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informace  z  radnice
Vážení spoluobčané, 
po čtyřech letech administrativy začal platit nový územní plán Knínic, respektive změna č. 1 pů-
vodního územního plánu. Během téhle dlouhé doby jsme se museli postupně vypořádat s problémy, 
které tahle změna přinesla, zejména s úpravou legislativy a vypořádáním námitek, kterých bylo přes 
devadesát. Vše se ale povedlo a nový územní plán v platném znění je již na úřadě k nahlédnutí, další 
jeho vyhotovení jsou uložena na krajském úřadě v Brně a stavebním úřadě v Boskovicích. Další 
změna územního plánu, i když třeba jen drobná, nás v příštích letech nemine, jelikož se bude opět 
měnit legislativa. Územní plány všech obcí budou muset být totiž v jednom, stejném formátu. 
Dne 15. 11. jsem se zúčastnil valné hromady Technických služeb Malá Haná. Do svazku byla 
přibrána 53. obec, jde o městys Jedovnice. Zde se již služby staraly o sběrný dvůr. Celkem mají 
Technické služby již 30 zaměstnanců, 10 svozových vozidel, obsluhuje se přes 37 tisíc obyvatel 
a přes 100 firem a podnikatelů. Další nákupy vozidel jsou v plánu následující rok, zejména další-
ho svozového vozidla a nákladní soupravy pro svoz směsného komunálního odpadu do spalovny 
SAKO v Brně. Jeden z bodů valné hromady byla i cena odpadů v roce 2023. Doporučená výše byla 
stanovena svazkem na 650–800 Kč/rok/osoba. Po jednání se zastupiteli v Knínicích byla nová cena 
stanovena za svoz odpadu na 650 Kč z letošních 500 Kč. Je to spodní cenová hranice doporučená 
svazkem. Faktem zůstává, že městys Knínice ale i přes navýšení ceny bude odvoz odpadu dále 
občanům dotovat. Byli jsme s ostatními starosty také seznámeni i s chytanou odpadovou legislati-
vou, která obcím zakáže dotovat odpady. Následkem téhle novely nás bude čekat v dalších letech 
zdražování odpadů.      
S koncem tohoto roku skončí městysi Knínice i dvouletá fixace cen energií. Poslední měsíce jsem 
řešil nákup elektřiny a plynu pro Knínice na další rok. Pro výběrové řízení bylo nakonec oslo-
veno pět dodavatelů elektřiny a pět dodavatelů plynu. Z těchto pěti nabídku podaly jen tři firmy,  
z nichž jedna byla vyřazena. Zbylé dvě byly hodnoceny, podaly nabídku pro spotové ceny. Ví-
tězná firma je Tedom energie s. r. o. z Brna. Firma na trhu působí již několik let, dodává i sou-
sednímu Šebetovu. V současné době Knínice platí za energie cca 800 tis bez DPH, od nového 
roku nás čeká částka za energie necelé 3 mil. Kč bez DPH. Největší spotřebitel energií je budova 
Základní a Mateřské školy. 
V části od městečka směrem k fotbalovému hřišti probíhají zemní práce rekonstrukce sítě nízké-
ho napětí a veřejného osvětlení. Firma zde pracuje i ve svátky a soboty, od rána do pozdních ve-
černích hodin. Dělaly se průtlaky pod Semíčem a komunikacemi, jsou nachystané kabely u domů 
pro jejich nová připojení, chystají se i kabely pro nové veřejné osvětlení. Práce budou pokračovat 
do konce roku. Zemní práce probíhají i u pošty a částečně u Jednoty. Následně se budou usazovat 
nová svítidla a odstraňovat staré sloupy. V jarních měsících začneme s opravami chodníků po této 
rekonstrukci sítí, travnaté plochy budou firmou osety.  
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o podání žádosti o dotaci na odborné učebny, 
které chceme zbudovat z bytu školníka. Po zrušení v září byl vypsán další termín podání, a to 1. 11. 
Knínicím se podařilo žádost podat v pozdních večerních hodinách, jelikož program na ministerstvu 
ráno „zkolaboval“. Bohužel v následujících dnech přišla ledová sprcha v podobě zrušení tohoto 
podání a byl ministerstvem pro místní rozvoj vypsán další termín, tentokráte 25. 11. Do tohoto se 
nám povedlo přihlásit, ale nevíme výsledek. Ten se dozvíme, doufám, co nejdříve. 
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití doby adventní, veselé Vánoce, dětem spous-
tu dárků a do nového roku ze srdce přeji hodně osobní spokojenosti a pevné zdraví. V prosinci 
nás čeká spousta krásných akcí včetně novoroční polévky, přijďte všichni, jste zváni. Pozvánky 
na všechny akce najdete uvnitř tohoto čísla zpravodaje.   

Petr Grénar, starosta
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Vážení občané,
informujeme vás, že Svazek obcí Malá Haná založil petici pro zachování osobní vlakové dopravy 
v úseku Velké Opatovice – Boskovice, vlakové linky S21 na trati 262. Petice je dostupná na 
https://e-petice.cz/petitions/petice-pro-zachovani-osobni-vlakove-dopravy-velke-opatovice-
boskovice-linky-s21-na-trati-262.html
Přímý odkaz na petici naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz 
v Aktualitách.
Prosíme o podpoření této iniciativy. 

Děkujeme.

Oznámení pro odběratele vody
Pracovník firmy AQUATIC Blansko bude v naší obci provádět odpočty vodoměrů a to ve čtvrtek 
29. prosince a v pátek  30. prosince 2022. Je nutno zajistit přístup k vodoměrům, případné překáž-
ky odstraňte. Pokud není na Vašem domě viditelné číslo popisné, umístěte číslo domu ke vstupu.  
V případě Vaší nepřítomnosti JMÉNO, ČÍSLO DOMU A STAV VODOMĚRU zanechejte na vidi-
telném místě. 

Děkujeme. 

Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 12. 12. 2022 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách městyse.

Probíhající rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení
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U S n e S e n Í
č. 2 ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 21. 11. 2022
v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání. 
3.2.  Rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022.
Informace uvedené v diskusi.

Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2.  Ověřovatele zápisu Františka Dračku a Miroslava Přikryla.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1.  Program zasedání zastupitelstva městyse. 
7.2.  Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 č. PR-001030078423/001-ENGB pro EG.D, a. s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  2768/2 
 a 387/4 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
8.2.  Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023.
9.2.  Spolufinancování Charitní pečovatelské služby Blansko pro rok 2023 ve výši 10 217 Kč.

Zastupitelstvo městyse ukládá:
7.3.  Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-001030078423/001-ENGB s EG.D, a. s. 
 Lidická 36, Brno.
     Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2022
8.3.  Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
 poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023 
 s Městem Boskovice. 
   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022.
9.3.  Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na spolufinancování pečovatelské služby 
 s Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, Blansko. 
     Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022.

Zastupitelstvo městyse uděluje:
4.2.  Zmocnění pro starostu městyse Knínice k provádění a schvalování rozpočtových opatření 
 v rozsahu:
 – do výše 500 000 Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (oddíly), 
 – neomezeně při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 
  rozpočtů (dotace),
 – neomezeně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, 
  výdaj k odvrácení možných škod, 
 – neomezeně v případech zhodnocování finančních prostředků městyse 
  (např. termínované vklady aj.)
5.2.  Zmocnění pro starostu městyse Knínice k zastupování městyse Knínice v dobrovolných 
 svazcích obcí – Dobrovolný svazek obcí Boskovicko, Svazek obcí pro výstavbu rychlostní 
 komunikace R43 a Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná.
 
Zastupitelstvo městyse stanovuje:
6.2.  Celkový počet zaměstnanců městyse Knínice na 5 zaměstnanců.

František Dračka, Miroslav Přikryl
Petr Grénar, starosta
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odpady
TDO: úterý 20. 12.
BIO: úterý 13. 12.
PLASTY + PAPÍR: úterý 6. 12.
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. 12.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
4. 12., 11. 12. 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.

PLáNOVANé AKce:
21. 1. 2023 Ples fotbalistů
  4. 2. 2023 Reprezentační ples městyse Knínice
11. 2. 2023 Zájezd do vinného sklepa s prohlídkou Sonnentor
18. 2. 2023 maSopUST 
23. 4. 2023 POUŤ

Světlo Vánoc, ať prozáří Vaše domovy i rodiny.
Do nového roku 2023 Vám přejeme hodně zdraví 

a radosti z každodenních maličkostí.
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Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023
Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 
2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je
• občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
• ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá
 – omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 – omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místnost
Úřad městyse Knínice, Knínice 107 (knihovna)

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby.
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě voli-
telnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kan-
didáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 
požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlaso-
vacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 
Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, 
může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do 
přenosné volební schránky. Tel.: 516 465 423 nebo 774 680 229.
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Druhé kolo volby prezidenta republiky
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat dru-
hé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního 
kola.
Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kan-
didovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší 
počet platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební 
místnosti.

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně poža-
dovaný způsob doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola 
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 
hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 
16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způ-
sob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze 
zřídit i při podávání žádosti.
Kdy a jak volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně 
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ko-
mise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve „svém“ vo-
lebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise 
hlasování neumožní.
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Ořez dřevin
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 
a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 
33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického 
distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena 
maximální výška porostu.
Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Hladiny napětí (VN)  Ochranné pásmo  Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV  7 m od krajního vodiče  maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče  maximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně  1 m od krajního kabelu  nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet,  
a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí  Bezpečná vzdálenost  Vzdálenost porostu 
 pro práci  od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)  1 m od vedení  alespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)  2 m od vedení  alespoň 3,5 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)  3 m od vedení  alespoň 4,5 

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti 
EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce  
4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. 
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci 
dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mo-
hou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a. s., a to za podmínek pro tuto 
práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a. s., 
formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na 
náklady EG.D, a. s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti 
v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě 
zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživate-
lům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku eG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
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PŘÍSPĚVeK NA BYDLeNÍ
Tento státní příspěvek vám pomůže uhradit alespoň část pravidelných nákladů na bydlení.

Ještě donedávna nebylo vyřízení příspěvku zrovna jednoduché. To se ale i kvůli energetické krizi 
změnilo. Stát rozšířil pole těch, kteří na něj dosáhnou, a také upravil jeho výši. Na příspěvek na 
bydlení momentálně dosáhne stále více a více domácností.

Od 1. října 2022 prokazujete náklady na bydlení a příjmy celé domácnosti jen dvakrát za rok. Stát 
vám příspěvek vyplácí ve stejné výši každý měsíc vždy po dobu 6 měsíců. Vyřízení je opravdu 
mnohem jednodušší.

co všechno se počítá do nákladů na bydlení:
Nájemné.
Zálohy na plyn, elektřinu, vodu a na dodávku tepla (dálkové topení).
Osvětlení a úklid společných prostor v domě.
Odvoz odpadních vod a čištění jímek.
Vybavení bytu společnou televizní anténou.
Odvoz komunálního odpadu.

Na příspěvek na bydlení máte nárok, pokud bydlíte:
Ve vlastním bytě nebo domě.
V družstevním bytě.
V nájmu nebo podnájmu.
V bytě, ve kterém bydlíte na základě věcného břemene.
V rekreačním objektu (chata, chalupa), který vlastníte.

Jak velký příspěvek na bydlení můžete dostat?
Vláda od října 2022 navýšila příspěvek na bydlení tím, že zvýšila normativní náklady, ze kterých se 
pak počítají jednotlivé dávky na bydlení. O kolik se příspěvek zvýšil? Porovnejte si výši příspěvku 
díky modelového příkladu:
Senioři Marie a Karel pobírají starobní důchod 13 000 Kč a 15 000 Kč. Jejich roční faktura za 
energie se zvýšila z 12 639 Kč na 18 264 Kč a momentálně tak zaplatí na měsíčních zálohách 1 530 
Kč. K tomu platí nájem 16 000 Kč a další služby s bydlením je stojí 2 000 Kč. Dohromady tak na 
bydlení vynaloží 19 530 Kč. Jejich výše příspěvku na bydlení před 1. říjnem 2022 byla 3 829 Kč. 
Od října 2022 už dostanou 8 329 Kč.

Jaké podmínky musíte splnit, abyste na příspěvek na bydlení dosáhli:
Vaše náklady na bydlení přesahují 30 % čistých příjmů domácnosti. Pokud se s náklady na bydlení 
dostanete přes stanovenou hranici, na zbytek vám přispěje stát.
Musíte ještě splnit normativní náklady na bydlení. Toto pevné číslo udává, jak vysoké by náklady 
na bydlení měly zhruba být pro domácnost o specifickém počtu osob v domácnosti v dané lokalitě. 

energetická společnost ČeZ Prodej, a. s. oznamuje, 
že otevřela svou pobočku ČEZ v budově hlavní pošty v Blansku, Hybešova 584/53.
Na pobočce lze sjednat veškeré úkony spojené s dotazy a požadavky na úpravy nebo změny tarifů, 
nových odběrných míst a nasměrujeme zájemce o FVE a TČ, včetně dotačních titulů.

Otevírací doba pobočky:
Pondělí:  9–12, 12.30–17.30 hodin
Úterý:  9–15 hodin
Středa:  9–12, 12.30–17.30 hodin
Čtvrtek:  9–15 hodin
Pátek:  9–15 hodin
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Stát se touto podmínkou snaží zamezit, aby někteří pronajímatelé nezvyšovali uměle cenu bydlení 
– tím by získali i více příspěvků od státu. Zároveň funguje jako pojistka, aby příspěvek nevyužívali 
ti, kteří sice mají velké výdaje za domácnost, ale reálně pomoc od státu nepotřebují.
Máte nárok na příspěvek? Pak musíte připojit tyto dokumenty:
Příjmy doložíte výplatní páskou, daňovým přiznáním. Nezapomeňte také na výživné, přídavky na 
děti, na rodičovský příspěvek, na nemocenské dávky a také na penzi.
Potvrzení o nákladech na služby, které platíte. Doložíte složenkou, účtenkou.
Potvrzení o nákladech za energie zase doložíte složenkou nebo účtenkou.
Nezapomeňte na vyúčtování služeb a energií v případě, že jste v předchozím období měli doplatek 
nebo přeplatek.
Bydlíte v nájmu? Připravte si i nájemní smlouvu.
U dětí starších 15 let nezapomeňte na potvrzení o studiu.
Pokud se nejste jisti, co všechno k žádosti musíte doložit, nebojte se zeptat na příslušném úřadu 
práce, pod který spadáte.

Jak nejjednodušeji podat žádost o příspěvek na bydlení?
Příspěvek na bydlení můžete podat fyzicky na úřadu práce, pod který spadáte. Pokud máte datovou 
schránku, můžete celou žádost vyřídit i z pohodlí domova. Na dálku žádost připravíte i přímo na 
portálu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky) pomocí bankovní identity. 
A můžete ji podat i prostřednictvím e-mailu, ale počítejte s tím, že dokumenty musíte podepsat 
speciálním elektronickým podpisem.

Úřad práce Boskovice, nám. Dr. Snětiny 2. 
Úřední hodiny:  Pondělí  8–12, 13–17 h. 
  Úterý  8–11 h. 
  Středa  8–12, 13–17 h.
Tel.: 950 103 611–617, email: podatelna.bk@uradprace.cz 

Angliáda
Ve středu dne 19. 10. 2022 se v Jevíčku po tříleté pauze konala opět soutěž o nejlepšího mladého 
angličtináře – Angliáda, které se zúčastnilo sedm žáků 9. ročníku naší školy. Soutěž se skládala  
z písemného testu na úrovni A2+, jehož součástí byly poslech s porozuměním, četba s porozumě-
ním a užití anglického jazyka. Naši žáci se sice neumístili na prvních třech místech, zato byli rádi, 
že se této jazykové soutěže mohli zúčastnit, neboť podobné testy jsou součástí mezinárodně uzná-
vaných zkoušek. Navíc pro ty, kteří si budou podávat přihlášku na Gymnázium Jevíčko, to byla také 
vynikající příležitost prohlédnout si prostory této školy.

Mgr. Simona Gricová

šKOLA  A  šKOLKA
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Respektování ostatních
Dne 16. 11. 2022 se na ZŠ Knínice uskutečnila přednáška na téma Respektování ostatních pod 
vedením erudovaného kouče Zdeňka Zaorala a jeho pejska Sorbona.

Zdeněk Zaoral se ve svém výkladu zaměřil na podporu prevence chování a šikany na internetu. 
Svůj program přizpůsobil dané situaci a nevěnoval striktně jen tomuto tématu.

Dozvěděli jsme se, že pejsek Sorbon byl nadšeným fotbalistou, nyní už v psím důchodu. Ukázka 
pár videí nám brala dech, jak je pejsek velmi šikovný.

Pan Zaoral vyzýval žáky k diskusi a aktivnímu zapojení. Zkušenosti pana Zaorala nás vedly k hlub-
šímu zamyšlení, jak se chovat k sobě navzájem, ba přímo k celému světu. Nejednou nás vyzval: 
„Pojďme změnit svět k lepšímu!“ Děti poté dlouho mlčely a přemýšlely.

Slušnost mezi lidmi, snášenlivost a ohleduplnost byla témata, která rezonovala celým sálem. 
Dozvěděli jsme se, jak se ze zdánlivě nevinného „prankování“ a „hateování“ může vyklubat 
kyberšikana.

Přednáška byla velmi zajímavá, podpořena hlubšími myšlenkami a osobními příběhy a reflexí žáků.

Dětem se samozřejmě nejvíce zamlouval pejsek Sorbon, ale i pana Zaorala poslouchaly s nadšením 
a zaujetím dozvědět se něco nového. Akce se všem moc líbila.

Mgr. Petra Galbová
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Sára Kalamita
Sára není obyčejná holčička. Dostala do vínku neobyčejné dary, hlavně způsobovat jeden malér 
za druhým. Sára, která jako miminko přišla o rodiče, putuje z jedné rodiny do druhé a za sebou 
zanechává úžasnou spoušť. O tomto neobyčejném příběhu nám přijely povídat autorka knihy  
E. Papoušková a ilustrátorka G. Miklínová.
Děti ze 3. a 4. třídy se aktivně zapojovaly do otevřené diskuze a hlavně je zajímalo, zda Sára najde 
tu pravou rodinu. To se mohou dovědět po přečtení této poutavé knížky. Beseda byla pro děti hodně 
zajímavá a poučná.

Mgr. Jitka Havířová

Listopad v mateřské škole
V listopadu bylo ve školce rušno. Témata všech tříd obíhala okolo zvířátek, která se chystají na 
zimu, ztišení přírody a celkově pozorování pomalého příchodu zimy. Berušky, Sluníčka i Žabičky 
se vydávaly na delší procházky a výlety po okolí, prožili jsme společně dušičkový týden, příjezd 
svatého Martina a úplně na konci měsíce už se přihlásil o slovo adventní čas.

Do mateřské školy během měsíce přijely dvě divadelní pohádky. O pejskovi a kočičce a Princové 
jsou na draka.

Zdárně proběhly i tradiční vánoční dílničky a rozsvěcení vánočního stromku. Děti pozvaly své ro-
diče a příbuzné a společně jsme si během odpoledne vyrobili něco malého pro radost. Máme radost, 
že si rodiče s dětmi udělali čas a přišli si do školky posedět a naladit se na vánoční atmosféru.

Kolektiv učitelek MŠ
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Odehrané zápasy

SporT

oddÍL TJ 
MALá HANá 
KNÍNIce

                  TJ Malá Haná Knínice 
_____________________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
 
Odehrané zápasy 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI 
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

13. Bořitov Knínice  6:1  3:0 Mucha V. 

1. Skalice "A" Knínice  0:5  0:3 3xLetfus Mi., Letfus M., Mucha V. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

13. Svitávka/Žijeme hrou Knínice  4:2  1:1 2xTichavský L. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

12. Knínice  RDR Akademie RJ  5:9  3:5 2xBurkoň E., 2xMosler M., 
Havelka A. 

 
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ STAV POLOČAS BRANKY 

11. Knínice Blansko "B"  6:6  4:2 4xMužík T., Kůrka R., Chlup P. 

11. Knínice Blansko "A"  2:5  2:2 Hájek D., Chlup P. 

 
 
 
 
 
 

Pavel Lajšner 

KONeČNé TABULKY PODZIMNÍ ČáSTI
Okresní přebor – muži
  1. Cetkovice 14 11 1   2 64:22 34
  2. Bořitov 14   9 2   3 68:25 29
  3. Vysočany-Šošůvka 14   8 4   2 45:35 28
  4. Lipovec 14   8 2   4 39:25 26
  5. Boskovice B 14   7 2   5 46:30 23
  6. Černá Hora 14   7 2   5 42:35 23
  7. Drnovice 14   7 2   5 37:36 23
  8. Doubravice 14   7 1   6 33:33 22
  9. Olešnice 14   5 2   7 25:37 17
10. Adamov 14   5 0   9 25:47 15
11. Knínice 14   4 2   8 31:42 14
12. Jedovnice 14   3 1 10 26:46 10
13. Skalice 14   3 1 10 19:67 10
14. Svitávka 14   2 2 10 23:43   8
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Okresní přebor – mladší dorost
  1. Adamov 8 6 2 0 40:  8 20
  2. Knínice 8 6 1 1 41:  9 19
  3. Velké Opatovice 8 6 1 1 42:15 19
  4. Blansko B 8 4 0 4 26:19 12
  5. RDR Akademie 8 3 2 3 24:20 11
  6. Černá Hora 8 3 0 5 19:39   9
  7. Vysočany-Šošůvka/Sloup 8 2 2 4 17:27   8
  8. FSA Kras 8 1 1 6 12:39   4
  9. Bukovinka 8 0 1 7   8:53   1

Okresní přebor – mladší žáci
  1. Olomučany 14 11 0   3 89:21 33
  2. Černá Hora 14 10 1   3 69:42 31
  3. FSA Kras A 14   9 2   3 64:37 29
  4. RDR Akademie A 14     9 1   4 65:35 28
  5. FSA Kras B 14   9 1   4 40:34 28
  6. Blansko B 14   8 3   3 80:32 27
  7. Boskovice C 14   9 0   5 72:31 27
  8. Knínice 14   8 0   6 44:58 24
  9. Lipovec/Ostrov 14   6 1   7 51:64 19
10. Svitávka/Žijeme Hrou B 14   4 3   7 56:69 15
11. Bořitov/Žijeme Hrou 14   4 3   7 61:77 15
12. RDR Akademie B 14   3 1 10 33:56 10
13. Vysočany-Šošůvka/Sloup 14   3 1 10 46:85 10
14. Bukovinka 14   2 0 12 45:76   6
15. Cetkovice 14   1 1 12 33:131   4

Okresní přebor – starší přípravka
  1. Olomučany A 22 22 0   0 287:  39 66
  2. Boskovice A 22 20 1   1 302:  59 61
  3. Letovice A 22 19 1   2 304:  40 58
  4. RDR Akademie RX 22 17 0   5 214:  91 51
  5. Bořitov/Žijeme Hrou B 22 14 4   4 206:106 46
  6. Ostrov A/Vilémovice 22 14 0  8 147:105 42
  7. FSA Kras B 22 13 1   8 160:141 40
  8. RDR Akademie RJ 22 13 1   8 127:151 40
  9. Žijeme Hrou/Kunštát 22 11 6   5 166:  96 39
10. RDR Akademie D 22 12 3   7 189:142 39
11. Vysočany-Šošůvka/Sloup B 22 12 3   7 146:147 39
12. FSA Kras A 22 11 2   9 123:144 35
13. Bukovinka 22   8 3 11 104:156 27
14. Letovice B 22   8 1 13 123:170 25
15. Olomučany B 22   6 4 12 119:166 22
16. Blansko 22   6 2 14 129:226 20
17. Boskovice B 22   6 0 16 135:199 18
18. Knínice 22   5 2 15   88:220 17
19. Vavřinec 22   4 4 14   85:198 16
20. Vysočany-Šošůvka/Sloup A 22     3 4 15   70:158 13
21. Černá Hora 21   2 2 17   59:172   8
22. Cetkovice 22   2 0 20   38:314   6
23. Ostrov B/Lipovec 21   0 4 17   46:127   4
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Pavel Lajšner

Okresní přebor – mladší přípravka
  1.Letovice A 19 19 0   0 302:  39 57
  2.Lipovec 19 17 1   1 203:  69 52
  3.FSA Kras A 19 17 0   2 290:  75 51
  4.Boskovice A 19 16 1   2 261:  81 49
  5.Blansko A 19 13 1   5 171:110 40
  6.RDE Akademie DX 19 11 0   8 155:139 33
  7.Bukovinka 19 11 0   8 158:176 33
  8.RDR Akademie DY 19 10 0   9 128:167 30
  9.RDR Akademie RJ X 19   8 2   9 143:155 26
10.Drnovice 19   8 1 10 149:157 25
11.RDR Akademie RX 19   7 3   9 131:183 24
12.Knínice 19   7 2 10 120:164 23
13.FSA Kras B 19   7 1 11 127:147 22
14.Blansko B 19   6 3 10 115:178 21
15.Ostrov/Vilémovice 19   6 1 12 121:204 19
16.Adamov 19   5 0 14 111:207 15
17.RDR Akademie RJ Y 19   4 2 13 126:188 14
18.RDR Akademie RY 19   3 3 13   88:197 12
19.Letovice B 19   3 1 15   96:207 10
20.Boskovice B 19   1 0 18   56:208   3

FM František Vrána 
vyhrál rapid v Knínicích 
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Napínavý turnaj rozhodlo závěrečné kolo. Pozici nejvýše nasazeného hráče obhájil FM Fran-
tišek, druhou příčku obsadil Martin Handl a třetí Ján Mižák. Nejlepším hráčem do 18 let se 
stal domácí Vojtěch Ochmanský.

Startovalo 34 hráčů, převážně z okresu Blansko. Dlouho se zdálo, že František Vrána kráčí za su-
verénním vítězstvím. V předposledním kole ovšem prohrál s Martinem Handlem a musel o výhru 
bojovat do poslední partie.

Mezi mladými hráči jasně dominoval Vojtěch Ochmanský. Prohrál pouze jednou. Zisk 4,5 bodu mu 
stačil na výborné 8. místo v celkovém pořadí. Pochvalu zaslouží také další dvě boskovické naděje,  
Albert Janda a Václav Kunc. Oba vybojovali dva body.
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Příjemně překvapila hojná účast domácích šachistů z Boskovic a Knínic. Prakticky všichni obhájili 
svá nasazení. Své kvality navíc ukázali v úvodních kolech, kde favorizované soupeře dlouho trápili. 
Partie mezi Františkem Vránou a Pavlem Jedličkou patřila dokonce k nejdelším bojům prvního kola.

Děkujeme všem hráčům za účast, restauraci Pod lípou za výborný oběd a obci Knínice za finanční 
podporu. Kompletní výsledky naleznete na Chess-Results, fotogalerii na Facebooku.

KONeČNé POŘADÍ
P.  Jméno  Rtg  Klub/Místo  Body  PH1
1.  FM Vrána František  2094  ŠK Staré Město  6  23
2. Handl Martin  2006  Šachový klub Letovice, z.s.  6  22
3. Mižák Ján  1923  Šachový klub Letovice, z.s.  5  24
4.  Boháček Milan  1984  Slavia Boskovice  5  23
5.  Hrdlička Vladan  1787  ŠK Střelice  5  20
6.  Slouka Lukáš  1852  Šachový klub Letovice, z.s.  4,5  20,5
7.  Sedlák Ivo  1767  TJ Sloup  4,5  18
8.  Ochmanský Vojtěch  1608  Slavia Boskovice  4,5  18
9.  Moc Roman  1983  ASK Blansko  4  23
10.  Moc Martin  1902  ASK Blansko  4  21,5
11.  Baláž František  1851  TJ Sloup  4  20,5
12.  Hruška Vladimír  1884  Jevíčko  4  19,5
13.  Hubený Pavel  1689  Slavia Boskovice  4  18,5
14.  Saida Jan  1776  ASK Blansko  4  17,5
15.  Vaňhara Jan  1547  Slavia Boskovice  3,5  18,5
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16.  Walletzký Radomír  1523  Slavia Boskovice  3,5  18
17.  Maděryč Vlastimil  1470  Slavia Boskovice  3,5  17,5
18.  Probošt Jaroslav  1469  Slavia Boskovice  3,5  17
19.  Gloser Vojtěch  1341  Jevíčko  3,5  17
20.  Kouřil Eduard  1353  TJ Sloup  3,5  16,5
21.  Záboj Josef  1454  Šachový klub Kunštát, z.s.  3,5  15,5
22.  Hrbata Jaroslav  1469  Jevíčko  3  16,5
23.  Jedlička Pavel  1510  Slavia Boskovice  3  15
24.  Opustil Daniel  0  TJ Sloup  3  15
25.  Vyskočil Viktor  1365  ŠK GARDE Lipovec  3  14,5
26.  Dokoupil Jiří  1570  Slavia Boskovice  3  12
27.  Staněk Jan  1184  Jevíčko  2,5  14,5
28.  Řehořek Filip  1384  Jevíčko  2,5  14
29.  Švancara Jaroslav  1243  Slavia Boskovice  2  15
30.  Janda Albert  1121  Slavia Boskovice  2  15
31.  Kunc Václav  0  Slavia Boskovice  2  14
32.  Oliva Pavel  1169  Šachový klub Kunštát, z.s.  2  13,5
33.  Novotný Jan  0  TJ Sloup  1,5  16
34.  Galušková Hana  1000   0,5  12

Milan Boháček

UPLYNULé  AKce
Vánoční tvoření
Adventní věnec, nebo jinou vánoční dekoraci, jste si mohli pod dohledem zkušených aranžérek 
vytvořit ve čtvrtek 24. 11. 2022 v kulturním domě. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, si domů 
odnesli nejen svůj výtvor, ale také pohodovou vánoční atmosféru. Děkujeme za Vaši účast a věříme, 
že jste se s námi správně naladili na nadcházející sváteční čas.  

ÚM
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Muzikál Medicus
Herci Městského divadla Brno nám připravili nedělní odpoledne plné emocí. Příběh o mladičkém 
sirotkovi, jenž se přes smrt matky dychtivě žene vpřed, za svým cílem a touhou, stát se medikem  
a následně moci pomáhat všem, nad kterými již byla zlomena hůl, byl ohromující. Ačkoliv má Rob 
od přírody dar léčit, touží po co nejpřesnějším vzdělání v oblasti medicíny. Neváhá se vydat na dlou-
hou pouť z Anglie do perského Isfahánu, kde je možné takového vzdělání dosáhnout. Cestou se však 
musí vzdát své víry a vydává se za žida. Vedle vzdělání mu bylo odměnou i setkání s životní láskou. 
Příběh napsal Noah Gordon, u nás známo jako Ranhojič a v roce 2013 byl podle knižní předlohy  
i filmově zpracován. V hlavní roli se nám představili Libor Matouš, Gabriela Čtveráčková, Stano Slo-
vák, Esther Mertová, Igor Ondříček, Dušan Vitázek a další. Jedná se o nejnovější muzikálový počin 
Městského divadla Brno, jímž chce divadlo kromě jiného poděkovat všem, kteří v posledních těžkých 
letech pečují o tělo i duši celé společnosti. Dle ohlasů účastníků zájezdu, nenechal tento romantický  
a napínavý příběh, jedno oko suché. Dokonce i naši mladí diváci, předem vyděšení délkou představe-
ní, vypadali po třech a půl hodinách spokojeně. Co víc si přát. Nezbývá než poděkovat řidiči autobusu, 
že nás bezpečně dopravil tam i zpět a nenechal na sebe dlouho čekat, Městysu Knínice za uhrazení 
dopravy a částečnou úhradu vstupného, také všem přítomným, díky kterým se tato kulturní akce moh-
la zrealizovat a v neposlední řadě Městskému divadlu Brno, za příjemný zážitek. Osobní díky patří za 
Vaši spolupráci a trpělivost během závěrečného focení… Přeji všem příjemný advent, plný pohody, 
usměvavých tváří a těším se zase někdy příště. Krásné svátky. 

Lucie Görlichová 

Novoroční polévka
Zveme srdečně naše občany 1. ledna 2023 od 11.00 do 13.00 hodin na Novoroční polévku, která 
se bude podávat před Restaurací Pod Lípou na Městečku. Připraven bude také teplý čaj a svařené 
víno. Vše zdarma. 
Při této příležitosti proběhne dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek bude použit na nákup hraček pro děti 
místní ZŠ a MŠ. Přijďte se na Nový rok pozdravit, občerstvit a podpořit naše nejmenší. Srdečně zve 
starosta městyse a pořadatelé.

ÚM

PŘIPRAVOVANé  AKce
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V první polovině ledna se opět po celé zemi rozeběhnou tříkráloví koledníci. V Knínicích se objeví  
v sobotu 7. ledna 2023 dopoledne. Vaše příspěvky do sbírky pomůžou přímo na Blanensku, konkrétně:
• mobilnímu hospici sv. Martina
• seniorům a zdravotně postiženým lidem v regionu
• rodinám s dětmi v nouzi
• charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
• rozvoji dobrovolnictví v Charitě Blansko

Blanka Ševčíková

PŘÍRODA
Přátelé přírody – nahlédněte pod pokličku 
Přišel podzim, pole jsou sklizena, příroda utichá, život v ní ubral na tempu. My, včelaři dokončuje-
me činnosti s tím spojené a napíši to-chystáme se na zimu.
Utichly i naše včelky. Krásný, dlouhý podzim jim dopřál poslední rousky pylu z kateřinek, jiři-
nek…, poslední prolety za vodou a očistou. My včelaři jsme si v září vydechli, máme zakrmeno. 
Krmíme cukrem, který ve své ceně zaznamenal raketový start – však víte. Po nakrmení se intenzita 
expanze života včel zklidní. Klid u včel je však zdánlivý.
Teď v období podzimu až do vánoc provádíme úkony, které souvisí s péčí o zdraví včel. Je to už třetí 
etapa ošetřování – léčení, či boje s včelím nepřítelem. Jmenuje se kleštík včelí – varoa destruktor. 

Jak to funguje ?
Dlouhověké zimní včely se v úlech líhnou v červenci, srpnu.  Hlavní práci se zpracováním zimních 
zásob dodávaných včelařem ve formě bílé chemikálie, které říkáme cukr (za odebraný med) musí 
provést ještě generace včel „krátkověkých“ letních. Tyto zásoby nahradí včelám med, končící na 
našich stolech v kuchyni. Zimní včelka se nesmí upracovat při zpracování zásob, musí mít plno-
hodnotně vyvinuté tukové tělísko, nesmí být zdecimována roztoči varoa destruktor, ani viry jimi 
rozšiřovanými. Do včel „lezeme“, léčíme, monitorujeme je, staráme se, aby na včelnicích mohl 
vládnout klid, mír, dostatek, pohoda…  
Léčením včel s roztoči bojujeme, zabijíme je! Bez naší péče by na včelnicích nastala apokalypsa.  
I tak teď varoa vítězí v některých úlech .To co následuje je smrt. Smrtí včelstva prohrály včely i vče-
lař – prázdný úl a  krutá úvaha co dál. Teď nic a na jaře? Začít znovu. Jsou-li síly, chuť, odhodlání, 
elán, peníze, jsou první kroky na jaře – desinfekce, usazení oddělku a obnova díla.
Zkusím vám zprostředkovat informaci z historie – rozdílnost včelaření kdysi a popsaná skutečnost.
Citací textu 150 let starého mi dovolte představit vám rozdíl v podzimní práci na včelíně. Předklá-
dám popis i s půvabem starého českého jazyka:
„Včelař musí všecku čistotu na včelíně udržovati, pavučiny u oulů pilně stírati a o to se starati, aby 
včely snad znepokojovány nebyly… Znepokojovány mohou být ptactvem, myšmi a drůbeží. Ptactvo 
zaplašíme od oulů častějším vystřelením neb ověšením oulů slaměnými rohožkami. I na slepice 
jest dobře pozor dáti, neboť ty rády pod ouly se peleší, na ouly vylétají a tím včely znepokojují. Na 
včelíně hleďme pasti neb jiné líčky na myši připraviti, poněvadž myši nyní ke stavení se tlačí a po-
dobného úkrytu vyhledávají… Kdo své včely dobře přezimovat dovede, jest mistrem včelařství.“
Včelařům přeji, aby po nastávající zimě zůstali mistry včelařství .
Vám – přátelům přírody – užívejte  si blaha při konzumaci včelích produktů pocházejících odkud? 
No přece z naší Malé Hané, od našich včelařů.
Děkujeme za  letošní spolupráci a přejeme hodně zdraví vám, včelařům i včelkám.

Za výbor  ZOČSV  Josef Vala – předseda
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zdraVÍ

UKáZKA  Z  KNIHY

MUDr. Rula Machačová
dovolená 12. 12.–16. 12. 2022
Sestra v ordinaci přítomna:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek:  Boskovice, Lidická 10  od 8.00 do 10.00 h.
středa:     Šebetov    od 8.00 do 10.00 h.

Vánoční svátky:
Od 23.12. do 30. 12. 2022 neordinujeme
Sestra v ordinaci přítomna:
29. 12. a 30. 12. 2022   Boskovice, Lidická 10  od 8.00 do 10.00 h.
Zástup: MUDr. Pavel Doležel – Velké Opatovice, Blansko 27. 12.–29. 12. 2022.
Dětská pohotovost – nemocnice Boskovice od 17 do 22 h.

Knihu Generační výpověď můžete zakoupit, např. jako vánoční dárek, 
v místní knihovně, nebo v Knihkupectví Tomáše špidlíka v Boskovicích.
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G e n e r a č n í   v ý p o v ě ď
aneb Příběh výjimečného človíčka
Milan Nechuta

(Část první)
Motto: „Nemusíš vyhrát, stačí, když bojuješ.“
(plukovník Potter, Mash 4077)

Upoutávkový úvod
Jsem tím tak nabouchanej, že Vám příběh Pavla Smékala, lovce Pampaliniho české literatury, 
musím vyprávět. Prostě vím, že nebudu mít klid, dokud to nenapíši. Nenapíšu.
Zoncna rumpluje.
Jsou věci, které člověk musí napsat.
Ing. Pavel Smékal je krásně zoufalý. Přemítá – nepřemýšlí (toho zřejmě není schopen) – různě si
pohrává se slovy, až ho napadá, že jeho současný stav přesněji – nejpřesněji, lze vyjádřit pouze 
slovy – strašlivě zklamanej.
Vulgární výrazy Pavel užívá málokdy. Při mluvení téměř nikdy. Při psaní, pokud vulgární výraz 
nejpřesněji vyjadřuje to, co chce sdělit, neváhá a použije ho.
V jeho nitru zní bubny. Tisíce malých kováříčků buší a buší. Nejde mu to do hlavy. Nejde mu do 
palice – proč.
Letos už dvacátý rok píše. Vždy se snažil žít podle těch nejsprávnějších morálních zásad. Dělá 
dobré skutky každý den. I kdyby to mělo být jen sbírání odpadků na veřejném prostranství, které 
rozházel někdo jiný.
Pro úspěch udělal mnoho, mimo jiné vystřídal tolik škol a zaměstnání, že když je má rychle vyjme-
novat, vždy něco zapomene.
Takže pomalu:
* základní škola v rodné dědině na Malé Hané (Malá Haná je údolí táhnoucí se od Boskovic po Jevíčko)
* zemědělskej učňák – určitě začátek všech životních nesnází
* SZTŠ – tak se tehdy jmenovala střední zemědělská technická škola
* 3 semestry Vysoké školy veterinární
* dělník v šamotce
* vojna v letech 1967–1969
* řidič v potravinách
* řidič ve vodárně
* řidič v Jabloneckých sklárnách
* vychovatel
* mistr odborného výcviku a učitýlek jízd
* dálkově Vysoká škola zemědělská („hnojárna“) v Praze
* zootechnik-výživář – ženské z kravína mu říkaly zoolotechniku,
schválně kazily název funkce a úžasně se tím bavily, někdy
dokonce zootechnikovi říkaly živočich
* vedoucí odborný referent pro výchovu mimo vyučování
* učitýlek odborných předmětů (než začal učit, neměl učitele rád, když začal učit, zjistil, že to po-
volání vypadá velmi snadné, lehké, ale ve skutečnosti je velmi těžké)
* pomocný dělník (nádeník) na stavbě u soukromého podnikatele
Dvacet let pronásleduje se svými literárními pracemi zaměstnance
nakladatelství, rozhlasu, televize, divadla, jednou už se odvážil i na Barrandov.
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To jsou ale jen stupínky schodiště.
Má nádherný cíl – není přece žádný mejdlo, není žádný vořezávátko, chce být scénáristou v Hol-
lywoodu. V tom u Los Angeles. Je si jist, že na to má.
Píše i na Štědrý den. Píše i o Štědrém dnu. Rozdají dárečky u stromečku, zazpívají Tichá noc, svatá 
noc a on si jde hrát se slovy svého příběhu a pomalu, rozšafně, je z Malé Hané, je píše na papír. Baví 
a léčí se psaním. O tom, že se psaním léčí, nemá zatím ani potuchy.
Píše automatickou metodou tak, jak se mu asociace vynořují. Někdy je to možná trochu chaos a 
překvapivé, ale píše až po práci a to bývá velmi unaven. Těžko pojmenovatelná vnitřní síla ho žene 
ke psaní, k překonávání nechuti, lenosti, pocitu, že je to zbytečné.
Že je to zbytečné.
Že už všechno bylo napsáno. Minulost se prolíná se sny a přáními. Rád užívá vlastní novotvary 
končící na -itý. Je hrdý na tento svůj jediný slovní vynález. Ví, že čím je něco jednodušší, tím je to 
lepší. Tím to lépe funguje. Vymýšlení patvarů s koncovkou -itý mu působí radost a potěšení.
Např.: Byl pomerančovitý.
A stejně ho těší přidávání dodatků: Byl k sežrání až po oloupání.
Mnohdy řekne, nebo napíše tvar s koncovkou -itý a dál ho nevysvětluje.
Někdy nad těmito výtvory kroutím hlavou a říkám Pavlovi, že to nechápu.
Pavel řekne: „Já to tak vidím a cítím.“
A já jsem vodvařenej.
Vytváření tvarů na -itý ho těší nejvíc. Nad podařenými je u vytržení. Váhá napsat, že je v té chvíli 
šťastný, protože přesně neví, co je to být šťastný.
Nejvíc ho rozrarašují detaily. Jednou slyšel při školení divadelních režisérů krásnou větu: „Když se 
někdo narodí malířem, tak se jím stane, ať ho omezuje cokoli, ať ho sužuje kdokoli, protože jinak 
by se musel zbláznit.“
Je přesvědčen, že to platí i pro literáty. Ví, že to platí i pro něho. Musí psát, slova ho pronásledují
a nemá klid, dokud je nematerializuje na papír. Věří, že bude mít úspěch.
Jednou. Ale uspokojuje ho už samotný proces psaní.
Napřed „píše“ v hlavě.
Asociace se mu spontánně, samovolně vynořují, napadají ho nejrůznější slova. Tak dlouho, až neo-
dolá a začne psát na papír. A zatím pořád nic. Jen k tomu zbláznění má právě hodně blízko.
Pavel často naříká.
„Mně se příběhy i slova příběhů rojí v hlavě neustále, ve dne i v noci. Někdy si myslím, že by se mi 
lépe žilo, kdybych nemusel psát.“
Zpočátku to byla sranda.
Jistá, velmi kaňourovitá, dr. Irena Zítková z nakladatelství Mladá fronta mu už v r. 1971 písemně 
sdělila:
Vážený soudruhu, jsme velmi rádi, když můžeme mladému autorovi napsat, že se nám jeho práce 
líbí, a že má podle našeho názoru talent.
To ovšem není Váš případ.
Po obdržení dopisu ji jel osobně navštívit do redakce. Byl pátek. Byla sportovně oblečená, celá v 
černém, hodně vránovitá, jen na nohou měla červené podkolenky.
Vypadala jako Sputnik.
Koule s anténami.
Asi se hned z práce chystala na pěší turistiku. Z toho usoudil, že doktorka Irena Zítková nedává své 
práci úplně všechno.
Myslel si, že mu paní Irena poradí, jak psát, ale ta prohlásila, že to se naučit nedá. Prostě, že buď má 
někdo talent a ten pílí a vytrvalostí rozvine, nebo talent a píli nemá a stane se z něj
grafoman.

… Pokračování příště.
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Vánoční  tVoření  2022


