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Nabídka našich služeb 

 

 Nákupy až k Vám domů 

Nestíháte si nakoupit potraviny či nápoje? Zavolejte a my za Vás nakoupíme a 
přivezeme. O nic se nemusíte starat. Vše zařídíme za Vás. 

Chystáte společenskou akci, oslavu? Vše potřebné za Vás nakoupíme a dovezeme 
na místo určení. 

 

 Rozvoz obědů 

Dovezeme Vám jídlo z každé restaurace, rychlého občerstvení, pizzerie. Dovezeme 
vše, na co budete mít zrovna chuť.  

 

 Nákup a přeprava menších balíků 

Nakoupíme za Vás cokoliv ze všech obchodů, zabalíme a co nejrychleji dodáme.  
 

 Senior taxi 
Zavezeme Vás k lékaři, pro léky popřípadě léky za Vás nakoupíme a přivezeme 
 

Kontaktovat nás můžete každý všední den od 8:00 do 16:00 

 
Uděláme vše pro Vaši spokojenost. Těší nás Váš zájem.  

        
                 Najdete nás na                 www.rozvozcz.cz 
 

Tel. 733 290 935                        RozvozCZ 
E-mail: rozvozcz@seznam.cz 
Knínice 74 

Radek Šejnost 
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Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci byly podány další žádosti o dotace. První žádost o dotaci je ze státního fondu 
dopravní infrastruktury na chodník směrem od Brudně ke kulturnímu domu. Jelikož se jedná o 
velmi nákladnou akci v řádech milionů, nemůžeme opravovat bez finančního přispění. Jak jsem již 
v minulých zpravodajích zmínil, součástí prací bude i přeložka části kanalizace, nová opěrná gabi-
onová zeď a rozšíření hlavní silnice. Celý „proces“ projektu a následného povolení trval přes rok, 
vyskytla se spousta problémů, které se nakonec všechny vyřešily. Druhá žádost o dotaci je podána 
na ministerstvo zemědělství a týká se opravy kaple sv. Floriána, která je v majetku městyse. U této 
opravy se počítá s opravou soklu, fasády a střechy dle stanoviska památkářů. Dotace je ve výši 70 
procent, max. 200 tis. Kč. Výsledek žádostí budeme znát v květnu. 
Za poslední měsíc jsme zaznamenali sněhové přeháňky, proto jsme konečně mohli vyzkoušet na 
obecním malotraktoru novou čelní radlici na sníh a sypač. Je to velká úspora času a fyz. práce oproti 
minulým rokům, kdy obecní zaměstnanci prováděli úklid chodníků celé obce ručně. Úklid komu-
nikací se podařil na letošní zimu opět vyjednat s panem Romanem Dobešem ze Světlé. Úklid dělá 
i pro sousední Vážany. Chtěl bych apelovat na občany, pokud možno, parkujte vozidla na svých 
pozemcích, ať nedochází k blokování traktoru zimní údržby, aby nedošlo k poškození vozidel nebo 
nemovitostí. S tímto souvisí i průjezd svozového vozidla komunálního odpadu. Popelářská auta 
nejsou malá a potřebují též umožnit průjezd. Děkuji
Pokud zůstanu ještě u odpadů, v roce 2020 nám odpady začala svážet firma Technické služby Malá 
Haná s.r.o. Po srovnání nákladů na odvoz a likvidaci odpadů v roce 2019 firmou SUEZ CZ a.s.  
a v roce 2020 je úspora cca 40 tis. Kč. Nutno podotknout, že úspora mohla být daleko větší, ale 
koronavir „zamíchal“ cenami odpadů. Dále porovnání neřeší ceny firmy SUEZ CZ a.s. v r. 2020, 
tudíž rozdíl cen mohl být též vyšší. 
Autorizovanou firmou byla provedena údržba aleje topolů u cesty z Vanovské ulice k Agrospolu. 
Nejnižší cenovou nabídku na prořez podala firma p. Havíře z Boskovic. Při odborném prořezu byl 
zjištěn špatný stav 4 ks stromů. Na ty bylo následně vydáno povolení ke kácení. K tomuto došlo 
následně při mrazivém počasí, aby nebyla kácením a úklidem narušena okolní pole. 
Další cenové nabídky na rizikové kácení se týkají okolí potoka Loučník v lokalitě u vlakového 
nádraží a v okolí lesní školky.  

Petr Grénar
starosta

Ohlédnutí za rokem 2020
V průběhu roku 2020 se v našem městysi narodilo 10 dětí, přistěhovalo se 26 nových občanů. 
Z městyse se odstěhovalo 11 občanů a 10 občanů zemřelo.

Narození občané: Zemřelí občané:
Natálie Bílková František Odehnal
Jakub Fišer Petr Kchýr
Natálie Kaštylová František Novozámský
Sabina Volfová Jaroslav Zemánek
Martin Šaršon Josef Přikryl
Eliška Čermáková Zdeněk Jelínek
Daniela Pechová Josef Hájek
Markéta Zvěřinová Anna Palčíková
Benjamin Ševčík Bohumil Procházka
Adam Valík Božena Králová

K 31. 12. 2020 má městys 936 obyvatel, k datu 1. 1. 2020 žilo v Knínicích  921 občanů. 
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Nálezy
Městys eviduje nalezené věci, o které se může ten, kdo je ztratil, přihlásit v kanceláři Úřadu městyse 
Knínice v úřední dny – pondělí 7-12 h., úterý 12.30-17 h. 

Dioptrické brýle černo-modré Zlatý náramek
Dioptrické brýle černé Dětský růžový klobouček
Dioptrické brýle kovové Deštník červený
Dětské sluneční brýle zelené Klíče od automobilu FORD
Penál s psacími potřebami růžový Klíče s visačkou MŠLZ
Kosmetická taštička Klíče v koženém pouzdře
Náhrdelník Klíče na červené šňůrce
Fitness náramek Flash disk na černé šňůrce
Dětské hodinky s modrým řemínkem Náušnice s růžovým očkem – bižuterie
Dětské hodinky s oranžovým řemínkem 24 ks různých svazků klíčů

V roce 2021 dosáhne věku 90 a více let celkem 7 občanů.

Sňatek v obřadní síni v Knínicích uzavřel 1 pár, v kostele byly uzavřeny 3 sňatky. 
Dále matriční úřad Knínice provedl zápis 1 sňatku v Šebetově a 3 sňatky ve Vanovicích. 
Co se týká úmrtí, bylo knínickou matrikou zapsáno celkem 22 zápisů, z toho 5 v Knínicích, 13 v Šebetově, 
2 ve Vážanech a 2 ve Vanovicích. Nebyl proveden žádný zápis narození.

Dále bylo na naše úřadě ověřeno 197 podpisů a listin, vydána 4 Osvědčení pro uzavření církevního 
manželství, 15 výpisů z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, 1 výpis ze Seznamu kvalifi-
kovaných dodavatelů, 2 výpisy z Živnostenského rejstříku, 2 výpisy z Obchodního rejstříku a 1 výpis  
z Katastru nemovitostí. 

Zůstatek finanční hotovosti na účtech městyse k 31. 12. 2020 činí: 18 063 638,23 Kč.
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2020 je ve výši 3 218 481,52 Kč (úvěr u České spořitelny, a.s. 
z důvodu pořízení budovy č. p. 106 Agrospolu). 
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Údržba místních komunikací
Žádáme občany, aby parkovali automobily pokud možno na svém pozemku, nikoliv na obecním. 
Špatným parkováním je blokován průjezd vozidel zimní údržby. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových  
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 15. 2. 2021 od 07.00 do 15.00 hodin
Vypnutá oblast:
Knínice Odběratelská trafostanice Knínice - Družstvo, škola, U Nádraží, Padělky,
(Dolní Trávníky a část Městečka od č. 14 a 106 směrem na Boskovice)
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného 
kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto 
nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení 
za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D,  a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, 
kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.

Palivové dříví
Nabízíme palivové dříví za cenu 300 Kč/bm, s dopravou 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm 
s DPH. Zájemci se mohou hlásit emailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky (popř. SMS) 
Pavlovi Pechovi mob.: 721 600 374. 

Probíhající ořez topolů za Vanovskou ulicí
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Informace o souhrnu vodních a sněhových srážek v Knínicích
Podáváme informaci ohledně souhrnu vodních a sněhových srážek na území Knínic za rok 2020, 
které byly zaslány na Český hydrometeorologický ústav. 

 vodní srážky sněhové srážky
Leden 14,1 mm 8 cm
Únor  54,9 mm 4 cm
Březen 36,3 mm
Duben 8,2 mm
Květen 73,2 mm
Červen 186,7 mm
Červenec   99,0 mm
Srpen 107,9 mm
Září  82,8 mm
Říjen 99,4 mm
Listopad   20,2 mm
Prosinec   32,8 mm 1 cm
Celkem 815,5 mm 13 cm

Pro srovnání v r. 2014 spadlo 620,1 mm srážek, 
 v  r. 2015 511    mm
 v r. 2016 566,2 mm
 v r.  2017 552,5 mm 
 v r. 2018 448,1 mm
 v r. 2019 578,4 mm

Měření provádí p. Stanislav Přikryl, Knínice.
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šKOlA  A  šKOlKA

ODPADy
TDO: sudé úterý – 9. 2., 23. 2.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (20. 2.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
13. 2., 27. 2. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KNIHOVNA
Z důvodu nařízení vlády do odvolání 
UZAVřeNA.

Nový rok v mateřské škole
Na začátku ledna jsme oslavou Tří králů symbolicky ukončili téma vánočních svátků. Povídali jsme 
si o tom, kdo byli Tři králové a každá třída tento motiv promítla do své výtvarné činnosti. Všechny 
třídy navštívily krásný betlém v knínickém kostele.
Sněhovou nadílku si děti užily všemi smysly. Stavěly sněhuláky a pořádaly soutěže o největší sně-
hovou kouli. S velkým nadšením a radostí jsme všichni pak bobovali a sáňkovali na školní zahradě 
i na kopci za maringotkou.

Sledovali jsme, jak se sníh teplem mění na vodu. Sněhové vločky se dařilo pozorovat i lupou.
V zimě se krásně pozorují ptáčci na krmítku i srnky na polích jsou najednou lehce zpozorovatelné. 
Ptáčkům děti nadělily do budky zrní a další hostinu jsme připravili pro ostatní zvířata v krmelci nad 
Knínicemi. 
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Tvoření, básničky, písničky i pohybové hry se nám točily kolem sněhu a zimních radovánek.
Dále jsme využili možnosti chodit do školní tělocvičny, kde bylo k dispozici náčiní RinoGym.
Zahájili jsme také edukačně stimulační skupiny, které tradičně probíhají v odpoledních hodinách, 
ale zatím bez přítomnosti rodičů.

kolektiv učitelek MŠ

UPlyNUlÉ  AKCe
Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka z epidemiologických důvodů nemohla proběhnout klasickou koledou. 
Pokladničky byly umístěny v prodejně COOP Jednota, MEGI a v kostele sv. Marka. Na projekty 
Charity se v Knínicích vybrala celková částka 23 046 Kč. Děkujeme všem za podporu a paní Blance 
Ševčíkové za organizaci sbírky v Knínicích.

ÚM
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PřeDsTAVUjí  se  –  VČelAřI  KNíNICe
Náš kraj je známý pod jménem Malá Haná. Na jihu od Boskovic po Městečko Trnávka na severu. 
Úrodné, mírně zvlněné území plné polí, luk, ovocných sadů, protkané vodními toky a ohraničené 
věnci lesů vystupujících do vyšších nadmořských výšek. Pro toto území je charakteristické nářečí, 
které se však postupně vytrácí z běžného užívání. 

Region ZOČSV je rozložen v oblasti Malé Hané a sahá až do Drahanské vrchoviny včetně jejího 
nejvyššího bodu Skály (735 m nad mořem) nedaleko Benešova. Naše včely jsou tedy lokalizovány 
v rozmezí od 350 metrů nadmořské výšky (Sudice u Luňáčkových) po Benešov-Pavlov ve výšce 
710 metrů nad mořem.                                 

Od pradávna byl tento kraj s lesními porosty a věkovitými stromy velmi příznivý pro život včel. 
Mnoho dutin silných stromů smíšených lesů dávalo volně žijícím včelám možnost příznivého 
obydlí. Množství včelstev tak bylo přírodou regulováno podle zákonitostí: „Co je nemocné, slabé, 
ať přes zimu zhyne.“ Zdárně žila a dobře se vyvíjela včelstva, která si k žití vybrala příhodné dutiny 
stromů na výsluní a byla silná i co do počtu jedinců.

Náš spolek sdružuje chovatele včel ve 12 obcích regionu. Toto území a celý okres Blansko patřil 
k nejvíce zalesněným oblastem České republiky, současně je i intenzivně zemědělsky obhospoda-
řovanou krajinou včetně významných ploch ovocných sadů.

K 31. 12. 2020 máme v ZO MČSV  98 členů a příznivců, kteří chovají 994 včelstev takto rozlože-
ných v katastrech obcí:

Obec plocha katastru počet včelařů počet včelstev

Knínice 1 122 ha 21 133

Cetkovice 853 ha 7 57

Vanovice+ Drválovice 1 215 ha 15 136

Pamětice 350 ha 7 55

Vážany 487 ha 5 208

Světlá 223 ha 7 61

Kořenec 810 ha 3 38

Benešov 1 362 ha 8 56

Šebetov 943 ha 11 86

Sudice +Bačov 1 114 ha 5 40 

Celkem 8 079 ha 89 členů 870

  9 registrovaných 124
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Údaje o počtu včelstev i počtu včelařů v regionu jsou proměnlivé. Zůstává však fakt, že na ploše 
1 km čtvereční pečujeme o zhruba 10 včelstev. Tento údaj je nad průměrnou hodnotou zavčelení 
území České republiky.

Těžiště naší zájmové činnosti spočívá v kladné a prospěšné práci pro životní prostředí a krajinu, 
společnost, spoluobčany a včely samotné i pro udržitelný rozvoj těchto oblastí. Značné úsilí a ne-
malé finance musíme vynakládat na zvládání postupů, které pomáhají včelkám překonávat inva-
zi parazitálních (Varoáza), bakteriálních (Nosema) a virových ataků na životaschopnost včelstev. 
K tomu se přidává snížená biodiverzita prostředí (zdroje včelí pastvy) a značný tlak chemie užívaný 
v zemědělství. Připočtěme současný stav lesů… A tady ta matematika přestává jaksi fungovat. 
Bude ještě vůbec medovicový (lesní) med?! Zdaleka už neplatí: „V září úl zavři…“ 

Přesto všechno, a možná právě proto, ale platí: „Med přímo od mého, tradičního, vyzkoušeného 
včelaře je za polovinu lékárny…“ Názory na dovozy medů ze zemí EU a mimo EU ponechám na 
Vás, čtenářích.                                                                                                                    

Zastupitelstva obcí regionu věnují pozornost spolkové činnosti a společenskému životu občanů. 
Jsme rádi, že mezi podporované subjekty patříme i my. Poděkovaní obcím patří za finanční pro-
středky směřované zejména na udržení zdravého chovu včelstev, výběru chovného materiálu a za 
ohodnocení prospěšnosti této práce pro mládež, členy organizace, přírodu i životní prostředí.

Uplynula pětina 21. století, rok 2020 bude zapsán jako rok zrodu koronaviru, ale i jako rok  95. výročí 
založení „Spolku včelařů a přátel přírody pro Knínice a okolí“. 

Slavnostní výroční schůze proběhla v Kulturním domě Knínice s volbou výboru, výstavou, vzdělá-
vací přednáškou… Další připravené akce pro děti a veřejnost zastavil covid.

V katastru Knínic, Šebetova…, tj. Malé Hané, jsou první zmínky o včelaření někdy kolem roku 1870, 
ale zahájení spolkové, organizované činnosti v oboru včelařství nese datum 25. listopadu 1925.

Naši předchůdci Jurník Fr., Okáč Jos., Zemánek Jos., Kostík Lad. a Dvořák Rost., předsedové spol-
ku v historickém pořadí, by asi přijali informaci o 95 letém trvání spolku s uspokojením.

Mezi jmenované „otce“ včelařství v našem regionu patří ještě jedno jméno – Filip Josef – jednatel 
organizace dlouhých 55 roků. Kudy kráčel, létaly včelky a tekl med. Mezi „osobnosti Boskovicka“ 
jej zapsala celoživotní práce nejenom pro včelařskou organizaci. Mnozí z nás ho ještě pamatujeme. 
Jeho myšlenku použiji na závěr představení naší základní organizace: 

„Na kósek řeče: Ne všeci z Malé Hané he Drahanské vrchovine mlovime sténym moravskym nářečim, 
teda horáckó hanáčtěnó. Hlavně, že me včelaři se s ňó decky domlovime. Včelaři bele a bodó.“ 
Citováno z Knínického včelařského zpravodaje č. 1 /2004.

Zpracoval: Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice  21. 1. 2021



9



10

Vydal Úřad městyse Knínice 107, PSČ: 679 34, IČO 00280330.
Email: um@mestyskninice.cz, telefon: 516 465 423, 774 654 232, www.mestyskninice.cz.

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 21476. Uzávěrka příštího čísla je 22. 2. 2021. 
Číslo 2/2021, 91. vydání, 9. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 450 ks. Zdarma. V Knínicích dne 26. 2. 2021.

Použité fotografie – Ing. Ivan Jakubec, archiv Úřadu městyse, ZŠ a MŠ. 

odpady


