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Vážení spoluobčané, 
v polovině května proběhlo na odboru dopravy MěÚ Boskovice jednání ohledně zrušení želez-
ničního přejezdu ve Vanovské ulici. Bohužel lednová změna zákona o pozemních komunikacích 
dala Správě železnic neomezenou moc na rušení žel. přejezdů. Na osobním jednání, kde jsem byl 
přítomen s naším právníkem a dvěma zástupci Správy železnic, po téměř dvouhodinovém odůvod-
ňování z naší strany, přejezd zůstane zachován. Jsem za to rád, jelikož nás čeká oprava komunikace 
v ulici Vanovská a tato by končila u zrušeného přejezdu, u nově vytvořeného příkopu kolem tratě. 
Děkuji i za vyjádřenou podporu místním podnikatelům za zachování přejezdu. Celkem jsem si 
nachystal odvolání na 38 stránek. Uvidíme ale, co čeká městys v následujícím období, pro správu 
železnic je nejlepší přejezd žádný přejezd a rušením dalších se netají. 
Opravy střechy školy probíhají podle plánu, dokončuje se poslední etapa. Čelní strana je hotová, 
fasáda omytá tlakovou vodou, „otryskán“ byl i pískovcový sokl budovy školy. V následujících 
dnech využijeme postaveného lešení i k opravě fasády budovy školy, která byla poškozena utrženou 
střechou tělocvičny. V tělocvičně je hotová finální vrstva betonu, celá tělocvična i nářaďovna je 
omítnuta sanační omítkou, jsou hotové nové elektrické rozvody a topenářská část. 
U kostela je dokončena opěrná zeď kolumbária vystavěná ze ztraceného bednění i se základem na 
urnové schránky. Po dohodě se zhotovitelem došlo ke změně výstavby z původního monolitického 
betonu na použité ztracené bednění. Úspora změnou činí cca 160 tis. Kč. Ale naopak vícenáklady 
jsou na rozvody chrániček elektřiny na nové osvětlení u budoucího kolumbária. 
U realizace opravy chodníku ke KD probíhá výstavba gabionové opěrné zdi. Tato probíhá též podle 
plánu, s menšími problémy, které se řeší na místě se zhotovitelem. Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje v současné době soutěží dodavatelskou firmu na opravu silnice v úseku od mostu 
u Jednoty k horní zastávce autobusu. Oprava by měla proběhnout po dokončení chodníků. Opravy 
chodníků probíhají i některé soboty, ať je vše co nejrychleji hotovo.
V ulici Vanovská je dokončená oprava vodovodu. Část problematického vedení byla úplně vyřa-
zena a nahrazena novým potrubím. Již jsou připojeny i dotčené domácnosti. Koncová část u kolejí 
byla otlakována, není zde problém. Tato část je uložena v pískovém loži jak má být, opravovaný 
úsek byl zasypán i kameny, proto zde vnikaly neustále poruchy. V těchto dnech nás čeká ještě vý-
stavba nadzemního hydrantu u pomníku padlých na městečku. Toto místo bylo navrženo místními 
hasiči z důvodu dobrého přístupu a otáčení cisternových hasičským vozů v případě požáru. Místo 
je navíc osvětleno. Po tomto vybudování bude zahájena slibovaná oprava ulice Vanovská, která by 
měla být do konce června hotová. 
V ulici kolem Semíče se v současné době pokládá do země nové vedení nízkého napětí a rozvod 
veřejného osvětlení této ulice. V tomto výkopu je umístěn i datový telefonní kabel, který bude 
nahrazovat stávající. Ten vede totiž pod cestou a bránil by opravě cesty. Kabely musí být uloženy 
v travnatém pásu nebo nad nimi musí být rozebíratelný povrch, např. dlažba, nikoliv asfaltový po-
vrch. Oprava této ulice bude následovat po opravě ulice Vanovská. 
Od ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše jsme obdrželi dopis, ve kterém nám sdělil, že Minis-
terstvo pro místní rozvoj kvůli úsporám ve státním rozpočtu škrtlo cca 10 miliard Kč určených 
pro obce na dotace ve výstavbě a opravách. Ministerstvo obdrželo od obcí celkem 3800 žádostí  
o dotace v celkovém objemu přes 12 mld. Kč, bohužel z důvodů úspor byla částka zredukována na 
2,1 mld. Kč. V současné době je překontrolováno přes 75 procent žádostí. Během června se tedy 
dozvíme, zda jsme byli úspěšní či nikoliv. Městys Knínice má zažádáno na uvedením ministerstvu 
o dotaci na opravu střechy a vnitřních prostor budovy úřadu městyse a o dotaci na generální opravu 
mostu směrem k fotbalovému hřišti, včetně nového povrchu komunikace. 
Stavební odbor Městského úřadu Boskovice se vypořádal se všemi námitkami ke změně územního 
plánu č. 1. V současné době nás čeká schválení zastupitelstvem a poté zapracování změn do původ-
ního územního plánu. Po zapracování konečně po několika letech nabyde účinnosti. 

informace  z  radnice
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Závěrem mi dovolte prosím opět pozvání na krásné akce, které nás před prázdninami čekají v areálu 
místního fotbalového hřiště. Děti se mohou těšit na dětský den s bohatým programem, v polovině 
měsíce Knínická hasičská noc a na konci školního roku Fotbalový den. Všichni jste srdečně zváni.

Petr Grénar 
starosta městyse   

Rekonstrukce tělocvičny

Opěrná zeď kolumbária
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Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 27. 6. 2022 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedání 
Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Nabídka brigády
Městys Knínice přijme v období červen až září 2022 brigádníky (studenty) na úklid a sečení veřej-
ných prostranství městyse a sečení koryta vodního toku Semíč. Odměna 110 Kč/hod. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Knínice, tel.: 774 654 232, 516 465 423, 
email: um@mestyskninice.cz.

zTrÁTY a nÁLezY
Černá zimní bunda
Černý svetr
Bluetooth reproduktor
Věci si můžete vyzvednout v kanceláři Úřadu městyse Knínice 107 v úřední dny.
Pondělí a středa 7.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

Realizace opravy chodníku ke KD
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U S n e S e n Í
č. 27 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 9. 5. 2022
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.
Zprávu kontrolního výboru. 
4.2.  Rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022.
Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 133 a Tomáše Bohatce.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
5.2.  Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 č. PR-001030069281/001-ENGB pro EG.D, a. s., Lidická 36, Brno, na pozemku 
 p.č.  2854, 4594, 4600, 4601, 4602, 4605, 4606, 4607, 4608 a 4610 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
6.2.  Znění Smlouvy o zřízení služebnosti č. 896/2021-SML/Have pro Povodí Moravy, s. p., 
 se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, na pozemku p.č.  2888/9 a 2888/14 
 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.2.  Znění Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, na pozemku p.č.  2768/3 
 a 2768/8 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
8.2.  Přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Knínice z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 80 000 Kč 
 na projekt „Na zahradě je nám prima“.
8.3.  Znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje se ZŠ a MŠ Knínice.
9.2.  Výběr nabídky na veřejnou zakázku „Knínice – Oprava místní komunikace k Hájku“, 
 ve výši 1 072 079 Kč bez DPH (1 297 215 Kč vč. DPH) podané firmou DEAS, spol. s r. o., 
 Rovná 2146/11, Boskovice. 
10.2.  Prodej pozemku p.č. 2888/60 – ostatní plocha o výměře 21 m2  v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 2 100 Kč bez DPH. Kupující A. Š.
10.5.  Prodej pozemku p.č. 2355/16 – trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za celkovou kupní cenu 7 900 Kč bez DPH. Kupující R. M. 
10.6.  Prodej pozemku p.č. 2355/17 – trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za celkovou kupní cenu 7 900 Kč bez DPH. Kupující M. B. a S. J. 
10.7.  Prodej pozemku p.č. 2355/18 – trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za celkovou kupní cenu 7 900 Kč bez DPH. Kupující A. K.
10.8.  Prodej pozemku p.č. 2355/19 – trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k.ú. Knínice 
 u Boskovic, za celkovou kupní cenu 7.900,- Kč bez DPH. Kupující M. a L. P.
10.11. Prodej pozemku p.č. 227/2 – orná půda o výměře 1104 m2  v k.ú. Knínice u Boskovic, 
 za celkovou kupní cenu 717 600 Kč vč. DPH. Kupující T. T.
11.2.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4883 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
11.3.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 4608 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
5.3.  Uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-001030069281/001-ENGB s EG.D, a. s. 
 Lidická 36, Brno. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2022
6.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s  Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 
 Veveří, Brno. Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2022.
7.3.  Uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, 
 se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno.
   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2022.
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odpadY
TDO: úterý 7. 6.
BIO: úterý 14. 6., 28. 6.
PLASTY + PAPÍR: úterý 21. 6.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz může probíhat již od 6.00 hodin 
ráno. Upozorňujeme, že nebudou sváženy při-
stavené pytle. Reklamace svozu p. Hejlová,  
tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (18. 6.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
11. 6., 25. 6. 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.

Prodejna MEGI bude od pondělí 30. 5. do pátku 3. 6. 2022 otevřena od 7-11 hodin.

9.3.  Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky firmou DEAS, spol. s r. o., 
 Rovná 2146/11, Boskovice. Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 5. 2022.
10.3.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím A. Š.
          Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2022.
10.9.  Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícími R. M., M. B. a S. J., A. K., M. a L. P.
         Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2022.
10.12. Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím T. T.
         Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2022.
11.4. Ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků 
 na úředních deskách Úřadu městyse Knínice.

Miroslav Přikryl 133, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. 9. 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu 
Parlamentu České republiky (I. kolo), rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 
Sb. Případné druhé kolo volby do Senátu proběhne ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022.
Současné senátorce za obvod Blansko Ing. Jaromíře Vítkové v říjnu 2022 skončí mandát, proto 
volby do Senátu proběhnou i v naší obci. Senátor se volí na období 6 let. 
Lhůta pro podání kandidátních listin kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí registrační-
mu úřadu (MěÚ Boskovice), je do úterý 19. 7. 2022 do 16 hodin. 
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.
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      TISKOVÁ ZPRÁVA

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru 
vytřídil bezmála 72 kilogramů!

V Praze dne 19. května 2022
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, 
třídili navíc s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. 
Loni ho vytřídil každý  obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. 
To je o celých 5 kilogramů více  než v roce 2020! 
 
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných odpa-
dů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi  věrní,  
v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála 3/4 všech obyvatel pravidelně třídí své odpa-
dy. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg 
plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů. 

Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly 
nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména 
rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také  
významné vyřazení produkce certifikovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování  
recyklace, kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití)  
ještě více podpořit. 
Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší 
recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv. multiko-
moditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově různých odpadů do jedné 
nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů 
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit i v husté 
zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery. Proto tuto možnost 
třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout hustou síť nádob a pytlů pro sběr 
kovů. Díky této změně dnes může takto kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně 
se dále rozšiřuje.
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická modernizace dotřiďo-
vacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon od 
výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento 
modernizační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které nejen výrazně 
narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na samotnou 
dosaženou účinnost. To pochopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich 
provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravovaného odpadu, ale 
především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je tedy propojit finan-
cování třídicích linek s měřicím bodem recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďo-
vacího procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžaduje, 
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aby i nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci proce-
su dotřídění odpadu se podařilo dosáhnout dobrého výsledku recyklace i v případě plastových 
obalů, kde je podle nových definičních podmínek zajištění splnění požadovaného cíle recyklace 
nejobtížnější. Tento proces modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění 
náročných cílů směrnic EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší účinnosti třídění.

EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání s od-
padem projevovala řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily prakticky 
všechny předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve 
spolupráci s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné spolupráce na 
rozvoji sběrné sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recyklace 
obalů. 

Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí 
na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití – pro výrobu nových produktů 
nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž 
životního prostředí – každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje 
surovin, energii a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se nám také 
daří významně snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 
980 000 tun. Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 
2021, včetně grafů, naleznete v příloze.

Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, 
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

inzerce
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šKOLA  A  šKOLKA
Přehazovaná dívek 7. ročníku
Ve středu 4. května se uskutečnil turnaj mladších žákyní v přehazované. Den plný zápasů se konal 
v nedalekých Boskovicích v tělocvičnách Základní školy Sušilova. Naše děvčata bojovala s obrov-
ským nasazením a odměnou jim bylo 1. místo v pětičlenné skupině. Postoupila tak do závěrečných 
bojů turnaje. Bohužel se jim nepodařilo navázat na dopolední výkony a ani jedno ze dvou závěreč-
ných utkání dívky nevyhrály. Konečný účet tedy znamenal nepopulární bramborovou pozici. Z de-
seti účastníků je to velký úspěch a nutno dodat, že výsledky často rozhodoval jediný bod. Všechny 
dívky si zaslouží uznání a obdiv. Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Sestava:  Blahová Gabriela, Vondálová Monika, Hladilová Veronika, Drobečková Daniela, Crhová 
Sabina, Pulcová Marie, Šormová Vendula, Valová Eliška, Ševčíková Natálie, Dvořáková Klára, 
Zatloukalová Veronika.

Mgr. Kateřina Zoubková

Přehazovaná dívek 8. a 9. ročníku
I o den později, a to sice 5. května jsme se zúčastnili turnaje v přehazované. Tentokrát se jednalo  
o kategorii starších žákyň. Děvčata pokračovala ve výkonech svých mladších předchůdkyň a opět 
bojovala velice statečně. Skupinu odehrála s dvěma vítěznými a dvěma prohranými utkáními, což 
značilo 3. místo ve skupině a konec v turnaji. Stejně jako ve středu mladší dívky i starší podaly 
heroický výkon proti sportovním školám z Boskovic i Blanska a konečné výsledky rozhodovaly 
pouze jednotlivé body. Odměnou nám byly pochvaly od soupeřů i jejich trenérů, kteří projevili 
uznání oběma našim reprezentujícím výběrům.
Sestava: Pulcová Alexandra, Pospíšilová Nikola, Biberlová Kristýna, Vondálová Tereza, Kirschne-
rová Tereza, Kotoučková Anna, Koutná Laura, Hirtová Karolína

Mgr. Kateřina Zoubková
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Projektový den ptactva v Zš Vísky
Dne 10. 5. se 10 žáků ze 4. ročníku zúčastnilo projektového dne ptactva v ZŠ ve Vískách. Celým 
dopolednem nás provázela paní I. Kintrová, která si připravila zábavné a vědomostní aktivity spo-
jené s ptactvem. Děti se seznámily s různými druhy ptáků, jejich peřím a vejci. Na závěr si žáci 
vyrobili krmítka a hnízda pro ptáčky. Věříme, že se dětem celý program líbil.           

Kristýna Pulcová
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Pohár rozhlasu 8. a 9. ročník
Ve čtvrtek 12. 5. se vybraní žáci a žákyně 8. a 9. ročníku zúčastnili atletického závodu Pohár 
rozhlasu v Blansku. Po dvou letech poznamenaných pandemií koronaviru si tak znovu mohli vy-
zkoušet účast na velkém atletickém závodě. Svoje síly mohli navíc změřit s těmi nejlepšími ze škol 
z celého blanenského okresu včetně žáků, kteří se atletice věnují ve sportovních klubech. Všichni 
reprezentanti se vydali ze všech sil. Patří jim uznání a poděkování. Někteří z nich navíc předvedli 
výkony, které byly i v porovnání s početnou konkurencí (30 – 45 závodníků v každé disciplíně) 
mimořádné: 
Radim Kaderka (9. ročník): skok vysoký: 4. místo                                                    
Jakub Dračka (9. ročník): skok daleký: 12. místo 
Adam Tomášek (9. ročník) vrh koulí (4 kg): 15. místo 

Mgr. Lukáš Musil

Beseda s Policií ČR
Dne 16. 5. 2022 proběhla v devátém ročníku naší ZŠ  beseda na téma: Trestní činnost nezletilých. 
Prezentaci vedla por. Mgr. Lenka Korytňáková z oddělení tisku a prevence Policie ČR, Blansko.  
V hodinovém bloku seznámila žáky s různými stupni trestné činnosti, následnými postihy i pří-
činami  vzniku takového chování.  Konkrétní příklady na fotografiích s komentářem přednášející  
v žácích zanechaly hluboký zážitek.   

Zuzana Richterová
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Květen v Mš
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a jaro už je v plném proudu. Počasí nám přálo, tak se děti  
z mateřské školy mohly dosyta slunit a dovádět venku. V květnu jsme s dětmi trávily samozřej-
mě spoustu času na školní zahradě, ale všechny třídy také podnikly více túr a výšlapů do Vážan,  
k rybníku i k maringotce.
Na začátku května navštívili předškoláci místní knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravila 
krásný dopolední program. Předškoláci odpovídali na kvízové otázky, hledali skryté tajenky po celé 
knihovně, vytvořili si hned několik záložek do knížky a nakonec dostali i sladkou odměnu.
Další program pro předškoláky si připravili žáci z 1. třídy, kteří předvedli mladším kamarádům, co 
se za jeden rok zvládli naučit. Pro naše předškoláky je taková událost jednou z nejlepších motivací 
a moc dětem i paní učitelce z 1. třídy za milé setkání děkujeme.
Skupina třiceti větších dětí vyjela do Velkých Opatovic na program, který připravila ZUŠ Velké Opato-
vice. Některé děti se už těší, že budou příští rok jakožto prvňáčci navštěvovat jeden z hudebních oborů  
v místní ZŠ. Tento program děti krásně nadchl a určitě podpořil jejich nadšení z hudby a umění.

Kolektiv učitelek MŠ
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SporT

oddÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNICE

Rozpis utkání

                  TJ Malá Haná Knínice 
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
 
 
Rozpis utkání 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
25. Bořitov Knínice 05.06. v 17:00 Neděle   
26. Knínice Letovice 12.06. v 17:00 Neděle   

 
I. TŘÍDA DOROST - skupina A 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
25. FC Svratka Brno "B" Knínice 04.06. v 15:00 Sobota   
26. Knínice FC Dosta Bystrc 11.06. v 17:00 Sobota   

 
I. TŘÍDA STARŠÍ ŽÁCI - skupina A 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
27. Boskovice "B" Knínice 02.06. v 17:00 Čtvrtek   
28. Knínice Kořenec 12.06. v 14:15 Neděle   

 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
19. Knínice Žijeme hrou/Kuntát "B" 04.06. v 09:00 Sobota   
19. Knínice Žijeme hrou/Kuntát "A" 04.06. v 10:15 Sobota   
20. Knínice Šošůvka/Vysočany/Sloup 08.06. v 17:00 Středa   

 
Odehrané zápasy 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

20. Knínice Jedovnice  1:1  1:1 Letfus Mi. 

21. Černá Hora Knínice  4:1  1:1 Letfus Mi. 

22. Knínice Adamov  0:0  0:0   

23. Olešnice Knínice  3:1  0:1 Lexman M. 
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Odehrané zápasy
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Pavel Lajšner

I. TŘÍDA DOROST - skupina A 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

21. Pozořice/Viničné Šumice Knínice  5:0  0:0   

22. Knínice FK Znojmo “B“  0:7  0:2   

 
I. TŘÍDA STARŠÍ ŽÁCI - skupina A 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

21. Černá Hora/Bořitov Knínice  6:2  3:1 2xJanků D. 

22. Knínice Jedovnice “C“  2:1  2:0 Přibyl T., Janků D. 

23. Jedovnice “A“ Knínice  4:4  2:2 3xJanků T., Přibyl T. 

16. Olomučany Knínice  1:4  1:3 2xJanků D., 2x Přikryl T. 

24. Knínice Jedovnice “B“  2:4  1:1 Oliva J., Janků D. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

14. Knínice Boskovice “B“  3:5  1:2 Trmač L., Burkoň E., 
Dračka J. 

14. Knínice Boskovice “A“  1:17  1:8 Šimek A. 

15. RDR Akademie “D“ Knínice  14:8  6:4 
2xBurkoň E., 2xDračka J., 
2xDračka P., Charvát A., 
Tichavský L. 

15. RDR Akademie “RJ“ Knínice  5:9  2:2 4xOliva J., 2xŠimek A., 
2xTichavský L., Dračka P. 

16. Knínice Olomučany  4:4  2:2 2xOliva J., 2xMosler M. 

16. Knínice RDR Akademie “R“  4:8  3:3 Oliva J., Mynář J., 
Tichavský L., Mosler M. 

17. Jedovnice/Kotvrdovice Knínice  6:9  4:5 
2xOliva J., 2xDračka J., 
2xDračka P., Šimek A., 
Tichavský L., Mosler M. 

17. Vilémovice/Ostrov Knínice  4:8  3:3 2xDračka J., Tichavský L. 

 
Pavel Lajšner 
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TJ Malá Haná Knínice, z. s. Vás co nejsrdečněji zve na

FOTBALOVÝ DEN – 9. ročník
který se uskuteční v sobotu 25. června 2022

v areálu hřiště v Knínicích
Zahájení v 15.00 hod.

Program: 
 15.00–20.00 zápasy mládeže a amatérských mužstev, včetně mužstva žen Knínic 
  proti seniorům, svobodných proti ženatým a soutěže dovedností s míčem

 od 20.00  večerní posezení s repro muzikou

Občerstvení: maso a klobásky z udírny, makrely, nápoje

TAK UŽ I MYšPULÍN HRAJE FOTBAL!!   A CO TY??  PŘIJĎ MEZI NÁS !!

NAJDEŠ NÁS KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD PĚTI ODPOLEDNE  
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V KNÍNICÍCH

HLEDÁME HLAVNĚ KLUKY A HOLKY PRO DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK 
(ROČNÍKY 2012–2017)

Více informací na telefonních číslech: Petr Palán 733 168 444 nebo Jan Dvořák 739 550 927

… AKORÁT BOBÍK S NÁMI NECHODÍ, TEN SEDÍ DOMA  
A HRAJE HRY NA MOBILU…
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UPLYNULé  AKCE

AKCE  V  OKOLÍ

Košt vín
Po dvouleté pauze se konečně, v sobotu 23. 4. 2022, mohli sejít milovníci vína a dobré hudby na 
koštu vín. Ten letošní byl již 13. ročník. Začal v 19.00 h, ale v tuto dobu byl již sál místního kultur-
ního domu téměř plně obsazen. Sešlo se tu více jak 140 příznivců tohoto lahodného nápoje a to ne-
jen místních, ale i z blízkých i vzdálenějších koutů našeho okresu. Všichni měli možnost degustovat 
z více jak 110 vzorků bílých, růžových a červených vín. Dále si mohli pochutnat na připraveném 
občerstvení v podobě různých sýrů, klobásky, domácí tlačenky a škvarků. 
Zanotovat i zatančit si bylo možné s cimbálovou muzikou Réva, u jejichž písní si určitě každý našel 
svůj „šálek kávy“. Kapela hrála do půlnoci a i po této době tu ještě spoustu návštěvníků zůstala  
a nadále degustovala zbývající vzorky.
Děkujeme nejen bohatému počtu účastníků této vydařené akce, ale zejména spolku KNÍNICE 
1078, z. s., jenž ve spolupráci s městysem Knínice celou akci uspořádal a těšíme se zase za rok,  
v předpouťovou sobotu. 

KNÍNICE 1078, z. s.
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Pálení čarodějnic
V sobotu 30. 4. 2022 se opět na Městečku v Knínicích slétli čarodějové a čarodějnice. Po společném 
focení se vydali ke kulturního domu, ale cestou je čekala řada čarodějnických úkolů, které museli 
zvládnout – slalom na koštěti, hod na cíl a pavoučí chůze po hadovi. U kulturního domu plnili 
další úkoly na stanovištích, zatančili si a poté se vydali strašidelnou stezkou najít zlou čarodějnici 
k upálení. To se povedlo. Největší odvážlivci se po setmění vydali na stezku odvahy, která však 
nebyla pro slabé povahy. Pár „odvážlivců“ jí ze strachu ani nedokončilo. Pro ostatní čekala v cíli 
zasloužená odměna. Děkujeme všem za účast a pořadatelům za organizaci této akce.

ÚM
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Zájezd do ZOO Zlín
Na sobotu 7. 5. 2022 uspořádal městys Knínice zájezd do nejnavštěvovanější zoologické zahrady do 
Zlína. Po příjezdu na místo nás sice chvíli potrápil déšť, ale před tímto jsme se schovali do pavilonu 
rejnoků. Ti byli po noci vyhladovělí, děti s rodiči měli proto možnost si tahle krásná zvířata nakrmit 
a pohladit. Poté jsme se již rozptýlili po areálu. Viděli jsme všechna zvířata a jelikož nebylo až moc 
teplo, tak i šelmy, jako např. lvi, neleželi ve stínu, ale běhali ve svých výbězích. Po šestnácté hodině 
nás autobus odvezl zpět do Knínic. Prožili jsme hezký den v jedné z nejkrásnějších zooogických 
zahrad, všichni jsme se vrátili plní zážitků a děti navíc obohaceny o plyšové zvířecí mazlíčky.

ÚM

Divadelní představení BLBOVINY
Ochotnické divadlo Boskovice sehrálo v pátek 13. 5. 2022 v kulturním domě komedii Blboviny au-
tora Jiřího Pálky. Komedie je složená z 9 mini příběhů, napsaných formou skečů. Příběh se odehrává 
na psychiatrii, kde hlediště tvoří čekárnu a jeviště je ordinace psychiatra-psychoanalytika. Na podiu 
se představili nadšení herci Martin Kejík, Lubomír Slezák, Eva Štěpánková, Alice Fialová, Jaroslav 
Šimon, Vlastimil Blaha a Adam Slezák. Věříme, že Vás pobavili a zpříjemnili páteční večer.

ÚM
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Střelecké závody
I v tomto roce si mohli příznivci střílení vyzkoušet svoji zručnost a um. A to v sobotu 21. května na 
8. ročníku střeleckého odpoledne pro děti a dospělé, 8. Knínická vzduchovka.
Počasí nám přálo, takže ve 14 h. se začali registrovat první střelci. Nakonec se sešlo 56 střelců. Mladší 
děti opět střílely na panáčky, další kategorie – starší žáci, muži, ženy a páry ze vzduchových pušek 
Slavia ze vzdálenosti 10 m na číselné terče. A jak vše dopadlo? Dle „výsledkových listin“ se na 
prvním místě mezi mladšími žáky umístil Luboš Trmač, 2. místo získal Jan Dračka a třetí byl Maty 
Polák. Celkem soutěžilo v této kategorii 13 dětí. Co se týče starších žáků, tam bylo pořadí následující:  
1. místo Tomáš Lujka, 2. místo Timon Kolaja, 3. místo Lukáš Grénar, celkem 15 soutěžících. Ženy 
soutěžily v počtu 5 účastnic, 1. místo Daniela Trčková, 2. místo Petra Grénarová a 3. místo obsadi-
la Liana Kolajová. Co se týká mužů, tam byla účast podstatně vyšší a to 23: 1. místo Petr Grénar,  
2. místo Daneš Pulec st. a 3. byl Pavel Roupa. Poslední kategorie se zúčastnilo 9 párů s těmito vý-
sledky: 1. místo Pavel Trmač a Ladislav Lajšner, 2. místo Vlastimil a Liana Kolajovi a 3. místo Petr 
a Petra Grénarovi.
Vítězové byli odměněni opět krásným diplomem, medailí a majitelé prvních míst pohárem s logem 
akce. Všichni soutěžící si mohli pochutnat na opečeném párku a klobáse, děti navíc na spoustě slad-
kostí. Věříme, že všichni, kteří přišli, se dobře pobavili. Děkujeme za krásné medaile paním učitel-
kám z místní školy a školky, pořadatelům – spolek KNÍNICE 1078 a všem, kteří se zúčastnili. 

Za spolek KNÍNICE 1078, z. s. Petr Ševčík
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KNIHNICKÝ POCHOD 2022
Pro příznivce turistiky uspořádal městys Knínice v sobotu 28. 5. 2022 již osmý roční Knihnického 
pochodu. Trasa vedla opět přes Šebetov na Pohoru, kde bylo možné se občerstvit v místním pohos-
tinství. Kratší trasa pro kočárky a rodiče s dětmi vedla k rybníčkům, dále kolem střediska Agrospo-
lu, fotbalového hřiště a sochy sv. Josefa zpět ke kulturnímu domu. Ve společném cíl byli účastníci 
odměněni opečenou klobáskou zdarma.

ÚM
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Pálení  čarodejnic  a  knínická  vzduchovka  2022


