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iNfORMAcE  z  RADNicE
Vážení spoluobčané, 
po několikaměsíčním čekání měl být v září spuštěn příjem žádostí o dotace, mj. i na dvě odborné 
učebny, které chceme přestavět z bytu školníka v budově základní školy. Jaké bylo ale překvapení, 
a nejen pro naši obec, když pět dní před příjmem žádostí změnilo Ministerstvo pro místní rozvoj 
podmínky. A změnila se i výše dotace, která byla snížena cca o třetinu. Znamenalo to předělání 
podkladů pro žádost, paní ředitelka školy pracovala na materiálech ve svém volnu i ve svátek. Vlnu 
protestů zaznamenali i na Svazu měst a obcí, který proto ihned jednal s ministrem. Výsledkem 
jednání je odložení příjmu žádostí o měsíc a navrácení peněz na původní slíbené částky. O dalším 
průběhu budu ve zpravodaji informovat. 

Zakoupili jsme dva kovové kontejnery na bio odpad. Oba byly zatím umístěny vedle cesty k fot-
balovému hřišti. Jeden z nich bude ale později umístěn do areálu školní zahrady, druhý zůstane 
na místě. Kontejnery se nám ihned zaplnily, ale bohužel ne všechen odpad tam patří. Tímto bych 
chtěl apelovat na občany, ať využívají kontejner jen na odpad k tomu určený a využívají domácí 
kompostéry. Děkuji. 

Během října začala rekonstrukce místního rozhlasu. V budově úřadu bude umístěna nová ústředna 
a po městysi namontováno 35 hnízd s přijímači a reproduktory. Na rekonstrukci rozhlasu se čekalo 
kvůli výstavbě nového veřejného osvětlení, která probíhá v současné době, společně s rekonstrukcí 
sítě nízkého napětí. 

V říjnu se též řešily všechny kolaudace stavebních akcí, které letos probíhaly. Zároveň s tímto jsou 
zpracovávány i závěrečné zprávy ohledně čerpání dotačních prostředků. 

V těchto dnech se připravujeme na podání žádostí o dotace na projekty, které vypíše Ministerstvo 
pro místní rozvoj a Státní fond dopravní infrastruktury. Necháme se překvapit, jaká bude aloko-
vaná částka. 

Po městysi proběhly dílčí opravy komunikací, jak místních, tak i účelových. S dalšími opravami 
budeme pokračovat v příštím roce. 

Minulý týden začalo „vyžínání“ kolem nově zasázeného lesa. Kolem stromků vyrostla tráva, která 
ovšem poskytla stín přes suché léto a sazeničky nám neuschnuly. Na zimu musí být ale vše vyse-
čeno, aby vysoká tráva pod tíhou sněhu malé stromečky nepolámala. Mám již objednáno i drcení 
klestí další části lesa, kde se vystaví oplocenka a vše se osází. 

Dne 24.10. jsem se s okolními starosty zúčastnil na Krajském úřadě v Brně jednání ohledně do-
pravní obslužnosti severní části našeho kraje. Od prosince dojde opět k úpravám jízdních řádů, od 
června příštího roku dojde patrně ke zrušení vlakové osobní dopravy z důvodu její ztrátovosti. Na 
reakce máme 14ti denní lhůtu. Proti rušení vlakové osobní dopravy jsme se vyjádřili i písemně 
krajskému úřadu. Zároveň jsme apelovali na přímá autobusová spojení s Brnem. 

V nadcházejícím měsíci se uskuteční turnaj v šachu, taneční zábava a adventní tvoření. Jste sr-
dečně zváni. 

Petr Grénar, starosta
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Kontejnery na bioodpad

Kontejner v ulici U Nádraží
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U S N E S E N Í
č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 19. 10. 2022
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.1.  Složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy Zastupitelstva městyse Knínice 
        podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Zřízení poradních komisí – Stavební komise, Kulturní komise.

zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Tomáše Bohatce.

zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Ověření mandátů přítomných členů Zastupitelstva městyse Knínice.
4.1.  Program zasedání Zastupitelstva městyse Knínice.
6.1.  Volební komisi ve složení Bc. Miroslav Hartl (předseda), Miroslav Přikryl, František Dračka. 
7.2.  Volební řád Zastupitelstva městyse Knínice. 
8.2.  Jednací řád Zastupitelstva městyse Knínice. 
9.1.  Způsob volby starosty a místostarosty - veřejné  hlasování (aklamací).
9.2.  Zvolení starosty Městyse Knínice jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva městyse.
9.4.  Zvolení jednoho místostarosty Městyse Knínice jako dlouhodobě neuvolněného člena 
 zastupitelstva městyse.
12.2.  Navrhovanou výši odměn členů ZM na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném 
 znění s účinností od 19. 10. 2022.

zastupitelstvo městyse volí:
9.3.  Dlouhodobě neuvolněným starostou Městyse Knínice pana Petra Grénara.
9.5.  Dlouhodobě neuvolněným místostarostou Městyse Knínice pana Pavla Lajšnera.
10.5. Předsedou finančního výboru Městyse Knínice pana Miroslava Přikryla.
10.6. Členy finančního výboru Městyse Knínice Mgr. Petra Ošlejška a Bc. Miroslava Hartla.
10.7. Předsedou kontrolního výboru Městyse Knínice pana Tomáše Bohatce.
10.8. Členy kontrolního výboru Městyse Knínice ing. Michala Štolfu a pana františka Dračku.

zastupitelstvo městyse zřizuje:
10.1.  Finanční výbor. 
10.2.  Kontrolní výbor. 

zastupitelstvo městyse stanovuje:
10.3.  Počet členů finančního výboru na 3.
10.4.  Počet členů kontrolního výboru na 3.

Mgr. Petr Ošlejšek, Tomáš Bohatec
Petr Grénar, starosta
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Členové zastupitelstva městyse Knínice

KOMiSE
Na ustavujícím zastupitelstvu byly zřízeny dvě komise jako poradní orgán. Jedná se o komisi sta-
vební a komisi kulturní. Stavební komise zahrnuje výstavbu, územní plánování, správu a údržbu 
majetku obce, místní zeleně a odpadové hospodářství obce, lesní a vodní hospodářství, ekologii  
a ochranu životního prostředí včetně souvisejících činností. Kulturní komise zahrnuje občanské  
a sociální záležitosti, mezilidské vztahy, turistický ruch a podporu společensky prospěšných aktivit 
v rámci obce.  Naším přáním by bylo, aby tyto komise byly hojně obsazeny, jelikož máme v naší 
obci mnoho odborníků ale i těch, kteří mají zájem o dění v obci. 
Do komisí se můžete hlásit na úřadě městyse do 30. 11. 2022. Děkujeme.

Úřad městyse Knínice
Úřední den – pondělí: 7–17 h. 
Úřední den – úterý:         7–17 h. 
Úterý:   15–17 h. úřední hodiny starosty a místostarosty na úřadě.  
   Jiný termín po domluvě se starostem (telefonicky, emailem).
Středa:            7–15,30 h.
Čtvrtek:           7–15.30 h. (uzavřeno pro veřejnost).
Pátek:             7–12 h.
Polední přestávka:  12–12.30 h.
Kontakt:    Úřad městyse Knínice, Knínice 107, 679 34, mobil: 774 654 232, 
   tel.: 516 465 423, email: um@mestyskninice.cz 

Starosta pan Petr Grénar – mobil: 774 687 332, e-mail: starosta@mestyskninice.cz

Bohatec Tomáš, Dvořák Miroslav, Dračka František, Přikryl Miroslav, Lajšner Pavel, Grénar Petr, 
Ing. Štolfa Michal, Mgr. Ošlejšek Petr, Bc. Hartl Miroslav
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ODPADy
TDO: úterý 22. 11.
BiO: úterý 1. 11., 15. 11., 29. 11.
PLASTy + PAPÍR: úterý 8. 11.
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. 11.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
5. 11., 26. 11. 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.

informace iDS JMK
Od 2. 11. 2022 od 9.10 hodin nepřetržitě do 6. 11. 2022 do 21.45 hodin budou vlaky na lince S21  
v úseku Skalice nad Svitavou–Boskovice–Velké Opatovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy 
(NAD) jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka xS21.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Skalice nad Svitavou – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Skalice nad Svitavou, žel. st.“)
Boskovice – na silnici na ulici Nádražní před staniční budovou
Knínice u Boskovic – na zastávce autobusů IDS JMK „Knínice, U Nádraží“
Šebetov – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Šebetov“
Cetkovice – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Cetkovice“ – u žel. zastávky na zastávce auto-
busů IDS JMK „Cetkovice, žel. st.“
Velké Opatovice – před staniční budovou.

cO DĚLAT KDyŽ VÁM NEfUNGUJE ELEKTŘiNA
Pokud na Vašem odběrném místě došlo k přerušení dodávky elektřiny, nejprve zkontrolujte, zda se 
tato situace týká pouze Vaší domácnosti. Zkontrolujte hlavní jistič. Procvakejte s ním několikrát 
tam a zpět a nechte ho v poloze zapnuto.
Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomněli uhradit nějakou platbu. Pokud 
jsou Vaše platby v pořádku uhrazeny, obraťte se na poruchovou linku distributora – 800 22 55 77
Pro urychlení obsluhy sdělte pracovníkům Poruchové služby tyto informace: jméno a příjmení 
ohlašovatele; adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, číslo popisné); 
specifikaci poruchy, co Vám nefunguje; telefonní kontakt
Pokud Vaše platby nejsou v pořádku uhrazeny nebo máte v platbách nesrovnalosti, obraťte se na 
zpoplatněnou linku 840 111 222 (PO–PÁ: 7–16 h.) 

Další důležitá telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:
Ohlašovna požáru: 150
záchranná zdravotnická služba: 155
Policie ČR: 158
Tísňové volání: 112
Pohotovost dodavatele plynu: 1239
Pohotovost dodavatele vody: 777 166 990
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charitní poradna pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií
Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici exis-
tenčního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní 
poradna Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc. 
„Pracovnice poradny například radí lidem, kteří nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. 
Společně řešíme, zda je možné bránit se proti tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout  
k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina Korbelová. 
Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky 
si mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení energií. „Klientům také pomáháme například s vy-
plněním potřebných formulářů pro získání sociálních dávek, sepsání případné výpovědi dodavateli 
či zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.
Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-právních 
vztazích, rodinných a občanských vztazích, při jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání 
žádostí o sociální dávky apod.  
Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.

Charitní poradna

Knihovna
Mnozí čtenáři si určitě všimli, že se nám knihovna po letních prázdninách krapet pozměnila. Díky 
dotaci jsme mohli pořídit několik kusů nábytku, jak pro dospělé, tak pro děti. Nově máme také  
k dispozici Albi tužku, několik společenských her a v neposlední řadě tiskárnu. Tímto moc a moc 
děkuju za vstřícnost a aktivní přístup úřadu městyse a především Martě Korčákové, která celou 
dotaci dávala dohromady.
19. 10. 2022 proběhla v chodbě vedle knihovny burza vyřazených knih. Děkuju všem, kteří ji navštívili 
a zároveň přispěli. Sešlo se nám krásných 440 Kč, které budou využity na nákup různých potřeb do 
knihovny. Nicméně, i přes konanou burzu nám spousta svazků zůstala. Poputují tedy k organizaci Kni-
homilů, která se pokouší dát starým knihám druhý dech. A abych nezapomněla – moc děkuju Anetkám  
a Štěpánovi, že mi pomohli s úklidem po burze. Kdyby vás nebylo, tak jsem tam ještě teď.
A novinky? Máme! Děti!! V knihovně je nově k dispozici prvních deset dílů Poseroutky! Tak jsem 
zvědavá, jak dlouho se u nás ohřejou.
Další akce už budu předvánočního rázu. 24. listopadu se na Vás všechny budu těšit na Adventním 
tvoření v kulturním domě.
Knínická knihovna je už taky na Facebooku, tak si ji přidejte do přátel. 
Četbě a knihám zdar!

Simona Vybíhalová
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závody v přespolním běhu v Černé Hoře
Vybraní žáci a žákyně naší školy se ve středu 21. 9. zúčastnili tradičního závodu v přespolním běhu, 
který pořádá ZŠ v Černé Hoře v areálu TJ Sokol Černá Hora. V každé ze čtyř kategorií (mladší 
dívky 1 500 m, mladší hoši 2 000 m, starší dívky 1 500 m, starší hoši 3 000 m) se závodu účastnilo 
kolem 80 běžců. Tempo jednotlivých závodů bylo vysoké, přesto se naši reprezentanti nenechali 
zahanbit a mnozí se dokázali umístit na hranici první a druhé poloviny výsledkové listiny. Nejrych-
lejší mezi mladšími dívkami byla Anna Mahelová (52. místo, 6.10 min.), mezi mladšími hochy 
Jan Oliva (35. místo, 7.33 min.), mezi staršími děvčaty Monika Vondálová (44. místo, 5.54 min.) 
a mezi staršími hochy Vincent Letfus (43. místo, 11.15 min. – vylepšení lonškého výkonu Radima 
Kaderky – 17. místo, na stejné trati o 4 vteřiny).

Mgr. Lukáš Musil

ŠKOLA  A  ŠKOLKA
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Deváťáci a kávová krize
V pondělí 10. října se žáci 9. třídy přenesli v duchu do Kolumbie a zjišťovali, co to obnáší pěstovat 
kávu, jakým problémům tamní farmáři čelí a jak pěstování kávy ovlivňuje změna klimatu. Zároveň 
se také poučili o některých obchodních vztazích v kávovém byznysu.

Mgr. Helena Paroulková

Odpoledne pro seniory
V sobotu 8. 10. se v Kulturním domě v Knínicích konalo Odpoledne pro seniory. Do pestrého 
programu přispěli také žáci 6. třídy místní základní školy, kteří vystoupili s představením Svatební 
košile. Tuto klasickou baladu zahráli poprvé na Zahradní slavnosti ve škole a doufali, že úspěch zo-
pakují. Přes ztížené podmínky v podobě neznámého prostředí a pouze jedné společné „oprašovací“ 
zkoušky předvedli skvělý výkon a byli znovu odměněni zaslouženým potleskem.

Mgr. Martina Kopecká
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DŘEVO – MATERiÁL BUDOUcNOSTi
V úterý 11. října se několik žáků 9. třídy ZŠ Knínice zúčastnilo akce Dřevo – materiál budouc-
nosti. Akce se konala na Masarykově střední škole Letovice. Po příjezdu se nás ujali žáci, kteří 
nás společně s paní zástupkyní seznámili s programem dne. A co nás čekalo? Rozdělení do dvou 
pětičlenných týmů, ve kterých jsme postupně plnili úkoly na třech připravených stanovištích.  
U prvního stanoviště nás čekalo zatloukání hřebíků a vrtání vrutů na čas a vyrábění dřevěné krabič-
ky. Na druhém stanovišti jsme sestavovali model kancelářského stolu a na třetím jsme na počítači 
designovali kuchyň. 
Po splnění úkolů následovalo vyhlášení. A díky naší zručnosti spolupráci v týmu jsme vybojovali 
první místo. Vyhráli jsme ptačí krmítka. Akce byla dobře z organizovaná a moc se nám tam líbilo. 

žákyně 9. ročníku Karolína Hirtová, Anna Fialová
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Bruslení
Čtvrteční ráno se stalo pro žáky 2. a 3. třídy sportovním. Na všechny čekal před školou autobus, 
který je dopravil až před zimní stadion v Boskovicích. Tam se děti v rámci výuky tělesné výchovy 
věnovaly zdokonalování svých bruslařských schopností a dovedností. Akce byla velmi vydařená  
a bude se opakovat i následující čtvrtek. 

Mgr. Kateřina Zoubková

Dopravní výuka
Žáci ze 4. třídy se připravují na získání průkazu cyklisty. Proto jsme zavítali do odborné učebny a na 
dopravní hřiště do Blanska. Zde žáci získali základní znalosti o pravidlech provozu na pozemních 
komunikacích a vyzkoušeli si praktickou jízdu na kole dle dopravních pravidel. Dopravní lekce se 
všem moc líbila, hlavně praktická část. Těšíme se na jarní kurz, kde splníme podmínky (test a jízdy 
na kole) a získáme symbolický průkaz cyklisty.

Mgr. Jitka Havířová
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Říjen v mateřské škole
Krásné říjnové počasí jakoby nám chtělo vynahradit studené a zamračené září. Děti se podzimu 
mohly užívat všemi smysly. Listí křupalo pod nohama, lítalo vzduchem, jablíčka ze zahrady se 
ochutnávala jen tak přímo ze stromu nebo i v různých salátech. Děti pomáhaly panu školníkovi na 
zahradě sbírat i lisovat jablka na mošt, tvořilo se z listí i kaštanů.

Na začátku měsíce v Knínicích proběhlo již tradiční Společenské sekání se seniory a ani letos ne-
chyběl program z naší mateřské školy. Děkujeme všem rodičům, kteří děti na vystoupení dopravili 
a paním učitelkám Jarůškové a Včelařové, které děti na vystoupení připravily. Největší pochvala 
samozřejmě patří dětem, které se bez trémy a studu zhostily svého úkolu s radostí a úsměvem!

V půlce října vyjelo 34 dětí ze všech tříd do Domu přírody v Moravském krasu. Paní lektorky měly 
pro děti připravený a sestavený dopolední program, který se skládal ze čtené pohádky s obrazovým 
doprovodem, následoval kvíz, kde děti ukázaly, jak pozorně příběh poslouchaly. Následovala pro-
hlídka velice zajímavé expozice, kde děti viděly zástupce netopýrů zblízka. Nechyběly pohybové 
hry na netopýry, při kterých se děti zkoušely pohybovat v prostoru pomocí sluchu, poznávaly zná-
mé vůně, rozlišovaly zvuky lesa a také se seznámily s denním a nočním režimem našich netopýrů.

Během října proběhly také první lekce kroužků, které mateřská škola nabízí. Věříme, že se dětem na 
Hudebně-dramatickém kroužku, Józe pro děti i na Edukativně-stimulačních skupinách líbilo.

Všechny třídy se celý měsíc věnovaly podzimním tématům. Provázelo nás barevné listí, kaštany, 
ježci, brambory a pouštění draků. Děti měly možnost se dozvědět spoustu zajímavostí o stromech 
při odpolední slavnosti Dne stromů. Za zorganizování děkujeme paní učitelce Paroulkové.

Kolektiv učitelek MŠ
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Odehrané zápasy

SPORT

ODDÍL TJ 
MALÁ HANÁ 
KNÍNicE

Rozpis utkání

                  TJ Malá Haná Knínice 
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
 
Rozpis utkání 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
1. Skalice "A" Knínice 05.11. v 14:00 Sobota   

 
Odehrané zápasy 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. Vysočany/Šošůvka Knínice  6:3  4:0 Letfus Mi., Letfus M., Mucha V. 

10. Knínice Cetkovice  4:2  2:1 2xLajšner M., Lefus Mi., 
Lexman M. 

11. Olešnice Knínice  2:1  2:0 Letfus Mi. 

12. Knínice Svitávka  0:0  0:0   

 
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ DOROST 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. Vysočany/Šošůvka Knínice  1:4  0:3 2xChudý J., Dračka J., 
Janků D. 

10. Knínice RDR Akademie  4:0  3:0 2xDračka J., 2xPřikryl T. 

11. Adamov Knínice  2:0  0:0   

12. Knínice Bukovinka "A"  8:1  3:0 4xPřikryl T.,Janků D., 
Janek T., Hirt Š. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  TJ Malá Haná Knínice 
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
 
Rozpis utkání 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN POZNÁMKA 
1. Skalice "A" Knínice 05.11. v 14:00 Sobota   

 
Odehrané zápasy 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. Vysočany/Šošůvka Knínice  6:3  4:0 Letfus Mi., Letfus M., Mucha V. 

10. Knínice Cetkovice  4:2  2:1 2xLajšner M., Lefus Mi., 
Lexman M. 

11. Olešnice Knínice  2:1  2:0 Letfus Mi. 

12. Knínice Svitávka  0:0  0:0   

 
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ DOROST 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. Vysočany/Šošůvka Knínice  1:4  0:3 2xChudý J., Dračka J., 
Janků D. 

10. Knínice RDR Akademie  4:0  3:0 2xDračka J., 2xPřikryl T. 

11. Adamov Knínice  2:0  0:0   

12. Knínice Bukovinka "A"  8:1  3:0 4xPřikryl T.,Janků D., 
Janek T., Hirt Š. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. FSA Kras "B" Knínice  0:3  0:3 2xMosler M., Buroň E. 

7. Bukovinka "B" Knínice  3:4  2:2 2xDvořák J., Hirt Š., Havranek J. 

10. Knínice RDR Akademie "B"  3:2  1:1 Dvořák J., Oliva J., Hirt Š. 

2. Knínice Lipovec/Ostrov  4:0  3:0 2xOliva J., 2xHirt Š. 

11. Černá Hora Knínice  1:6  0:3 2xMosler M., Oliva J., Širůček K., 
Havranek J., Hirt Š. 

12. Knínice Cetkovice  6:3  4:0 3xOliva J., 2xHirt Š., Dračka J. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

8. Olomučany "B" Knínice  4:7  3:2 3xBurkoň E., 2xMosler M., 
2xPírek Š. 

8. Olomučany "A" Knínice  19:0  12:0   

9. Vavřinec Knínice  11:3  4:1 2xBurkoň E., Mosler M. 

9. Černá Hora Knínice  9:9  6:5 
2xBurkoň E., 2xMosler M., 
Mynář J., Pospíšil L., Pírek 
Š., Trmač L., Havelka A. 

10. Knínice Blansko  9:8  4:4 4xBurkoň E., 3xMosler M., 
Mynář J., Pírek Š. 

10. Knínice Bukovinka "C"  5:5  3:3 2xMosler M., Burkoň E., 
Mynář J., Pírek Š. 

11. RDR Akademie D Knínice  13:3  6:0 Kamenický J., Pírek Š., 
Sedlák O. 

11. RDR Akademie RJ Knínice  9:5  4:3 
Burkoň E., Kamenický J., 
Kolaja T., Mosler M., Mynář 
J. 
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OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

9. FSA Kras "B" Knínice  0:3  0:3 2xMosler M., Buroň E. 

7. Bukovinka "B" Knínice  3:4  2:2 2xDvořák J., Hirt Š., Havranek J. 

10. Knínice RDR Akademie "B"  3:2  1:1 Dvořák J., Oliva J., Hirt Š. 

2. Knínice Lipovec/Ostrov  4:0  3:0 2xOliva J., 2xHirt Š. 

11. Černá Hora Knínice  1:6  0:3 2xMosler M., Oliva J., Širůček K., 
Havranek J., Hirt Š. 

12. Knínice Cetkovice  6:3  4:0 3xOliva J., 2xHirt Š., Dračka J. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

8. Olomučany "B" Knínice  4:7  3:2 3xBurkoň E., 2xMosler M., 
2xPírek Š. 

8. Olomučany "A" Knínice  19:0  12:0   

9. Vavřinec Knínice  11:3  4:1 2xBurkoň E., Mosler M. 

9. Černá Hora Knínice  9:9  6:5 
2xBurkoň E., 2xMosler M., 
Mynář J., Pospíšil L., Pírek 
Š., Trmač L., Havelka A. 

10. Knínice Blansko  9:8  4:4 4xBurkoň E., 3xMosler M., 
Mynář J., Pírek Š. 

10. Knínice Bukovinka "C"  5:5  3:3 2xMosler M., Burkoň E., 
Mynář J., Pírek Š. 

11. RDR Akademie D Knínice  13:3  6:0 Kamenický J., Pírek Š., 
Sedlák O. 

11. RDR Akademie RJ Knínice  9:5  4:3 
Burkoň E., Kamenický J., 
Kolaja T., Mosler M., Mynář 
J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

7. Drnovice Knínice  9:4  3:3 3xMužík T., Chlup Š. 

7. Knínice Bukovinka "D"  8:10  5:3 
4xMužík T., Hájek D., 
Hájek F., Chlup Š., 
Páteček N. 

8. RDR Akademie RJY Knínice  9:10  7:6 6xHájek F., 3xChlup P., 
Havelka K. 

8. RDR Akademie RJX Knínice  5:5  3:4 3xMužík T., 2xChlup P. 

9. Knínice RDR Akademie DY  9:4  5:2 
3xMužík T., 2xPáteček N., 
2xChlup P., Chlup Š., 
Soukal Š. 

9. Knínice RDR Akademie DX  8:6  4:3 3xMužík T., 3xPáteček N., 
Kůrka R. 

10. RDR Akademie RY Knínice  1:8  1:4 
3xMužík T., Hájek F., 
Kůrka R., Soukal Š., Chlup 
P., Chlup Š. 

10. RDR Akademie RX Knínice  8:5  2:1 2xHájek F., Mužík T., 
Kůrka R. 

 
 
 

Pavel Lajšner 

Pavel Lajšner
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PŘiPRAVOVANé  AKcE

Organizace Rodičem jinak, z. s., ve spolupráci s městem Boskovice 
pro Vás připravili besedu na téma 

Pěstounská péče, 
a to nejen pro potencionální žadatele o pěstounskou péči, 

ale především pro širokou veřejnost. 

Pokud Vás zajímá, co je pěstounská péče, kdo se může stát pěstounem, 
nebo jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením, 

určitě se za námi přijďte podívat.

Beseda proběhne dne 23. 11. 2022 v 17 hodin 
v přísálí Sokolovny v Boskovicích. 

Těšit se můžete na zástupce pracovníků Organizace Rodičem jinak, z. s., 
pracovníka úseku náhradní rodinné péče OSPOD města Boskovice, 

a pěstounů s bohatou zkušeností. 

Vstup je zdarma.
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UPLyNULé  AKcE
Společenské setkání se seniory
Jsme moc rádi, že je pravidelné říjnové posezení se seniory v místním kulturním domě stále oblí-
benější a účastní se ho více a více občanů. Vždy se snažíme připravit pro vás pestrý kulturní pro-
gram a pro naše seniory bohaté občerstvení. Letos byl hlavním hostem večera imitátor pan Zdeněk 
Barnett, který pobavil skvělou imitací několika známých osobností. Dále se představily stepařky 
seniorky, které za námi přijely z Náměště nad Oslavou, děvčata z klubu Aerobic Letovice a samo-
zřejmě děti z naší základní a mateřské školy. Bez nich by to nešlo a vždy se na ně moc těšíme. Při 
tomto setkání je již tradicí výstava kronik a fotografií městyse, letos doplněná o výstavu obrazů  
a dalších předmětů vytvořených knínickými občany a rodáky. Skvělé zákusky připravila paní Pitne-
rová, divadelní scénku sehrála Lenka Jarůšková (učitelka MŠ) s Laděm Ožvoldíkem, akci ozvučil 
Martin Straka, moderovala Simona Vybíhalová (Martinková), na sále a v bufetu se o vás postaraly 
členky kulturní komise městyse Knínice. Všem patří velké poděkování. 
Moc se na vás těšíme zase příští rok. 

ÚM
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Drakiáda
V neděli 9. října se v Knínicích uskutečnila již tradiční drakiáda. Letos nám počasí velmi přálo  
a tak většina draků krásně létala. Když už se děti pouštění draků nabažily, mohly jít k rybníčku, kde 
na ně čekala zábavná stezka s úkoly. Na konci cesty děti dostaly malou odměnu a s rodiči si mohly 
opéct párek. Jsme moc rádi, že účast byla tak veliká. Rozdali jsme přes 60 odměn! Doufáme, že se 
Vám akce líbila a snad se v tak hojném počtu potkáme opět za rok.

Veronika Ševčíková
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POVÍDKA

iNzERcE

Milan Nechuta  
Vánoční zázrak
Milá tetičko a milé stréčko,
dnes Vám bodo povidat těžko uvěřitelné přiběh, keré mě vekládal jeden staré pan dochtor 
a keré sem eště nihdá nikomo neřekl.
Ten pan dochtor, deš bel mladé, tak měl praxi v malé dědině na Malé Hané.
V té vesničce béval sedlák, keré se zapomněl voženit, rodiče mo homřele a von zvostal na cely 
hospodářstvi sám. Měl tolik práce a starosti, že to nemohl zvládnót a tak na Štědré deň na ňé padla 
taková tiseň a beznaděj, že si pozófal. Vzal flento, šil na dvur a střelel se. Na štěsti spadl do hnoje, 
keré ho zahřival a von nezmrzl.
Sósedi si všimle, že nechodi s mlikem ráno do sběrne a tak zalarmovale  akci.
Ten rok belo na Malé Hané eště vic sniho než jiny leta a tak poslale na lyžich kluka pro mě. Já sem 
take vzal lyže a jele sme k tomo nešťastnikovi. Štyři chlapi  mosele vodházet  snih vod vrat, habe 
sme se vubec dostale do chalope.
Našle sme ho na hnojo, nechal sem ho zanyst do kocheně, vemel sem mo rano Rivanolem 
a von se probral.
Ani sem ho neposlal do nemocnice, protože se jedno mistni děvče, kery si na něho oš dlóho mesle-
lo, hovolelo, že se bode starat vo něho, he vo hospodářstvi.
No, co Vám bodo povidat, dopadlo to tak, že se úplně hozdravil a vzal si to hodny děvče za manželko.
Ledi tomo začale řikat Vánočni zázrak.
Měle spolo štyry děti a néstarši sen veštodoval na dochtora.
A vite, jak se mě ten dobrák vodvděčel?
Každó nedělo vodpoledne mě vobehrával v kartách k velké radosti mistnich kibicu.

Pan Milan Nechuta (vlevo) s Mgr. Rudolfem Beranem
Autor fotografie Monika Šindelková

Knihu GENERAČNÍ VÝPOVĚĎ ANEB PŘÍBĚH VÝJIMEČNÉHO ČLOVÍČKA
autora Milana Nechuty, můžete zakoupit v místní knihovně, nebo v Knihkupectví Tomáše Špidlíka, 
Masarykovo nám. 8/6, Boskovice. Cena 300 Kč.

Hledám paní na pravidelný úklid domácnosti. cenu respektuji. Tel. 602 796 503
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Použité fotografie – Ing. Ivan Jakubec, archiv Úřadu městyse, ZŠ a MŠ.

SDH Knínice a Městys Knínice

si Vás dovolují pozvat na 

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU

která se koná
3. prosince 2022 v 17.00 h.

za kulturním domem v Knínicích.
Mikulášský balíček pro knínické děti je zdarma.
K objednání balíčku se prosím dostavte osobně 

do kanceláře Úřadu městyse Knínice 
od 7. 11. 2022 do 29. 11. 2022, 

kde obdržíte poukázku k jeho odběru.

Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.


