za velmi širokou oblast ekonomiky, školství zdravotnictví, 
výstavby obce komunikací a dalších neméně důležitých úseků. Řízení a správa věci veřejných je velkou poctivou 
prací a vysoce společensky odpovědnou záležitostí.

Počasí
Leden srážkově normální, střídavě mrznutí a oblevy, v posledním týdnu celodenní mrazy. Nejnižší teplota 29. 1. –13 °C.
Únor minimální srážky, nejvýše 5 cm sněhu. Teplota nepoklesla pod –6 stupňů. 29. 2. odpoledne +12 °C.
Březen: teplota v první polovině měsíce +4 °C pod dlouhodobým průměrem. 5.–12.3. –10 až –12 °C. 23.3. –12 °C, 
celodenní mráz. Teprve poslední dny března jarní počasí.
Duben: teploty v prvních dnech okolo +20 °C. 4. 4. +25 °C. JZD začalo sít první ječmeny 3. 4. 11. 4. –5 °C, jinak 
aprílové počasí 30. 4. –7 °C.
Květen: 1. a 2. ranní mrazíky –2 °C. 7.5. +25 °C – v plném květu třešně a peckoviny. Teploty v 2. polovině až +25 
°C – srážkově normální. „Zmzlí“ nepřišli, teprve 24. 5. ráno okolo 0 °C. První bouře 25. 5. k večeru.
Červen: vydatné srážky 2. a 3. spadlo 30 mm srážek. Jinak teploty okolo +25 °C. Koncem měsíce sucho, vedro +30 °C.
Červenec: sucho, vedra až +35 °C. V polovině července vše suché, obilí rychle dozrálo, travní porosty na kopaninách 
vypálené, slabé srážky 22. a 23. 7. Koncem měsíce výmlat řepky.
Srpen: 2. 8. zahájeny žně – ječmen u Bačova. Slabé srážky 3.–7. srpna. 8. srpna zahájeny naplno žně, optimální skliz-
ňové podmínky. JZD mělo nasazeno až 24 sklízecích mlátiček. Dne 15. 8. ukončena sklizeň a výmlat veškerého obilí. 
JZD Malá Haná = 1 500 hektarů obilovin. Slabé přeháňky 18.–21. 8. Nejteplejší srpnový den 29. 8. +28 °C.
Září: občasné srážky, teploty nad +20 °C. 13. 9. +25 °C. Ještě 29. 9. +20 °C.
Říjen: První polovina měsíce beze srážek, mlhavo. Denní teploty +20 °C, ranní dešťové přeháňky. 14. 10. 20. 10. 
ukončilo JZD sklizeň cukrovky na 100 ha honu u Vanovska. První Mrazík 22. 10. ráno –4 °C, přes den +10 °C.
Listopad: občasný déšť v prvních dnech. 6. 11. krásné podzimní počasí do 11. 11. až +15 °C. Deštivo 12.–19. 11. 20. 11. 
do rána první sníh. Sněhové přeháňky do 26. 11. 27. 11. oteplení – tání.
Prosinec: první celodenní mráz 15. 12. Ráno 16. 12. –10 °C. 20. 12. bez sněhu, postupné ochlazování. 25. 12. sněže-
ní, 26. 12. –10 °C. V posledním týdnu okolo –10 °C. Nejnižší celoroční teplota 31. 12. –16 °C.

Červnová a červencová vedra a sucho měla negativní vliv hlavně na vývoj pícnin a cukrovky, sklizeno průměrně 260 q 
bulev cukrovky po hektaru. Na druhé straně dosaženo překvapivých výnosů především pšenice. Zatímco porosty 
obilovin na Bačovsku a Paměticku zaschly, dosahováno hlubokých půdách na Knínicku, Vážansku a Sudicku u 
pšenice až 50 q na hektar. Úroda ovoce průměrná. V dolní části obce abnormální úroda peckovin, hlavně slív bylo 
takové množství, že ani nevyzrály. Byl to těžký rok pro zemědělství, ale staré osvědčené úsloví, že “u Knínic sucho 
bídy neudělá”, se plně v praxi ověřilo.

František Krejčíř
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SDH Knínice a Městys Knínice 
srdečně zvou děti i dospělé na 

PÁLENÍ 
ČaRODĚJNIC

v sobotu 30. 4. 2022 
u kulturního domu v Knínicích

Společný slet v 17:00 hodin před Restaurací Pod Lípou. 

Poté průvod ke kulturnímu domu se zastávkou na 3 stanovištích, 
k procvičení čarodějnických dovedností.

U kulturního domu bude připraveno 
čarodějnické závodění a stezka odvahy. 

Zveme všechny občany na večerní posezení 
a tanec při hudbě.

Bohaté občerstvení a opékání špekáčků 
(pro děti zdarma).

Přileťte se příjemně pobavit. 

TĚŠÍME SE Na VÁS.


