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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po půl roce opět dostáváte další vydání "Knínického zpravodaje". Znamená to, že se nám podařilo zpravodaj
připravit ve stanoveném termínu tak, jak jsme chtěli a slíbili. V tomto vydání, které je zaměřeno na 70.
výročí od konce druhé světové války se mimo jiné dočtete, jak probíhaly poslední dny války v naší obci a jak
se někteří místní občané a občané okolních obcí aktivně zúčastnili odboje proti německým okupantům. Dále
zde najdetedalší informace o činnosti zastupitelstva a akcích, které se uskutečnily v minulém období a které
jsou připraveny pro období příští.
Nastává léto, proto bych chtěl všem popřát příjemné prožití prázdnin a dovolených, abyste si odpočinuli od
běžných starostí a načerpali do dalšího období nové síly.
Bc. Oldřich Matyáš
Z OBSAHU

Vítání občánků

Máškární bál

***

Pohádka Máje

Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení spoluobčané,
v tomto článku budu opět popisovat činnost zastupitelstva za uplynulé období a navážu tak na
minulé číslo zpravodaje. V minulém čísle jsem skončil ustavujícím
veřejným zasedáním č. 4/2014 ze
dne 5. 11. 2014, budu tedy pokračovat veřejným zasedáním č.
5/2014, ze dne 18. 12. 2014. Na
tomto zasedání zastupitelstvo na
vlastní žádost odvolalo pana Bc.
Zdeňka Béma z funkce člena
výboru pro životní prostředí a do
této funkce zvolilo paní Mgr.
Zdeňku Jírovou. Poté jsme schválili rozpočet obce na rok 2015 a
vzali na vědomí rozpočet Svazku
obcí Panství hradu Veveří na rok
2015. Rozpočet obce je vyvěšen
stále na webových stránkách obce
a každý, kdo má přístup na internet
si ho může prohlédnout a nyní
nově i zjistit jeho plnění. Důležitým bodem tohoto zasedání bylo
schválení odměn neuvolněných
členů zastupitelstva obce pro toto
volební období. Schválili jsme
rozpočtové opatření č. 7/2014 a
opatření, že rozpočtová opatření
budou napříště předběžně schvalována starostou obce a poté zastupitelstvem na veřejném zasedání.
Toto opatření je schvalováno z
důvodu časové tísně, protože
rozpočtová opatření je třeba schvalovat ke konci měsíce a veřejná
zasedání se konají až v tříměsíčním intervalu. Dále byly schváleny
dvě smlouvy o zřízení věcného
břemene, z nichž první se týkala
položení elektrického kabelu do
pozemku obce Pod komorou a
druhá elektrického kabelu k připojení novostavby pana Koukala v
části Za humny. Na žádost pana
Packa jsme mu pronajali část
pozemku obce před jeho stodolou
v části Pod skalou. Dále bylo
schváleno několik příspěvků a
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)

darů. Schválili jsme příspěvek ve
výši 2.044,-Kč na dopravu spojenou s návštěvou výstavy "Kouzelné Vánoce v Šebrově" Českému
zahrádkářskému svazu, dar Gymnazijní společnosti Zastávka ve
výši 4.000,- Kč a dar Karate club
Dragons Rosice ve výši 3.500,Kč. Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru, pronajmout pozemky
obce p.č. 1046 a 1047 v k.ú. Veverské Knínice. Jedná se o pozemky
na konci Javůrské ulice, o pronájem požádal pan David Kříž.
Neschválilo
však
pronájem
pozemků p.č. 1119/4, 1122/1 a
1187/1 v Melkranském údolí, o
pronájem požádal pan Oldřich
Bém. Pronájem nebyl schválen,
protože se zastupitelé shodli na
tom, že toto území by mělo být
zachováno přístupným pro všechny občany. Na pozemcích p.č.
1119/4 a 1128/1 v k.ú. Veverské
Knínice
zastupitelé
schválili
bezúplatné umístění 21 včelstev
pana Zdeňka Béma a prodloužili
nájemní smlouvu na nájem bytu
paní Ludmile Krčálové o jeden
rok. Dále bylo schváleno uhrazení
členských příspěvků Svazku obcí
Panství hradu Veveří ve výši
23.000,- Kč a zastupitelé také
schválili, aby obec na jednání
svazku obcí, KTS Ekologie s.r.o. a
v Dozorčí radě KTS Ekologie s.r.o.
zastupoval starosta obce. Zde
podotýkám, že funkce člena dozorčí rady je samozřejmě bezplatná.
Na tomto zasedání byl ještě schválen nákup účetních modulů
"Poplatky" a "Komunální odpady"
od firmy Triáda s.r.o. a byla schválena vzorová smlouva na nájem
hrobového místa. Vzhledem k
převodu sokolovny do majetku
obce zastupitelé schválili poplatky
za její užívání při jejím pronájmu
jiným subjektům a zastupitelstvo
vzalo na vědomí plán inventariza-

ce majetku obce za rok 2014.
Posledním usnesením tohoto
veřejného zasedání bylo schválení
smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p.č. 716 v hodnotě
24.483,- Kč z majetku státu do
majetku obce. Jedná se o pozemek
před obecním úřadem od bývalé
kovárny k Drábkovým.
Na veřejném zasedání č. 1/2015,
konaném dne 10. 3. 2015 zastupitelstvo nejprve schválilo inventarizaci obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice.
Poté byly schvalovány záměry k
prodeji a pronájmům pozemků.
Bylo schváleno vyvěšení záměrů k
prodeji pozemků p.č. 1048/7v k.ú.
Veverské Knínice (pozemek za
Javůrskou ulicí směrem k lesu), o
který požádal Antonín Sapák, p.č.
462/1(zahrada za domem v Javůrské ulici), o který požádala paní
Milada Perglová a p.č. 606/84 v
k.ú Ostrovačice (část pozemku v
areálu firmy 67.s.r.o.), o který
požádali manželé Antošovi. Bylo
schváleno i vyvěšení záměru na
pronájem pozemků p.č. 314 a
315/2 v. k.ú. Veverské Knínice
(zahrada a zastavěná plocha v části
Za zmolou) o které požádali
pánové Hyttych a Mgr. Švehlík.
Podle vyvěšeného záměru, schváleného na minulém zasedání byl
schválen pronájem pozemků p.č.
1046 a 1047 v k.ú. Veverské
Knínice panu Davidu Křížovi.
Dále byly schváleny tři smlouvy o
zřízení věcného břemene na
pozemcích obce, které se týkaly
kabelové přípojky k rodinnému
domku p. Holubové, kabelové
přípojky k domu pana Drábka, obě
na Oulehlích a kabelové přípojky k
rodinnému domku pana Krejčího
Pod Skalou. Na tomto zasedání
jsme ještě schválili dodatek veřejnoprávní smlouvy s MÚ Rosice,
kterým byl zvýšen poplatek
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Obecní úřad
ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE
za správní řízení, které pro naši
kontrolního výboru, ze které byl
obec zpracovává MÚ Rosice na
odvolán, byla zvolena Ing. Ludmiúseku evidence obyvatel a rodných
la Kačerovská. Zastupitelstvo pak
čísel. Schválili jsme rozpočtové schválilo prodej pozemku p.č.
SLOVO STAROSTY ... str. 1
opatření č. 8/2014 a osvobodili 462/1 v k.ú. Veverské Knínice
pana Jiřího Rýpara na jeho žádost podle vyvěšeného záměru paní
od poplatků za odpad, jelikož se v Miladě Perglové za 136.500,- Kč
ČINNOST ZASTUPITELSTVA obci celoročně nezdržuje. Dále dle znaleckého posudku, prodej
OBCE ... str. 2 - 4
byly schváleny finanční příspěvky
části pozemku p.č.606/84 v k.ú.
na nákup triček, helem a uniforem
Ostrovačice podle vyvěšeného
pro děti hasičského kroužku hasičzáměru manželům Antošovým za
NAŠI JUBILANTI ... str. 4
ského sboru Veverské Knínice,
8.780,- Kč dle znaleckého posudkteré naši obec úspěšně reprezenku a pronájem pozemků p.č. 314 a
tují na různých hasičských soutě315/2 dle vyvěšeného záměru
MATRIKA ... str. 4
žích ve výši 30.000,- Kč a příspěpánům Hyttychovi a Mgr. Švehlívek na činnost Jednotky požární
kovi. Dále byla schválena smlouva
ochrany SDH Říčany, která na
o smlouvě budoucí o zřízení
OZNÁMENÍ ... str. 4
základě veřejnoprávní smlouvy věcného břemene k opravě transzajišťuje zásahy při požárech a
formátoru a umístění dvou pojistživelných pohromách i pro naši
kových skříní a kabelu Pod KomoDĚNÍ V OBCI ... str. 5 - 6
obec, ve výši 46.200,- Kč. Na
rou a rozpočtové opatření č.
základě došlých žádostí jsme
1/2015. Zastupitelé neschválili
schválili osvobození od poplatku
spolufinancování
přístavby
VZPOMÍNKA NA ODBOJOza pronájem sokolovny Myslivecbudovy Základní školy v OstrovaVOU ČINNOST .. str.6 - 13
ké sdružení stráž a osvobození od
čicích, kterou navrhoval Městys
poplatku za pronájem sokolovny a
Ostrovačice s tím, že požadovaná
energie rovněž skupinu maminek, částka 1.190.327,- Kč je příliš
Z KRONIKY ... str. 14- 16
pořádající „Dětský karneval“. vysoká a věc jde zařídit jiným
Posledními schválenými dokuzpůsobem. Dále schválili rozdělení
menty na tomto veřejném zasedání pozemků stavebníků garáží na
ŠKOLA A ŠKOLKA . str. 17 - 18 bylo nařízení obce č. 1/25015,
Nových Oulehlích, aby mohla být
kterým se vydává tržní řád a zákaz
stavba zkolaudována. Na žádost
podomního prodeje a vyhláška č.
kroužku mažoretek byl schválen
SOKOL ... str. 18
1/2015 o stanovení systému sběru,
dar ve výši 2.500,- Kč. Zastupitelpřepravy, třídění využívání a
stvo dále schválilo „Plán financoodstraňování komunálního odpadu
vání obnovy vodovodů a kanalizaHASIČI ...str. 18 -19
na území obce Veverské Knínice.
cí“ a nákup nízkého kontejneru na
Na závěr vzalo zastupitelstvo na
vozidlo Bonetti pro usnadnění
vědomí Zprávu o bezpečnostní sběru bioodpadu v obci. Jelikož
INFORMACE OBEC ...str. 20
situaci v obci zaslanou OOP byl JMK obci vrácen „Tržní řád“
Rosice.
schválený na minulém zasedání s
Prozatím poslední veřejné zase- výzvou k opravě, schválilo zastudání č. 2/2015 se konalo dne 14. 5.
pitelstvo jeho opravené znění.
2015. Vzhledem k tomu, že paní
Dále schválilo navýšení počtu
Alice Macáková rezignovala na
pracovníků obce o dva, na jeden a
funkci zastupitelky, přešel její půl úvazku a vypuštění záměru
mandát na pana Bc. Zdeňka Béma,
Vírského oblastního vodovodu z
který funkci přijal a na tomto
návrhu ZÚR JMK v úseku Říčany
veřejném zasedání řádně složil slib – Hvozdec pouze v případě, že
zastupitele. Pan Bém byl následně rychlostní
komunikace
R-43
zvolen do funkce předsedy kontnebude trasována Boskovickou
rolního výboru a na funkci člena brázdou a obci zůstane zachován
OBSAH ČÍSLA:
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Obecní úřad / Matrika
současný zdroj vody. Na závěr
vzalo zastupitelstvo na vědomí
námitku, která byla zaslána na
JMK, proti trasování rychlostní
komunikace R-43 Boskovickou
brázdou.
V krátkosti se zmíním o plánovaném dobudování splaškové
kanalizace v obci. V současné
době má obec podány dvě žádosti
o dotaci a to na Ministerstvu zemědělství (60%), kde jsme byli zařazeni do seznamu žadatelů a na
JMK (30%) na dofinancování.
Souběžně se splaškovou kanalizací
budeme budovat i dva úseky
dešťové kanalizace, které obec
financuje ze svých prostředků bez
dotací.
Nyní aktuálně probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby a podle
předběžného harmonogramu by
mohla být stavba zahájena již v
srpnu tohoto roku. Je to však
termín předběžný a záleží ještě na
mnoha skutečnostech, aby mohl
být dodržen. Doufáme však, že
všechny podmínky splníme a tento
termín bude reálný.
Zastupitelstvo v současné době
sestavuje plán investičních akcí v
obci na příští období a stanovuje
jejich priority s cílem stanovit
„Strategický plán rozvoje obce pro
příští období“. Bohužel se nám pro
množství jiných úkolů nepodařilo
tento plán zpracovat tak, abychom
ho mohli zveřejnit již v tomto čísle
zpravodaje, jak jsme zamýšleli.
Budete s ním však seznámeni na
některém z příštích veřejných
zasedání.
Závěrem se ještě zmíním o
třídění odpadu v naší obci. Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému
sběru, přepravy, třídění využívání
a
odstraňování
komunálního
odpadu na území obce Veverské
Knínice, která je vyvěšena na
webových stránkách obce, stanoví
v čl. 2, na jaké složky se třídí
komunální odpad. Nově nám v
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letošním roce přibyly kovy a biologické odpady. V obci jsou podle
této vyhlášky rozmístěny kontejnery a na každém z nich je uvedeno, co do něj patří. Někteří občané
si však myslí, že se zde ukládá
veškerý komunální odpad a odkládají zde například kosti, boty, stará
linolea z podlah, plechovky s
barvami a jiné věci, které tam
evidentně nepatří a mají být
odevzdány ve sběrném dvoře.
Někteří vhodí takový odpad přímo
do kontejneru a tím jej celý
znehodnotí, jiní ho položí mezi
kontejnery na zem a odejdou.
Takové třídění odpadu nemá bohužel žádný smysl a pracovníci obecního úřadu jsou nuceni místo své
práce přebírat kontejnery a uklízet
kolem nich. Stejně je to s kontejnery na papír, kam prvních pár
občanů nahází celé krabice z kartonu, aniž by je rozložili, ostatní pak
již nenajdou v kontejneru místo a
pohodí kartony vedle kontejneru,
kde je vítr rozfouká do okolí.
Bioodpad je nyní možné kdykoli
ukládat do hnědých kontejnerů na
sběrných místech. Starší občané a
ti, kteří nemají možnost dopravit
bioodpad do kontejnerů, jej mohou
uložit do plastových pytlů, které
budou pracovníci obecního úřadu
svážet každé pondělí.

Chtěl bych tímto požádat všechny
občany, aby byli ohleduplní a
snažili se v místech, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad
udržovat pořádek, aby do nich
ukládali pouze materiály, které tam
patří a snažili se je ukládat tak, aby
se maximálně využila kapacita
kontejnerů.
Oldřich Matyáš

NAŠI JUBILANTI
Ludmila Žaloudková, 80 let
Josef Janke, 85 let
Marie Pólová, 90 let
František Des, 90 let
Jiřina Desová, 90 let
Vlasta Luňáčková, 91 let
Bohumila Mihulová, 92 let
Eliška Leicmanová, 92 let
Bohumila Cardová, 93 let
MATRIKA
Narození v roce 2015
Kristýna Koňaříková
Zemřeli v roce 2015
František Kurek
Josef Mazour
Jana Galíčková
OZNÁMENÍ
Vážení spoluobčané,
v letošním roce, s největší pravděpodobností již v srpnu by měla
být zahájena dostavba kanalizace
v částech obce od hasičky k
Zornovým , Na Ovčírně, Javůrská
s přilehlými ulicemi k Řezaninovým a k Rampulovým, Janošův
kopec a od koupaliště k Desovým.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a jsou
dodávány poslední dokumenty k
žádostem o dotaci na Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský
kraj. Pokud vše proběhne bez
problémů, bude uvedený termín
zahájení reálný. Vyzýváme proto
občany z částí obce, kterých se to
bude týkat, aby si zajistili projekty
a územní souhlas na svoje
domovní přípojky.
Oldřich Matyáš
MATRIKA
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Dění v obci
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se letos uskutečnilo dne 18.4.2015 v
zasedací místnosti obecního úřadu. Vítali jsme občánky, narozené v roce 2014, kterých bylo výrazně méně
než v předcházejících letech. Oproti roku 2013, kdy se
narodilo 14 dětí, se v roce 2014, narodily pouze 4 děti.
Nové občánky naší obce vítáme, přejeme jim do
života jenom to nejlepší a doufáme, že v příštích letech
budeme opět vítat větší počet nově narozených.
Oldřich Matyáš
SLAVNOST POHÁDKY MÁJE
Dne 17.5.2015 se u podkomorské myslivny konala tradiční slavnost Pohádky máje, kterou pořádají střídavě
Městské části Bystrc a Žebětín, Městys Ostrovačice a Obec Veverské Knínice. V letošním roce připadlo pořadatelství na Veverské Knínice.
Na slavnosti tradičně vystoupily děti pořadatelských obcí. ZUŠ Bystrc předvedla jako vždy profesionální výkon,
stejně tak děti z Ostrovačic a naši
nejmenší z knínické MŠ se také nenechali zahanbit,i když jejich počet byl
v letošním roce menší. Poté byl pro
děti připraven program s úkoly „Procházka pohádkovým lesem“, kdy děti
plnily úkoly, které jim dávaly pohádkové bytosti na jednotlivých stanovištích. Pohádkové bytosti - víla,
vodník, loupežník a houba se dětem
velice líbily a za splněné úkoly od
nich děti dostaly sladkou odměnu.
Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení a k příjemné náladě
všem hrála skupina Smolaři. Počasí
se tentokrát vydařilo a přítomní si
slavnost velice pochvalovali.
Poděkování patří paní Kalinové, která jako vždy ochotně poskytla připojení na elektřinu, panu Olegu Růžičkovi
ml., který poskytl pozemek pro bezpečné parkování, paní Květě Drdlíkové a slečně Elišce Maršálkové, které
parkování zajišťovaly, paní Zuzaně Armutidisové, která slavnost moderovala a podílela se na její přípravě, zastupitelům obce panu Zdeňku Křížovi, Sávovi Buršíkovi
a Zdeňku Bémovi a paní učitece Marii Ambrožové - ti
na sebe vzali podoby pohádkových bytostí , a tzv.
rychlé rotě obecního úřadu, která připravila terén a
společně se mnou zasadila při této příležitosti novou
černou borovici v místech, kde stála původní Helenčina borovice. Poděkování patří samozřejmě i všem
účinkujícím, pedagogům i pracovníkům, zajišťujícím
občerstvení.
Díky všem za příjemně prožité odpoledne.
(videoreportáž na http://www.svazekveveri.cz/videogalerie/ )
Oldřich Matyáš
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)
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MAŠKARNÍ BÁL
Dne 28.3. proběhl v místní sokolovně dětský maškarní
bál. Děti se převlékly za své oblíbené pohádkové
postavy a karneval mohl začít. O zábavu se postarali

páni Polanští a pro děti měli připraveny různé soutěže
a hry, jako chytání balónků, tanečky, básničky, za
které byly děti odměněny drobnými sladkostmi nebo
dárky. Největší úspěch měly asi tzv. „židličky“, kde si
vítězové odnesli dort či poukaz na rodinné focení.
Občerstvení bylo připraveno formou sladkých i
slaných talířků, které napekly šikovné maminky. Také
párky v rohlíku a spousta dalších sladkostí,limonády
nebo káva, pivo či něco ostřejšího pro rodiče. Domů si
pak děti kromě plných bříšek i spousty zážitků odnesly
plno dalších dárků z tomboly a štěstíček. Všichni byli

spokojeni a nadšeni. Část výdělku z karnevalu jsme
použili na koupi výtvarných potřeb pro mateřskou a
základní školu a druhou část využijeme na pořádání
další akce pro děti. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci, nebo nějakou měrou přispěli a umožnili
tak strávit našim dětem příjemné odpoledne. I tak
bychom byly moc rády, kdyby se při dalších dětských
akcích zapojilo více maminek a třeba i některý z tatín-

ků. Informace ohledně těchto akcí, nebo i další zajímavé články či debaty, si můžete přečíst na facebookových stránkách „Maminky MECHOV“. Těšíme se na
vás při prožívání dalších společných zážitků s dětmi.
M+L+M

TOUR DE VEVEŘÍ
Dne 31.5.2015 se konala cykloturistická akce „Tour de Veveří“.
Jednalo se už o druhý ročník, který je pořádán Svazkem obcí
Panství hradu Veveří. Do akce je zapojeno šest obcí, v letošním
roce nově i hrad Veveří a Prádelna pod hradem Veveří.
Akce nemá pevný start, je možné startovat z libovolné obce nebo
stanoviště, kde každý obdrží kartu s mapou a pravidly, podle které
objíždí jednotlivá stanoviště, kde plní zadané úkoly. Při plnění
úkolů se každý dozví něco z historie dané obce či hradu, dostane
razítko do karty i nějakou odměnu. Společný cíl akce je pak ve
Hvozdci, kde po předložení karty obdrží GPS kód na geocasch a
vydá se hledat jednu z pěti schránek s „pokladem“. Podmínkou je
projetí alespoň tří obcí. Akce je velice oblíbena, je určena pro
amatérské cyklisty, chodce a rodiny s dětmi. V letošním roce měla
poměrně velkou účast. Každý ujede a ujde tolik, kolik chce,
nejede se na čas ale na pohodu.
Doporučujeme všem pro příští rok. Videoreportáž můžete vidět na
webových stránkách Svazku obcí Panství hradu Veveří
http://www.svazekveveri.cz/videogalerie/
.
Oldřich Matyáš
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)
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Vzpomínka na odbojovou činnost
VZPOMÍNKA NA ODBOJOVOU ČINNOST PROTI NĚMECKÉMU FAŠISMU V NAŠÍ OBCI
A OKOLÍ V LETECH 1939 – 1945
Po rozbití a okupaci Československa v roce 1939 se
většina obyvatel tehdy vyhlášeného Protektorátu
postavila proti okupantům nepřátelsky. První celostátní odbojová organizace proti německé okupaci
„Obrana národa“ vznikla ještě v roce 1939 a byla
složena převážně z českých důstojníků a legionářů.
Měla určité kontakty i do naší obce. Už na podzim
roku 1939 byla však odhalena a později celostátně
rozrušena.
S naší vesnicí je spojena odbojová činnost „Svazu
mladých“ (NHPM-Národní hnutí pracující mládeže).
Její vůdčí osobností byl knínický občan Karel Mazour,
který žil od roku 1939 v trvalé ilegalitě. Svaz mladých
působil nejen na Rosicku, ale postupně svou činnost
rozšířil i na střední, západní a východní část tehdejší
protektorátní Moravy. Svaz tiskl a rozšiřoval ilegální
tiskoviny, podporoval rodiny zatčených, organizoval
sabotážní akce v továrnách, na železnici apod. Letáky
byly rozmnožovány také v Knínicích a to u Bohumily
Desové (č. 182) a u Richarda Zelinky.
Na podzim roku 1941 po nástupu Heydricha se zostřily represe vůči odbojovému hnutí a českému národu
vůbec. V říjnu 1941 došlo k zatčení Karla Mazoura,
Františka Kozlíčka (č. 218), Jana Forala, Jana Dufka a
v listopadu Rudolfa Dufka ml., který v odboji spolupracoval s Maruškou Kudeříkovou. V dubnu 1942 byli
zatčeni a uvězněni další příslušníci mladé generace:
Vladimír Kočí, Vítězslav Kšica, Miroslav Matyáš a
Vítězslav Palásek. Za protistátní činnost byli z knínických občanů uvězněni Rudolf Zbytek (č. 117), v
souvislosti s „Obranou národa“ Jaroslav Blažek (č.
252) a MUDr. František Svoboda, dále pak kněz
Oldřich Drábek.
V dalším období okupace, zvláště v letech 1944 1945, to byla u nás odbojová činnost skupiny gen.
Luži, která byla součástí celostátní odbojové organizace „Rady 3“ (R-3). Organizační síť odboje gen. Luži
byla utvářena již v letech 1941 - 1942 převážně na
Moravě z jeho válečných ruských legionářů. Gen.
Vojtěch Luža působil v ilegalitě také na Brněnsku, po
určitou dobu se ukrýval v Bosonohách a na Javůrku u
ředitele školy a některé jeho kontakty tehdy směřovaly
i do Knínic (např. k řídícímu učiteli místní školy Františku Ditrichovi).
Ve skupině gen. Luži, označované na Bítešsku také
názvem „Jura“, byli sovětští partyzáni z výsadku a
větší počet uprchlých sovětských zajatců, čeští partyzáni (např. mladý Radek Luža, poručík Jan Sec, Boža
Hvižď) a větší počet mužů z okolních vesnic. V odbojové organizaci vládla naprostá jednota, nebyly žádné
rozpory východ – západ, jak k tomu došlo později s
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nástupem studené války. Shazované zbraně byly
převážně ze západních zdrojů a přitom vojenským
jádrem skupiny byli sovětští partyzáni.
Od podzimu 1944, a zvláště v předjaří 1945, se skupina gen. Luži podstatně rozšířila o další oddíly. Účastníci odbojových akcí z Knínic patřili k oddílu, jehož
velitelem byl Čeněk Kravka z Říček, ruský legionář.
V oddílu byl kromě partyzánů, kteří žili v trvalé ilegalitě, větší počet mužů z okolních vesnic, kteří byli
zváni podle potřeby ke zvládnutí určité akce. Např.
nočního přepadu a ukořistění uskladněného střeliva v
Knínicích se zúčastnilo přibližně 15 lidí, z toho byli 4
partyzáni a 7 místních obyvatel, a následné přepadení
obecního úřadu v naší obci provedli partyzáni s jedním
místním příslušníkem oddílu. Ostatní účastníci nočního přepadu byli tou dobou nápomocni při odvozu a
ukrytí ukořistěného střeliva v lese a odnesli pak s
sebou část střeliva na své základny. Při této akci bylo
ukořistěno asi 30 tisíc ks pěchotního střeliva, 6 beden
dělostřeleckých nábojů a 2 pušky.
Ilegální příslušníci oddílu používali úkryty v údolí
Bílého potoka, u Šmelcovny a ve mlýnech, ale dočasně také u některých spolupracovníků na Javůrku,
Říčkách a v Domašově. V Knínicích se u Kratochvílů
na Oulehlích (č. 235) ukrývala od srpna 1944 Františka Secová, manželka poručíka Sece se svým synem,
který pod cizím jménem byl žákem místní školy.
Vedení oddílu zařídilo utajované zásobování pro
uprchlé sovětské zajatce (např. v boudě u rybníka pod
Říčkami aj.). Důvodem byla obava před možnou
německou provokací a prevence před vojáky Vlasovovy armády. Zásobování ilegálních příslušníků oddílu i
uprchlíků – zajatců potravinami, šatstvem, dopravou,
povozy aj. bylo zajišťováno z velké části rolníky z naší
vesnice. Tato výpomoc měla u našich lidí vždy pochopení.
Zbraně pro oddíly byly získávány z leteckého shozu
(např. 16. 4. 1945 u Svatoslavi), přepadením jednotlivých četníků, vojáků, hlídek nebo četnické stanice (8.
2. a 24. 3. 1945 v Domašově, 23. 3. 1945 na Javůrku),
ukořistěním uskladněného německého střeliva a
přepadem obecního úřadu v Knínicích (v neděli 22. 4.
1945) aj.
Skupina gen. Luži provedla 24. 4. 1945 přepad pancéřových vozidel na státní silnici u Lesního Hlubokého a
téhož dne i dělostřeleckých pozic u Říčan. Kromě toho
provedla přepady u Babic, Velké Bíteše a Tišnova.
Připravený přepad lihovaru v Říčanech byl v poslední
chvíli před akcí odvolán. Další připravované akce
nebyly uskutečněny z rozhodnutí štábu skupiny s
ohledem na nebezpečí německých plošných represí
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vůči obyvatelům vesnic.
Odbojová činnost Svazu mladých a zejména skupiny
gen. Luži je v naší obecní kronice zachycena jen v
několika řádcích. Sepsání této vzpomínky může snad
v tomto směru mnohé napravit.
Německý fašismus v době protektorátu ohrožoval
samotnou existenci českého národa. Účastníci odboje

usilovali o odstranění okupačního režimu a osvobození českého národa. V tomto vlasteneckém úsilí byli
naprosto jednotní a jejich ideály by neměly být nikdy
opomenuty.
Zdroj: KNÍNICKÝ ZPRAVODAJ, roč. 1995, č. 2,
vzpomínky sepsal Ing. Vladimír Kokolia

UKOŘISTĚNÍ NĚMECKÉHO STŘELIVA V KNÍNICÍCH 22. dubna 1945
Ve dnech 17. -19. dubna 1945 vojáci Sovětské armády
postoupili až do prostoru Neslovice-Tetčice-Střelice-Kývalka. V té době se v naší obci přechodně zdržovaly
menší skupinky německých vojáků. Přitom jednou
došlo k podivné, nepochopitelné události: němečtí
vojáci uložili na volné prostranství před dům č. 63
krabice s pěchotním střelivem (cca 30 tis. ks nábojů) a
6 dřevěných beden s dělostřeleckými náboji. Vojáci
přikázali starostovi obce, aby zajistil z místních
občanů nepřetržité hlídkování a pro tuto hlídku byl
přistaven starý autobusový přívěs.
O této situaci jsme vyrozuměli velitele oddílu Čenka
Kravku z Říček a vedení skupiny generála Luži
rozhodlo, že se provede přepad skladu a všechna
munice se odveze pro potřebu odbojové skupiny. V
této záležitosti přišel v sobotu 21. dubna k nám za
mým otcem projednat odvoz munice vedoucí skupiny
pro Knínice Božík Hvižď. Otec to přijal, jen požádal o
čas na rozmyšlení, jak ten odvoz co nejlépe uskutečnit
s minimem rizika. Vymyslel to následovně: pojede se
s potahem do lesa odpoledne před nočním přepadem,
v noci se odveze munice, v našem bunkru přenocujeme a ráno v pondělí naložíme fůru ráhen a pojedeme
domů, jako že jsme byli v lese pro ráhna. S touto zprávou jsem šel k veliteli oddílu do Říček, který navržený
postup přijal a řekl mi, kde máme čekat s potahem,
kam dojdou před půlnocí účastníci akce z Domašovska.
V neděli 22. Dubna pozdě odpoledne jsme u nás naložili na vůz s nízkou korbou kamínka, židle, seno a
další věci, které mohly posloužit v našem lesním
„bunkru“ a jeli po dědině vzhůru, vedle hasičky přes
Štompil k našemu bunkru. Nebylo to tehdy ani v
neděli nic nápadného, protože převážení věcí do
lesních bunkrů bylo velmi časté. Jel se mnou Jaroslav
Kozlíček (z č. 218), nebylo to nic neobvyklého, v obci
jsme byli známi jako nerozluční kamarádi. Náš
„bunkr“ byl umístěn v hloubi našeho lesa, byl
nadzemní, ze dřeva a dosti prostorný. Koně jsme zde
odstrojili a umístili v jedné jeho části a v druhé jsme
ulehli sami a trochu pospali.
Před půlnocí jsme zapřáhli a jel jsem na smluvené
místo setkání: bylo to na cestě u našeho Zadního lesa.
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Tam došla na čas skupina z Domašovska, J. Kozlíček
se k nim přidal a vedl je dolů k obci a já jsem jel s potahem za nimi.
Akce se účastnilo přibližně 15 příslušníků oddílu, z
toho polovina byli cizí – ti přepadli strážné a oba je
zamkli do vlečky a pak všichni v rychlém tempu
přenášeli krabice a bedny s municí k plotu a otvorem v
plotu to podávali dále a ukládali na přistavený povoz.
Poznal jsem, že náklad na koně bude těžký a před
námi byla cesta do kopce, místy s velkými výmoly a
kamením. Byl jsem proto rád, že se se mnou vydalo
asi 10 účastníků, kteří v náročných úsecích pomohli
zatlačit. I tak jsem musel nechat koně několikrát odpočinout. Šel jsem vedle vozu, v místech hlubokého
úvozu jsem našlapoval po stěnách úvozu a rukou se
přidržoval vozu. Pro oklamání jsme jeli velkým okruhem k místu vykládky a uložení munice. Místo uložení ukořistěné munice bylo vybráno v hustém lesním
porostu v sousedství našeho bunkru, část krabic s
pěchotním střelivem převzali do ruksaků a odnesli
příslušníci oddílu z Domašovska. Ustájil jsem koně a
čekal na svého kamaráda.
V Knínicích po naložení munice se uskutečnila ještě
další akce: pětičlenná skupinka z cizích lidí - z místních byl s nimi J. Kozlíček - provedli přepad místního
obecního úřadu, kde zanechali němečtí vojáci vojenskou pušku. Šli prvně ke starostovi pro klíč, starosta
jim pak otevřel obecní úřad (byl v domě č. 7), získali
tam vojenskou pušku pro skupinu Veverské Knínice.
Účastníci se pak rozešli a J. Kozlíček přišel za mnou
do našeho bunkru.
V pondělí ráno došel za námi můj otec. Naložili jsme
velkou fůru dlouhých ráhen a jeli okruhem od bunkru
k myslivně Javůrek a po lesní silnici vyjeli z lesa v
Líchách a dále do obce. Když jsme vyjeli s fůrou na
silnici k sokolovně, uviděli jsme před obecním úřadem
shluk lidí, osobní auto německé policie, raději jsme se
více moc nedívali a jeli na náš dvůr. Starosta zřejmě
musel události hned ráno ohlásit německým úřadům.
Za chvíli jsme zašli také k obecnímu úřadu a opatrně v
hloučku lidí jsme sledovali dění: tři němečtí policisté
zpovídali starostu o tom, co se stalo, starosta se hájil,
že přepadení skladu nemohl zabránit, poukazoval k
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lesům za obcí, že jsou v lesích partyzáni apod. Němci
se necítili moc silní, jistí a my jsme se tam zbytečně
nezdržovali a potřebovali jsme si také odpočinout.
Policie tam další šetření neprováděla a brzy z Knínic
odjeli.
Tato úspěšná akce oddílu a získání velkého množství
munice dodala vedení i příslušníkům oddílu značné
sebevědomí. V knínické skupině bylo přistoupeno ke
cvičným střelbám. Byly situovány na okraji lesa a

současně působily rušivě na německé vojáky, pokud
se pohybovali v doslechu této střelby. Je třeba říci, že
ukořistěná puška byla plně funkční, ale měla špatnou
přesnost zásahu. Obdobné střelby probíhaly také na
Domašovsku. Po válce byla ukořistěná munice předána československé armádě.
Zdroj: KNÍNICKÝ ZPRAVODAJ, roč. 2000, č. 1 Vzpomínky sepsal Ing. Vladimír Kokolia

27. DUBEN – 8. KVĚTEN: DVANÁCT DNŮ VÁLEČNÉ FRONTY V KNÍNICÍCH
lZ vysílání zahraničního rozhlasu bylo na počátku
roku 1945 stále zřejmější, že se k nám z východu
rychle blíží válečná fronta. Přímým důkazem této
skutečnosti byly v únoru 1945 dlouhé kolony potahů
německých uprchlíků před frontou z Polska, které se
po několik dnů přesouvaly po silnici od Nového Dvora
k Ostrovačicím.
V předjaří budovala většina místních rolníků ve svých
lesích ve stráních a odlehlých místech bunkry, v nichž
se chtěli před válečnými událostmi ukrýt. Kromě toho
snad v každém domě připravovali různé skrýše na
potraviny, šatstvo, prádlo a cenné předměty. Počet
obyvatel v naší obci se od poloviny dubna značně
zvýšil o uprchlíky především z Brna, kteří před frontou odešli na venkov a do Knínic v domnění, že v
komunikačně odlehlé vesnici budou lépe uchráněni.
Ubytovali se u příbuzných, známých, ale v některých
případech i u cizích lidí. Např. v našem domě (č.
58)byly ubytovány více než dva týdny čtyři rodiny,
celkem 9 lidí. Naše obec měla tehdy přes 900 trvalých
obyvatel a k nim přibylo 300 - 400 uprchlíků. Přibližování válečné fronty bylo stále patrnější: 17. - 18.
dubna bylo slyšet dunění výbuchů od Brna (přesněji
od Střelic-Ořechova) a od Tetčic-Ivančic, 16. dubna
bylo přerušeno autobusové spojení a naši lidé přestali
jezdit do práce, 17. dubna bylo ukončeno vyučování v
místní škole, 18. dubna byl vypnut proud z elektrárny
Oslavany.
Kolem 18. - 19. dubna se k nám válečná fronta přiblížila zcela na dohled. V prostoru státní silnice Rosice –
Kývalka byly z kopců na Kamínkách a u Říčan a jasně
patrné výbuchy střel, dělostřelecká palba, pohyby
vojenských vozidel, letecký nálet a ostřelování
pozemních cílů.
V těchto a v dalších dnech projížděli často němečtí
vojáci po silnici Ostrovačice - Nový Dvůr (zásobovací
autokolona, obrněné vozy, samochodná děla, povozy
trénu) a některé části zajížděly i do Knínic. Na vojácích bylo patrné napětí a určitý zmatek, vyvolané z
náporu sovětských vojsk u Tetčic
- Střelic. Pobyt
německých vojáků v obci byl častější, byli zde ubytováni, konfiskovali pro sebe jatečná zvířata, na několik
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dní zřídili na Stráži stanoviště s těžkým kulometem.
V této době ustaly polní práce. Několik odvážlivců,
kteří vyjeli do polí, se rychle vracelo domů. Ohrožení
bylo skutečně bezprostřední. Dne 18. dubna odpoledne byl u Rosic zastřelen německými vojáky Ludvík
Hájek z Podkomoří.
Po poměrném klidu 21. - 22. dubna byly v následujících dnech němečtí vojáci v naší obci již nastálo: s
mapami vyhledávají bojová stanoviště, nařídili lidem
na kraji obce na Skalce, aby se přemístili do středu
obce a u Dlabalů (č. 236) zřídili pozorovatelnu – své
hlavní stanoviště. Do obce přijela v těchto dnech vícekrát německá samohybná děla na gumových kolech a
střílela ve směru k Žebětínu a Kývalce.
Před polednem 26. dubna dopadly ze sovětského
letadla 2 lehké bomby před domy č. 110, č. 63 a č. 94,
poškodily průčelí a střechy domů a zranily 3 naše
občany.
Následujícího dne 27. dubna před svítáním dopadla ze

sovětského letadla letecká puma v uličce na štít domu
u Morávků (č. 57) a druhá padla vedle domu u Hemalů
(č. 15). Dopoledne zápalná střela z Podkomoří zapálila u Pšeniců (č. 65) stodolu, která zcela vyhořela.
Ve vesnici u lidí vzrůstávalo napětí. Bylo známo, že
sovětští vojáci jsou v lesích Pod komorou. Z kopců
Stráž a Štompil bylo vidět přebíhající vojáky z lesa
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dolů k hájenkám a níže. Němci občas stříleli z kulometů na Komoru. Němečtí vojáci se zakopávali na Stráži,
na Oulehlích a na dalších místech.
Během dne vzrušení a napětí u lidí narůstalo, ale
venku bylo celkem poklidno až do podvečera - 16ti
hodin, kdy nastala silná dělostřelecká palba z Podkomory na Knínice. S útokem vojáků intenzita palby
narůstala v nepřetržitý rachot výstřelů z automatů a
výbuchů granátů. Lidé byli ukryti.
Kolem 18. hodiny bylo slyšet rachot motorů a výstřely
samohybného děla na ulici, pak volání doprovodných
pěšáků v zimních uniformách, hledajících německé
vojáky. Lidí vycházeli na ulici. Nastalo spontánní
radostné vítání, zdravení, děkování, objímání.
Vzrušení, radost a nadšení obyvatel byly nesmírné.
Byli jsme rádi, že to tak rychle proběhlo, bez zvláštních škod a ztrát a že je konec války. Nikdo netušil, že
u nás válečná fronta zůstane ještě 11 dní a nocí. V
těchto chvílích jsme byli rychlým sledem událostí
jakoby omámeni.
Zpočátku jsme si neuvědomovali, že mezi vojáky jsou
různí lidé. Nejen slušní, srdeční a přátelští, ale také zlí
a agresivní jedinci, jejichž špatnému počínání ve frontové situaci, zvláště v noci a pod vlivem alkoholu,
nedokážou zabránit ani jejich důstojníci, ani hrozba
přísného potrestání.
Podmínky a události válečné fronty v obci v krátké
době změnily počáteční euforii z osvobození ve všeobecné zklamání, nejistotu a strach z dalšího vývoje
situace.
Když se 27. - 28. dubna do Knínic donesla zpráva, že
fronta již přešla Brnem a ve městě je poměrně klid,
začali se brněnští občané houfně vracet domů. K nim
se připojovali i kníničtí občané, hlavně ženy a děti.
Během týdne se obec téměř vylidnila. Zůstali jen ti,
kteří se starali o dobytek a opuštěné domy. Ty byly
nutné chránit také proti rabování a to nejen ze strany
vojáků.
Masový odchod z vesnice způsobily válečné hrůzy
posledních dnů a fámy, že zde proběhnou velké boje. I
když se nakonec ukázaly jako nepravdivé, některé
vojenské skutečnosti jejich přípravě nasvědčovaly:
Pod Komorou Za mlýnem bylo vybudované velké
dělostřelecké stanoviště a i v obci byly na několika
místech rozmístěny stacionární kaťuše.
Němečtí vojáci se 27. dubna stáhli do hloubi lesa
západně od obce a teprve od druhého dne budovali své
obranné pásmo. Středem fronty německé strany byl
Výhon, kde využili jako opěrný bod sklep Třískovy
chaty, i když byl zasažen cílenou dělostřeleckou
palbou. Pravé křídlo jejich obrany bylo na kraji lesů na
Nivkách, Žákovkách a Mezihorním. Dolina na
Nivkách a les směrem ke Spalisku a Mezihorní byly
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)

kryty minovým polem. Levé pásmo obrany bylo na
vyvýšených místech a na okrajích lesa na Štompile a
podobně nad pastvinami v Líchách. Zde v klínu lesa
mělo stanoviště samohybné dělo, které vystřílelo
mnoho granátů na příjezdovou silnici k obci a na
přední část obce. Německé zákopy, obvykle ve dvojicích na okraji lesa, a jejich bunkry v hloubi lesa lze i
dnes najít na mnoha místech.
Z obsazených výšin nad obcí měli Němci velmi dobrý
výhled na dění ve vesnici, do ulic, na prostranství a na
pohyby sovětských vojáků. Toho využívali jejich
ostřelovači jak z ručních zbraní, tak při řízení střelby z
minometů.
Přední souvislá linie sovětských vojáků byla na
Výhoně v pásmu zákopů v mezích nad vesnicí, jen 200
metrů od německých pozic. V obci a jejím okolí
neměli sovětští vojáci jiné pásmo zákopů. Měli však
obsazeny vchody do obce, kde byla umísťována děla,
protitankové miny (např. na cestě z Oulehlí).
Měli zřízená stanoviště, zákopy a bunkry na dominantních místech – zejména na Stráži, Oulehlích aj.
Knínice byly předsunutou linií. Hlavní síly sovětské
armády byly v lesích Pod komorou, kde bylo vybudováno mnoho bunkrů v okrajovém pásmu lesa (jejich
zbytky jsou zřetelné dodnes). V pásmu mezi vesnicí a
Podkomořím byly jen rozptýlené strážné zákopy s
využitím mezí a svahů při silnici, v úvozu apod. a
několik opěrných stanovišť na přehledných lokalitách
např. u babyky Pod komorou.
V sousedství byl 29. dubna útokem sovětských vojáků
od Nových Dvorů a zčásti od Knínic obsazen Hvozdec. Ostrovačice byly osvobozeny během noci 30.
dubna a následující den 1. května sovětští vojáci obsadili východní polovinu Říčan, takže fronta zde probíhala uvnitř obce a dále podél okresní silnice k Rosicím. Ve směru k nám pak přes Říčanský kopec a Mezihorní. Na této linii se válečná fronta ustálila až do
dopoledních hodin 8. května.
V následujících dnech se naše vesnice stala bezprostředním frontovým pásmem: byly to nespočetné
výbuchy min a granátů, střelba z pěchotních zbraní,
liduprázdné ulice a dlouhé ponocování s vojáky, kteří
v některých domech odpočívali. V nočních hodinách
chodili naši lidé kopat zákopy a bunkry, nejvíce Pod
komorou, dále pak v okolí obce na Stráži, na Oulehlích aj. Bylo vidět obrovskou zář z nočních požárů
lihovaru a domů v Říčanech.
Zápalné střely z německých pozic způsobily vyhoření
domů: u Řezaninů (č. 240) na Výhoně, u Staňků (č.
123) a u Kozlíčků (č. 86) Pod skalou a u Dlabalů (č.
140) na Oulehlích. Střechy z německých minometů
poškodily také mnoho střech.
Místní obyvatelé, kteří zůstali v Knínicích, se museli
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naučit zvládat tuto frontovou situaci. V zásobování
potravinami nebylo velkých problémů, neboť počet
obyvatel v obci se zmenšil, pekaři obětavě pekli chléb,
nadojené mléko zůstávalo v obci a k mání bylo i
nějaké maso z porážek dobytka i ze zabitých vojenských koní. Selské koně a krmivo pro ně zabrali
kozáci z větší části již 28. a 29. dubna.
Válečné dny se nijak zvlášť nelišily. Změna nastává 7.
května, kdy přicházejí do vesnice sovětské jednotky
pro zítřejší útok na německé pozice. Útoku sovětských
vojáků 8. května předcházela od 8 hodin dělostřelecká
palba na německé pozice na okraji lesa, hlavně na
Výhoně. Rovněž z německé strany byla dělostřelba,
převážně minometná, velmi intenzivní. Ještě k jedenácté hodině vybuchovaly šrapnely nad vesnicí.
Během útoku byly ulice zcela liduprázdné, obyvatelé
byli ukrytí ve sklepích. K polednímu nastalo utišení.
Odpoledne a k večeru se celá vesnice, ulice i některé
dvory zaplnily vojskem, které postupovalo lesními
cestami ke státní silnici Brno – Jihlava. Přesun vojska
pokračoval ve velkém rozsahu i následující den od
časného rána do poledne. Pak se přesun vojsk soustředil přes Říčany.
9. květen a další dny byly slunečné, teplé a hlavně byl
konec války. Počínaje 8. a 9. květnem nastalo pro
Knínice skutečné osvobození a uvolnění od válečných
hrůz, strachu a napětí. Lidé se rychle vraceli domů a k
normálnímu životu. Začal působit národní výbor,
který byl oficiálně ustaven na veřejné schůzi občanů v
sokolovně 16. května. Solidarita a vzájemná výpomoc
občanů byly mimořádné a podstatně urychlily opravy
vyhořelých domů, opravy střech, dokončování polních
prací a odstraňování následků válečných událostí v
obci.
Během dvanácti válečných dnů v naší obci nezahynul
žádný občan a zranění, ke kterým došlo, nebyla vážná.
Naopak velmi nebezpečná byla po válce minová pole.
Než nastoupili pyrotechnici, zneškodnil knínický
občan Richard Zelinka se svými pomocníky 560 min.
Na následky výbuchu protipěchotních min zemřel
Josef Michalík a Jan Holas. Další dva občané byli
zraněni těžce. Zraněné pohotově ošetřil MUDr. František Svoboda a do nemocnice je obětavě dopravoval
traktorem Jan Carda. Poslední velmi tragickou obětí
po válce se stal v červnu 1945 Jaroušek Komárek.
V průběhu dvanácti válečných dnů v naší obci zemřelo
29 sovětských vojáků a důstojníků. Zachovala se
jména jen dvou: devatenáctiletého T. Kuldaševa, který
padl 8. května na Výhoně a A. Kazakova, který padl na
Štompile. Podle obecní kroniky je pochováno 14
sovětských vojáků v hrobu u Pomníku padlých, 13
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)

vojáků na hřbitově a jeden poručík na pravé straně u
hřbitovní brány.
Věřím, že v naší obci jim zachováme trvalou památku!

Většina příslušníků odboje z naší obce není již mezi
námi. Naše trvalá památka patří především pěti spoluobčanům, kteří se po válce už nikdy nevrátili mezi své
nejbližší, kteří za naši dnešní svobodu položili to
nejcennější - své životy.
Byli to:
Karel Mazour pocházel z početné rodiny, která žila v
Knínicích v domě č. 111. Po vyučení obchodním
příručím poznal na sobě těžkou situaci nezaměstnaného mladého člověka. Od roku 1937 organizoval trampování mládeže na bílém potoce u Šmelcovny a u řeky
Oslavy u Ketkovic, organizoval sbírky peněz, ošacení
apod. pro bojovníky proti fašismu v občanské válce ve
Španělsku. Od roku 1939 působil v ilegalitě, byl vůdčí
osobností odboje NHPM (Národní hnutí pracující
mládeže) na Moravě. V noci 22. října 1941 byl zatčen
gestapem a vyslýchán ve věznici. Podařilo se mu vylákat gestapáky pod záminkou schůzky s vedoucím
ilegální skupiny do Kyjova, kde skočil pod kola
projíždějící lokomotivy. Zvolil raději svou smrt, aby
neohrozil životy svých spolupracovníků a rozsáhlý
odboj na Moravě, kterému věnoval tolik úsilí.
Dne 28. října 1941 byli za protifašistickou činnost
zatčeni a uvězněni v Kounicových kolejích v Brně
naši občané Jan Foral, František Kozlíček a Jan Dufek.
Všichni tři byli krutě vyslýcháni gestapem a následně
bez soudu odesláni do koncentračního tábora v Osvětimi. Všichni zahynuli v roce 1942 v koncentračním
táboře v Osvětimi.
Jan Foral se narodil v roce 1905 v Příbrami u Rosic.
Byl elektromechanikem a se svou manželkou Karolínou, synem Janem a dceru Miluškou žil v Knínicích v
domě č. 220. Podle písemného oznámení zaslaného z
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v domě č. 220. Podle písemného oznámení zaslaného
z Osvětimi zemřel 9. května 1942.

cích v domě č. 218. Zahynul v Osvětimi dne 20.
května 1942.
Jan Dufek narodil se v roce 1905, vyučil se zedníkem
a pracoval na stavbách. Věnoval se tělovýchově, byl
náčelníkem místní FDTJ. Spolu s manželkou Hedvikou a dcerou Boženkou bydleli v Knínicích v domě č.
82. Zahynul v Osvětimi dne 1. září 1942.
Rudolf Dufek – knínický rodák, žijící tehdy v Čebíně.
Za odbojovou činnost byl 11. listopadu 1941 uvězněn
v Kounicových kolejích, následně vězněn v Breslau,
na jaře 1943 byl popraven.
Čest jejich památce!
Jejich památku připomíná v naší obci pamětní deska u
pomníku padlých a na domě č. 111.

František Kozlíček se narodil v roce 1892, byl zedníkem, po návratu z čsl. legií se stal cestmistrem, bydlel
s manželkou Františkou a dcerou Oldřiškou v Kníni-

Zdroj: KNÍNICKÝ ZPRAVODAJ, roč. 1993/2-3, roč.
1995/2, roč. 1997/1+2, roč. 2000/1+2, roč. 2001/1 –
vzpomínky sepsal Ing. Vlamimír Kokolia

SEZNAM PADLÝCH VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY NA ÚZEMÍ VEVERSKÝCH KNÍNIC
Na území naší obce padlo dvacet devět vojáků, příslušníků Rudé armády. Jejich jména nebyla známa. Oslovil
jsem paní Soňu Holečkovou z Československé společnosti vojenské historie v Brně. Paní Holečková se ve
volném čase věnuje historii druhé světové války na jižní Moravě. Naučila se pátrat v ruských vojenských archivech, částečně zpřístupněných a digitalizovaných po roce 2005. Postupně mně poslala dvacet osobních karet
vojáků. Karty jsem přeložil a sestavil přiloženou tabulku. Nedokážu posoudit, jak jsou data spolehlivá. Za druhé
světové války příslušníci Rudé armády neměli kovové osobní známky. Údajně měli jen osobní průkaz, vyrobený
z nekvalitního papíru. Mnozí padlí vojáci nebyli nikdy identifikováni. Jako příklad materiálu, který jsem dostal
od paní Holečkové, uvádím karty dvou poručíků, padlých v Knínicích. Za zmínku stojí informace z archivu, že
gardový poručík Alexej Ivanovič Miščenko, který padl při osvobozování Knínic, byl v červenci 1944 vyznamenán řádem Rudé hvězdy.
Sáva Buršík
1. Miščenko Alexej Ivanovič, gardový poručík, velitel šavlové čety 8. Dálněvýchodní jezdecké divize, 6.
gardového jezdeckého sboru, nar. 1920 ve Stavropolském kraji, Suvorovský okres, stanice Suvorovskaja,
padl 26.4.1945
Фамилия
Мищенко
Имя Алексей
Отчество
Иванович
Дата рождения/Возраст
__.__.1920
Место рождения
Ставропольский край, Суворовский р-н, ст. Суворовская
Дата и место призыва
Минераловодский РВК, Ставропольский край, Минераловодский р-н
Последнее место службы 6 Гв. кав. корп.
Воинское звание
гв. лейтенант
Причина выбытия Убит
Дата выбытия
26.04.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации
33
Номер описи источника информации
11458
Номер дела источника информации
807
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55589291
mapka: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55589101&page=75
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2. Bachtin Dmitrij Alexejevič, podporučík, velitel šavlové čety 8. Dálněvýchodní jezdecké divize 6. gardového jezdeckého sboru, nar. 1906 ve Voroněžské oblasti, talický okres, obec Rověnko, padl 26.4.1945
Фамилия
Бахтин
Имя Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Дата рождения/Возраст
__.__.1906
Место рождения
Воронежская обл., Талицкий р-н, с. Ровенко
Дата и место призыва
Кировский РВК, Воронежская обл.
Последнее место службы 6 Гв. кав. корп.
Воинское звание
мл. лейтенант
Причина выбытия убит
Дата выбытия
26.04.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации
33
Номер описи источника информации
11458
Номер дела источника информации
807
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55589290
Jméno

hodnost

funkce

Mi enko Alexej
1 Ivanovi

gardov poru ík

velitel avlové
ety

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1920

25 26.4.

Rusko

Stavropolsk kraj, ves
Suvorovskaja

Bachtin Dmitrij
2 Alexejevi

podporu ík

velitel avlové
ety

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1906

39 26.4.

Rusko

Voron

epeljov Dmitrij
3 Ivanovi

vojín

kavalerista

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1926

19 26.4.

Rusko

Tulská oblast, Medvedovsk
sovchoz

Balchovitin Andrej
4 Romanovi

vojín

kavalerista

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1923

22 26.4.

Rusko

Kurská oblast, Gotalnsk
sovchoz

Gu ko Stanislav
5 Vojcechovi

vojín

kavalerista

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1918

27 26.4.

Rusko

Kamen c-Podolská oblast,
Marchljovka

Vasiljenko D mjan
6 Alexejevi

vojín

d lost elec

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1906

39 26.4.

Ukrajina

Poltavská oblast,
Alexandrovka

Semjonov Jegor
7 Semjonovi

star í ser ant

pomocník
velitele ety

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1921

24 26.4.

Rusko

Rusko, Vladivostok, ostrov
Popova

Zonov Ivan
8 Semjonovi

vojín

kavalerista

115. jezdeck
pluk

8. Dáln v chodní
jezdecká divize

1919

26 26.4.

Rusko

Ba kirsko, N. Alexandrovka

Azbekijan Vasilij
9 Alexandrovi

gardov ser ant

velitel avlového
dru stva

34. gardov
jezdeck pluk

9. gardová jezdecká
divize

1922

23 30.4.

Arménie

Karoljov Ivan
10 Sergejevi

gardov ser ant

sabelnik

34. gardov
jezdeck pluk

9. gardová jezdecká
divize

1926

19 30.4.

Rusko

Orlovská oblast

St panjuk Vasilij
11 Ivanovi

gardov kozák

sabelnik

34. gardov
jezdeck pluk

9. gardová jezdecká
divize

1924

21 30.4.

Rusko

Moskevská oblast, Ljubino

Jakovlev Jevgenij
12 Viktorovi

podporu ík

velitel st elecké
ety

7. mechanizovan
sbor

1925

20 30.4.

Rusko

Smolensk

Usov Nikola
13 Saveljevi

podporu ík

velitel st elecké
ety

1925

20 30.4.

Kirgízie

Frunzenská oblast, Stret nka

14 Ka irov Ilja Nikitovi

vojín

obsluha
protitankové
pu ky

7. mechanizovan
sbor
7. mechanizovan
sbor

1911

34 30.4.

Uzbekistán

Bucharská oblast

kurin Alexej
15 Michajlovi

vojín

st elec

7. mechanizovan
sbor

1904

41 30.4.

Rusko

Moskevská oblast, Iljinskoe

Dju kin Vasilij
16 Nikolajevi

vojín

st elec

7. mechanizovan
sbor

1910

35 30.4.

Ukrajina

Odessa

17 Churikov Muchta

vojín

st elec

7. mechanizovan
sbor

1923

22 30.4.

Rusko

Dagestán, Chasavrjut

18 Sarimbajev Chaipula

star í ser ant

velitel dru stva

7. mechanizovan
sbor

1916

29 30.4.

Kazachstán

Petropavlovsk

19 Sydyrov Umar

vojín

st elec

7. mechanizovan
sbor

1924

21 30.4.

Kirgízie

O ská oblast, Kiata

N fjodov Prokofij
20 Avtonomovi

mlad í ser ant

st elec

7. mechanizovan
sbor

1905

40 30.4.

Rusko

Ord onikidzevsk kraj,
Kislovodsk
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jednotka

16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigáda
16.
motost elec.
brigády

nar.

v k

padl

odkud

ská oblast, Rov no

armansk okres, Martul
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Z kroniky
POSLEDNÍ VÁLEČNÉ MĚSÍCE V ZRCADLE OBECNÍ KRONIKY
Rok 1945
Víme již, že východní fronta se dala do pohybu. Naši
obyvatelé nedočkavě sledují zprávy zahraničního
rozhlasu. Jeho hlášení potvrzuje po několika dnech
náš rozhlas i tisk. Fronta je u Krakowa, Katowic,
Hlivice, blíží se k Wratislavi, směr postupující Rudé
armády je na Berlín. Všichni se těšili na blízký konec
války.
V této době byly zmenšeny dávky potravin, projevil se
i nedostatek soli. Na příkaz úřadů bylo kuřivo vydáváno měsíc dopředu, poněvadž prý trafiky byly přepadány partyzány.
Kryty a skrýše
Na polích se pilně pracovalo, každý chtěl míti jarní
práce včas hotovy. Ve vesnici v každé domácnosti
připravovali skrýše, aby měli kam schovati jídlo,
prádlo a šaty.
Fronta se blíží
Do vesnice přicházeli první lidé z Brna a zajišťovali si
u známých ubytování.
8. dubna o 14. hod přeletělo nad naším krajem 18
sovětských letadel, která bombardovala Brno. Houkání sirén oznamující nálet bylo slyšet až po bombardování.
11. dubna zapálily děti na Oulehlích stoh slámy, když
sirkami napodobovaly rakety.
Stěhování z Brna
V těchto dnech stěhovali se houfně obyvatelé z Brna
do Kynic, kde hledali příbuzné, známé i u cizích lidí,
aby se tu ubytovali. Největší stěhování bylo 12. a 13.
dubna.
12. a 13. nedošla už do obce pošta. 13. dubna večer
jsme slyšeli dunění od Brna a viděli velikou záři.
14. dubna přestalo hromadné stěhování z Brna. Do vsi
přicházejí jen ojedinělí lidé s batohy a dětmi. Počet
osob bydlících ve vesnici nelze zjistiti, obec je přeplněna.
15. dubna bylo krásné počasí, vše je zaseto i valná část
brambor zasazena. Ranné třešně jsou v plném rozkvětu. Do vesnice došlo poslední číslo Lidových novin s
úvodníkem E. Moravce: „Rok 1945 rokem rozhodujícím. Duben těžký měsíc, přijde velký týden“.
Lidé si zařizují sklepy na bydlení.
Poslední autobus do Brna
16. dubna odjíždí autobus s několika vytrvalci do Brna
na práci. Vrací se však v 10 hodin a zůstává v Kynicích
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)

stát. V Brně se již nepracuje.
Fronta
17. dubna poslali učitelé děti domů ze školy. Nevyučuje se. Téhož dne přišla poslední pošta. 18. dubna
začíná u nás fronta.
Do vesnice přijeli první němečtí vojáci, prý ze Slovenska. V poledne přijela zásobovací autokolona, která
vezla dělostřeleckou munici. Tato odjela teprve na
třetí výzvu kurýrem Vysokým polem k Vev. Bítýšce.
Vojáci se chtěli v Kynicích schovati. Za nimi přijížděli
a projížděli další a další. Silnice Brno – Velká Bíteš
byly prázdná, avšak silnice Rosice – Vev. Bítýška plna
nákladních a osobních vojenských aut, vozů a koní.
Odpoledne 14,30 hod. byl vypnut elektrický proud.
Boje jsou na jižní části okresu směrem k Ivančicícm,
odkud bylo viděti ze „Stráže“ kouř a slyšeti výbuchy.
První granát
Kolem 17. hodiny dopadl na kynický katastr v trati
„pod Kamínkami“ první granát.
19. dubna. Ráno a dopoledne nejistota, čekání. Nad
krajem jen hlídková letadla. Dělostřelecká palba se
přiblížila – zdá se, že se ozývala už od Tetčic. Na
sázení brambor se vypravilo odpoledne jen několik
odvážlivců. Ostatní chodí oblečeni po vesnici, připraveni utíkat jen s tím, co mají na sobě. Vesnicí jdou sta
vzájemně si odporujících zpráv.
V noci kolem 12. hodiny přijíždí na kole z práce
Richard Zelinka z čísla 229 a sděluje hlídkám v obci,
že na „Plachtách“ tj. na dolině mezi Rosicemi a Ostrovačicemi hlídkují německé a sovětské stráže, na silnici
v těch místech leží mrtvý člověk – civilista (Hájek z č.
91). Ke druhé hodině byly pozorovány světelné signály ve směru „Pod komorou“.
20. dubna stupňuje se síla střelby, která se přibližuje.
Někteří pozorují se „Stráže“ letecké souboje nad
ostrovačickým katastrem. Na sázení brambor a řepy se
vypravilo jen několik odvážlivců. Odpoledne se
nálada v obci zhoršila. Z Ostrovačic přijely čtyři
německé obrněné vozy. Na jednom z nich byla patrna
značka USA? (sic!) K večeru jela dvě německá obrněná auta ulicí „Pod Stráží“ na „Kamínky“ k Říčanům.
Se „Stráže“ bylo vidět útok německých tanků směrem
na Kývalku a Rosicím.
V noci byl klid, pršelo. Také 21. a 22. dubna byl
poměrný klid.
23. dubna přeletela nad Kynicemi sovětská letadla,
která „Pod komorou“ vysadila parašutisty. V noci bylo
viděti jen světelné rakety.
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Němci se opevňují
24. dubna přijela do vesnice německá auta. Dva
němečtí vojáci objížděli na kolech vesnici s mapami a
hledali postavení. K večeru přijel německý tank a
střílel směrem k Tetčicím a Kývalce.
25. dubna před ½ 6 hod přijely po silnici do Kynic
německé tanky. Čtyři zůstaly u hřbitova, čtyři odjely
pod „Stráž“. Němečtí vojáci nařídili lidem, bydlícím
na okraji vesnice, aby se odstěhovali do středu vsi.
Německé tanky střílely směrem k Žebětínu, Kývalce a
Tetčicím. Ruské střely dopadaly jen ojediněle kolem
Kynic. Sovětská letadla létají kolem obce a střílí na
postavení německých tanků, které stále mění postavení.
Bomby
Před polednem dopadly dvě letecké bomby na Kynice.
Jedna zasáhla dům Františka Řezníčka č. 110 a druhý
dopadl na cestu před obecní dům č. 94. Střepinami
byli raněni: Marie Řezníčková z č. 110, Marie Dupalová z č. 63 a Jan Holas. Na domě č. 110 byla poškozena
střecha, na ostatních domech v okolí rozbito sklo v
oknech. Také dům č. 63 byl zasažen. Z palubních
zbraní bylo také stříleno na „Holý kopec“, kde bylo
mnoho zbytečných diváků.
Večer střelba ustala, jen hukot letadel se stále ozýval,
nad Brnem byla rudá záře.
27. dubna – pátek. Mezi 3.-4. hod. ráno byla silná
dělostřelecká palba. Obyvatelé byli odstěhování ve
sklepích. Do uličky mezi Cardovými č. 56 a Morávkovými č. 57 dopadl granát, který poškodil zdi a rozbil
střechy. Další granát dopadl vedle domu Jana Hejmaly
číslo 15. Pobořil střechu a strop stavení. V okolních
domech vypadala okna i s rámy.
Němci se zakopávají pod vesnicí, z lehkých děl a
těžkých kulometů střílí na „Komoru“. Přes vesnici
přelétají ojedinělé střely. Jedna z nich – fosforová
kulka? – zasáhla dřevnou doškovou stodolu Františka
Pšenice č. 65. Stodola shořela. V obci nastala panika.
Mnozí občané prchali do lesa k Javůrku, do večera se
však vrátili. Od Javůrku přijely dva německé tanky.
Obyvatelé kvapně zahlazovali stopy po sklepech a
skrýších se zásobami. Několik občanů pozorovalo z
„Holého kopce“, „Stráže“ a „Vinohradů“ frontu.
Kolem 13. hodiny umlká všechna střelba, panuje
zlověstný klid, který trvá asi do 16. hod.
RA útočí
Po 16. hodině zahájila Rudá armáda dělostřeleckou
palbu z podkomorských lesů. Palba vzrůstala, granáty
dopadaly do vesnice a kolem ní. Palba dělostřelectva a
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)

výbuchy granátů se mísily v ohlušující rachot. Za
palby vyrazila sovětská pěchota k útoku kryta tanky.
Nejsilnější německá střelba se ozývla od fary, kostela
a směrem ze „Stráže“.
Sovětské tanky
Kolem 18. hodiny vjel do vesnice první tank Rudé
armády, za ním další a další a sovětská pěchota. Před
blížícími se tanky utíkali narychlo podél potoka „Podskalím“ vesnicí k lesu, kolem humen přes „Vinohrady“, „Holý kopec“ němečtí vojáci. Nebyli ještě ani z
vesnice venku, rozjely se po vesnici sovětské taky a
společně s nimi přicházeli první sovětští vojáci.
Němci zaujali nové pozice na „Žákovkách“, na
„Výhoně“, na „Holém kopci“ a v „Líchách“, kde se
narychlo zakopali. Ještě letos tj. r. 1957 jsou tam
zbytky krytů, bunkrů a palebních postavení.
Osvobození!
Sovětští vojáci vcházeli do domů a volali na vesničany: Vojdítě – Němec – German ňieť tu? – Občané
vycházeli z krytů a jejich radost byla v té chvíli veliká.
Tiskli si ruce s Rudoarmějci, dávali jim cigarety, jídlo,
nabízeli pití.
Celá vesnice žila v tu chvíli radostným vzrušením a s
tím šla i spát. Noční ticho bylo přerušováno ojedinělými výstřely a výkřiky ve vesnici. Válka a její zlo přišly
do vesnice.
28. dubna. Sovětští vojáci a němečtí střílí jedni na
druhé. Sovětští vojáci zabavují ve vesnici koně a
krmení pro ně. Hlídky chodí po domech a ptají se po
Germánech. Obloha se zatáhla šedými mraky, tiše
prší.
29. dubna. V některých domech na konci vesnice byli
nastěhování sovětští vojáci a ostřelovali německé
posice. Zvláště domy na horním konci vesnice u horní
studny – „v Kňofárku“ – jsou plny vojáků, kteří stříleli
na Němce u lesa „na Výhon“, kde se zakopali. Odtud
ostřelovali prostranství u domů č. 111 a 127 – „dělnické cvičiště“, dále na „Stráži“, na „Oulehlích“ a u hřbitova.
Požáry
Tyto posice ostřelovali sovětští vojáci dělostřelecky.
Zápalnými střelami zapálili Němci domek Františka
Řezaniny č. 240. Domek vyhořel. Zvířata ve stáji
uhořela.
Stěhování a útěk do Brna
Noc na 30. dubna přečkali lidé ve strachu. Ráno prchli
přestěhovaní obyvatelé z Brna a mnozí kyničtí údolím
podél potoka k Brnu. Obě strany ostřelovaly vzájemně
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dělostřelecky svoje posice. Kolem 17. hod. byl střelbou zapálen na „Oulehlích“ dům č. 140 – majitel Josef
Dlabal – oheň byl naštěstí uhašen.
Na dotazy občanů, kdy bude konec, odpovídali Rudoarmějci stále stejně: vojna skoro končiť, vojna brzy
kaput, German v lese, skoro kaput. Fosforovými
střelami Němců byly zapáleny domy Jana Staňka a
Theodora Kozlíčka.
1. května. Celou noc byla prudká dělostřelecká palba.
Čistí prý se les, kde jsou německé tanky.
Unavení vesničané spí. Prší.
Rudoarmějci slaví 1. Máj.
Hrají a zpívají.
Na upozornění Josefa Kočího nechal sovětský kapitán
pobořiti střelbou boudu u lesa „na Výhoně“, ve které
byl sklep a kde měli Němci dobře maskovanou pozorovatelnu. Bouda byla zbořena třemi ranami z děla,
které postavili sovětští vojáci u domu č. 81. Sovětské
velitelství bylo na faře.
Vojáci sbírali muže na kopání zákopů. Vesnicí se
rozšířila zpráva, že je Hitler mrtev a že Berlín padl.
Zbylí Brňané a mnoho našich občanů prchlo z naší
vesnice do Brna, kde prý je bezpečno. Pekař Richard
Dufek pekl chleba.
2. a 3. května. Stále se střílí. Poslední seno mizí z půd
a pater. Pekař peče pro obyvatele chléb. Někteří místní
občané, kteří uprchli do Brna, vrací se do vesnice pro
jídlo svým rodinám. S nimi utíkají z obce další obyvatelé. Objevují se prvé noviny z Brna – „Předvoj“. Pro
dobytek není nikde píce. Sovětští vojáci chodí pro
seno i do domků dělníků. K večeru jsou ulice liduprázdné. Stále prší.
4. a 5. května. Více a více místních občanů odchází do
Brna. Chtějí býti vzdáleni pekla, které prožívá vesnice, utíkají ponechávajíce doma všechno osudu. Zbytek
místních občanů tvoří vesměs muži. Žen je tu málo.
Válka ve své hrůze jde krajem. Pohled na zbylé spoluobčany vzbuzuje soucit.
Přestává pršet.
6. – 7. května. Ve vesnici zbyli jen odvážní. Zvykli si
na ruské – vsje rovno – to vojna!
Zbylí mužové jsou bráni na kopání zákopů. Často v
několika domech nebyl muž k nalezení. Ulice jsou
liduprázdné a potkáš-li někoho, bojíš se ho – nemyt,
neholen, otrhán. Sovětští vojáci bydlí v domech. Jedni
jdou na hlídky čistí a veselí, druzí přicházejí z hlídek
špinaví, unaveni, ale veselí. Stále je od nich slyšet –
vojna skoro končiť sa, Hitler a German kaput. Stále
tomu nerozumíme, protože se stále střílí.
„Katuše“
8. května. V noci jsou dováženy „katuše“ a stavěny do
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palebního postavení na volná prostranství. Do zahrad
jsou stavěna lehká děl. Na sta sovětských vojáků
přichází do vesnice a mizí v domech. Bude prý se
útočiti na západní les. Ráno střílí Němci do Kynic.
Sovětské dělostřelectvo jen ojediněle odpovídá,
telefonisté pořizují telefonní vedení. Kolem 10.
hodiny letí svazy sovětských letadel přes vesnici
směrem k západu a střílí do lesa. Současně sovětské
dělostřelectvo zahajuje bubnovou palbu na okraj lesa
Kynic. Kryti kouřovými clonami útočí Rudoarmějci.
Německé dělostřelectvo střílí šíleně, ale v zápětí
umlká. Němeká postavení jsou dobyta.
Mrtví a ranění
Po poledni odvážejí Rudoarmějci raněné k ošetření,
padlé na hřbitov. Lehce ranění jdou pěšky. Mrtvým
klidem vesnice nese se jen rachot kol a nářek raněných
a umírajících.
Večer. Fronta je již daleko, dunění děl a rachot pušek
zní z dálky. Na hřbitově jsou pochováváni padlí sovětští vojáci.
V noci na 9. května přicházejí do vesnice noví sovětští
vojáci. Již je jich plná vesnice. Sta? Ano – sta a sta a
stále jich přibývá. S nimi desítky tanků, dělostřelectvo
lehké i těžké, obrněné vozy.
Ráno. Zbytek odvážných kynických vytrvalců se jen
rozhlíží kolem sebe. Jejich poslední odvaha úplně
klesá, neví a nedovedou si vysvětliti, co vše znamená.
Třeskot od výstřelů, štěkot automatů a automatických
pistolí se mísí v jeden hukot. Je slyšet skandované
výkřiky: Hurá, hurá, hurá.
Rakety všech barev září nad Kynicemi.Všichni se
užasle díváme. Sovětští vojáci se navzájem objímají,
tisknou si ruce, tisknou ruce i našim občanům a volají:
Vojna kaput! Hitler kaput! Germán kaput!
Dopoledne – odpoledne.
Sovětské vojsko po částech odchází. Vesnicí projíždějí
části kozáckých oddílů. Hrají na harmoniku a zpívají.
K večeru odcházejí poslední části vojska z vesnice. K
večeru přicházejí první kyničtí občané, kteří odešli do
Brna, vracejí se do zpustlých domovů.
Druhého dne dopoledne projíždějí ojedinělé sovětské
oddíly vesnicí směrem k Javůrku a Říčkám. Domů se
vracejí další kyničtí.
10. května vrací se domů poslední občané, kteří opustili v předešlých dnech obec. Všude se odklízejí
pozůstatky z bojů.
Vojna kaput! Ale život šel dál. Co se v naší obci dělo v
následujících měsících roku 1945, naleznete na stránkách příštího čísla Zpravodaje.
Martin Hnilička
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ŠKOLA A ŠKOLKA
I v tomto školním roce pokračujeme společně se Střediskem volného času v Rosicích na projektu věnovanému dopravní výchově. Po teoretických přípravách
přišla na řadu také praktická část, nejprve v oblasti
poskytování první pomoci, následovaná na jaře praktickou jízdou na kole za knínickou sokolovnou. Vyvrcholením bude druhý červnový týden, kdy pojedou
děti složit závěrečné zkoušky, jak teoretické, tak praktické, a kde po úspěšném splnění úkolů získají řidičské
průkazy na kolo.
V únoru naší školu navštívil hudebník pan Vojkůvka,
který zde vystoupil pro děti ze základní i mateřské
školy. Jeho pásmo písniček z pohádek a dětských
filmů se dětem velmi líbilo. V tento měsíc proběhla na
naší škole kontrola z České školní inspekce. Paní
inspektorky navštívily mateřskou i základní školu.
Bylo oceněno velmi dobré klima ve škole a také vybavení učebními pomůckami. Také koncept Tvořivé
školy využívaný při výuce byl velmi dobře hodnocen.
Podrobnou zprávu o inspekční činnosti si můžete
přečíst na stránkách ČŠI.
V březnu přijelo do naší školy pojízdné planetárium s
promítáním 3D výukových filmů. V naší tělocvičně
vyrostl mohutný půlkulatý stan, do kterého ulehlo 20
dětí a sledovalo zajímavý film. Pro některé žáčky naší
školy byl zpočátku problém vstoupit do nafouknuté
kopule, ale po chvilce byl tento problém překonán a
děti poznaly, že strach má někdy velké oči.

I v tomto roce jsme připravili výzdobu sokolovny pro
tradiční dětský karneval pořádaný knínickými maminkami. Děti vytvářely obrazy života ve slané i sladké
vodě, různé papírové květiny a spoustu dalších prvků
pro výzdobu. Odměnou jim pak byla vyzdobená sokolovna a velmi vydařený karneval.
Také tento rok si naše děti z mateřské a základní školy
připravily pod vedením učitelek pásmo písniček a
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básniček pro přivítání nových knínických občánků. S
pásmem písniček vystoupily také děti z mateřské
školy na slavnostech Pohádky máje.
V květnu byl oficiálně ukončen projekt EU peníze
školám, díky kterému jsme mohli vybavit naší školu
notebooky, tablety, novými počítači a vizualizéry,
které společně se zakoupenými interaktivními programy používáme ve výuce. Na druhou stranu, v rámci
tohoto projektu, jsme vytvořili a ověřili přes 250
výukových materiálů s celkovým rozsahem přes 1500
stran. Materiály jsou k dispozici i ostatním pedagogům. Postupně je plánujeme vystavit na našich webových stránkách.

Měsíc květen byl také ve znamení kulturních akcí.
Naší školu navštívil kytarista Libor Janeček, který
nám představil nejen kytaru jako hudební nástroj, ale
také jejího předchůdce loutnu. Ukázky klasických
kytarových skladeb střídaly lidové písničky i písničky
z pohádek, při kterých se zapojily i děti. Na konci
května jsme navštívili exhibiční vystoupení taneční
skupiny Mighty Shake Zastávka, kde vystupují i naši
žáci. Tanečníci nám předvedli své úspěšné choreografie z loňské sezóny a také nové, se kterými budou
teprve soutěžit. Viděli jsme vystoupení všech kategorií
od dětí, přes žáky a juniory až po dospělé. Děti tak
získaly představu, kolik práce a trénování je za
každým vystoupením.
Závěr školního roku je ve znamení finále dopravní
výchovy a hlavně školního výletu. V letošním roce se
vypravíme na Velehrad, kde kromě baziliky navštívíme místní základní školu, kde vystoupíme s naším
divadelním představením Dívčí válka. Po té navštívíme vzdělávací centrum Živá voda, zaměřené na život
v evropských sladkých vodách. Náš výlet zakončíme
návštěvou archeoskanzenu v Modré, kde se seznámíme se životem v dobách Velké Moravy. Mateřská
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Škola a školka / Spolky
ŠKOLA A ŠKOLKA
škola v letošním roce navštíví ZOO v Hodoníně. Také
v letošním roce pro naší školu připravili místní myslivci ze sdružení Stráž, za finanční pomoci obce,
dětský den. Ten je naplánovaný na 18. června a
proběhne na fotbalovém hřišti. Na konci školního roku
obdrží naši žáci kromě klasického vysvědčení ještě
vysvědčení mokré z plavecké školy v Kuřimi.
Na léto plánujeme malování prostor mateřské školy a
části základní školy, dále pak opravu stropu v tělocvičně a několik dalších nutných oprav na obou budovách

a jejich okolí, aby se naši žáčci mohli po prázdninovém odpočinku vrátit do čistých prostor, kde jim
nehrozí nějaký úraz. Rád bych na tomto místě poděkoval rodičům, kteří nám pomáhali s úpravami ve škole i
školce a kteří nás také povzbudili, když to bylo občas
potřeba. Dětem přeji hezké prázdniny plné sluníčka a
plno nádherných zážitků a svým kolegyním ve škole i
školce aby nabraly hodně dobré nálady a sil do další
práce v novém školním roce.
Zdeněk Kříž

VYSTOUPENÍ SOKOLEK Z VEVERSKÝCH KNÍNIC
Od podzimu roku 2014 se scházíme každé úterý. Je
nás osm sokolských cvičenek. Nacvičujeme sokolskou skladbu "Pro radost".
S nacvičenou skladbou jsme se měly původně prezentovat na Sokolském Brnu ve dnech 6. až 7. června
2015 a na Plzeňské slavnosti pohybu 26. až 28. června.
Při secvičné a zhlédnutí našeho pravidelného nácviku
skladby náčelnicí Máchalovy župy jsme sklidily
pochvalu. Byly jsme zařazeny mezi 144 cvičenek z
Čech a Moravy na Sokolgym v Praze v Tyršově domě
ve dnech 22. až 23. května.
Dnes, když toto píši, máme za sebou vystoupení v
Praze a v Brně. Všechny se těšíme na vystoupení v
Plzni. Atmosféra, která se vytvoří při vystoupeních, je
nepopsatelná. Věřím, že nás 8 cvičenek dalo dobrý
základ dalším nácvikům sokolských skladeb v naší
obci.
Na závěr chci poděkovat autorce krásné skladby Marii

Frantové a mým spolucvičenkám Daně, Magdě, Terce,
Růženě, Libě, Květě a Jiřině za perfektní přístup ke
cvičení. Bylo mně s Vámi moc fajn.
Vaše Marie Vašková

MLADÍ HASIČI VE VEVERSKÝCH KNÍNICÍCH
Před dvěma lety, v březnu roku 2013, se podařilo
obnovit činnost dětského oddílu Sboru dobrovolných
hasičů ve Veverských Knínicích. Od začátku bylo v
oddíle 9 dětí. Hlavní vedoucí oddílu je Květa Drdlíková, oddílovými vedoucími jsou Lucka Bémová a Jana
Cardová. V naší vesnici nemáme funkční jednotku
dobrovolných hasičů, proto děti spolupracují s dobrovolnými hasiči v Říčanech.
V září 2014 do oddílu přibylo 7 prvňáčků.
Od začátku se děti účastní hasičských soutěží. Především je to každoroční soutěž Soptík, okresní přebor
Moravské hasičské jednoty. V roce 2014 na soutěži
družstvo Kníničáků v soutěži hasičských štafet mladších žáků obsadilo třetí místo. V roce 2015 chlapecké
družstvo skončilo na 7. místě a družstvo děvčat na 11.
místě.
Sáva Buršík
Knínický zpravodaj 1/2015 (červen)
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Hasiči
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŘÍČANECH
Ve Veverských Knínicích nemáme zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Na základě veřejnoprávní smlouvy
mezi obcemi Říčany a Veverské Knínice využíváme služeb zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v
Říčanech. Za tuto službu platíme 50,- Kč na občana a rok, což činí v letošním roce 46.200,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů v Říčanech má nepřetržitou tradici od roku 1888.
Dnes říčanská zásahová jednotka čítá 19 členů:
velitel jednotky, zástupce velitele, velitelé družstev, řidiči – strojníci a hasiči
všichni musí splňovat přísná opatření (zdravotní stav, fyzický stav)
velitelé a strojníci musí mít platné osvědčení a pravidelně procházet přezkoušením
kurzy první pomoci
Jednotka PO obce Říčany je zařazena do kategorie jednotek JPO III/1, což v podstatě znamená: III – výjezd
jednotky od nahlášení mimořádné události musí být do 10 min v kteroukoliv denní nebo noční dobu, /1 – znamená, že 24 hodin denně musí být zajištěn výjezd 1 družstva o zmenšeném početním stavu 1+3
Členové zásahové jednotky se střídají ve službách. Pracují v pravidelných směnách a dlouho dopředu mohou
plánovat svůj čas, nebo pracují v Říčanech (např. ve Startechu).
V současné době jednotka využívá tuto techniku:
CAS 32 T-148 - cisternový automobil s objemem nádrže 6000 l a osádkou 1+2
CAS 25 K L-101 – cisternový automobil s objemem nádrže 2500 l a osádkou 1+8
DA 12 A-31 – dopravní automobil s přenosným čerpadlem o výkonu 1200 l/min a osádkou 1+8
Další věcné prostředky PO:
dýchací přístroje, ochranné osobní prostředky – zásahový
oblek, boty, přilba, rukavice, vesty pro zásah na komunikacích, záchranná a pracovní lana
radiostanice, motorové pily, plovoucí čerpadla, kalové
čerpadlo, motorové čerpadlo s průtokem 800 l/min, elektrocentrály, vysavač pro likvidaci nebezpečného hmyzu,
sorbenty na únik nebezpečných látek
Druhy zásahů:
záchrana osob, zvířat, majetku, pátrání po osobách ve
spolupráci s PČR
požár ( les, tráva, stoh, kůlny, rodinné domy a jiné průmyslové prostory)
technická pomoc ( živelné pohromy – čerpání vody, odstraňování překážek, provizorní opravy apod…)
technická pomoc – likvidace bodavého hmyzu ohrožujícího zdraví a život občanů
únik nebezpečných látek – na komunikaci, na vodní hladinu
Statistika zásahů:
Rok 2009 – 20 zásahů
2010 – 10 zásahů
2011 – 16 zásahů
2012 – 20 zásahů

16.7.2009 – čerpání vody Veverské Knínice – zatopený sklep
9.7.2011 – požár stohu k.ú. V. Knínice – Vysoké Pole
3.12.2011- požár dřevěného přístřešku V. Knínice
7.6.2012 – požár dřevěné kůlny V. Knínice
6.8.2012 – požár v areálu ZD V. Knínice – planý poplach

2013 – 4 zásahy
2014 – 40 zásahů
29 x výjezd k událostem, 11 x výjezd na žádost starosty obce
Každý rok vožení vody do bazénů v Říčanech, Ostrovačicích a Veverských Knínicích
V roce 1997 – povodně na Moravě – 7 dní, 3 x denně - zajišťování dovozu pitné vody do 15 obcí na Uherskohradišťsku
Rok 2012 – 2 x odjezd odřadem na požár lesa Bzenec
Karel Sláma, Sáva Buršík
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strana 19

FOTOGALERIE DEN DĚTÍ S MYSLIVCI

INFORMACE
Úřední hodiny obecního úřadu

Telefonní čísla a kontakty obecního úřadu

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Oldřich Matyáš (starosta):

546 427 610

Ludmila Krčálová (účetní):

546 427 817

8.00 - 10.00, 17,30 - 19.00 (starosta)
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00, 17,30 - 19.00 (účetní, pokladna)
8.00 - 10.00

Pokladna
po - Pá 8.00 - 11.00

Markéta Bariaková (pokladna)
www.veverskekninice.cz
e-mail: vev-kninice@mybox.cz

***

