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Vážení spoluobčané, 
společně s tímhle číslem Knínického zpravodaje jste obdrželi do Vašich schránek i Zpravodaj Tech-
nických služeb Malá Haná, které nám zajišťují svoz odpadů. Ve zpravodaji naleznete informace 
týkající se nejen třídění odpadů.
V nejbližších dnech budou Technickými službami provedena výběrová řízení na odpadové nádoby, 
které do domácností obdržíte. Následovat bude výběrové řízení na dodávku kompostérů občanům, 
na základě jejich požadavku. 

Povodím Moravy s.p. bylo dokončeno čištění koryta Semíče. Byly vyčištěny zanesené úseky, které 
Povodí Moravy s.p. určilo. Ze strany uvedené firmy došlo k osetí břehů travním semenem. 

Stále probíhá čištění koryta Loučníku od ořezaných větví nejen našimi pracovníky, ale i dvěma 
brigádníky. Brigádníci dělají i úpravy areálu lesní školky u rybníčků.  

Během dubna došlo k obnažení asi 20 metrů zdiva u budovy základní školy. Jelikož se v učebnách 
(rekonstruovaných v r. 2019) v suterénu začala objevovat vlhkost zdiva, bylo přistoupeno k od-
stranění zeminy kolem vnější zdi až k samotným základům budovy. Při zemních pracech, které 
provádí firma Radka Jedličky, bylo zjištěno poškozené betonové potrubí mezi svody okapů. Tímto 
se dostávala dešťová voda ke zdivu a ne do kanalizace. V současné době se práce dokončují, zbý-
vá vybudovat ještě malé schodiště ke dveřím do zahrady, které bylo v havarijním stavu a muselo 
ustoupit uvedenému zásahu.     
 
Vedle budovy základní školy dokončili obecní zaměstnanci opravu oplocení dětského hřiště, během 
následujících dní dojde k úpravy plochy pro automobilová stání.

Městys Knínice obdržel zprávu auditorské firmy o hospodaření – bez závad. 

Z důvodu současné epidemiologické situace se nekonala tradiční předpouťová zábava, košt vín ani 
pouť samotná. Pálení čarodějnic za kulturním domem jsme zorganizovat též nemohli, tak v případě 
příznivého počasí čarodějnici upalte alespoň na Vašich zahradách v kruhu rodinném.  

Petr Grénar
starosta

informace  z  radnice
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Úklid psích a koňských exkrementů
Žádáme majitele psů, aby po svých mazlíčcích prováděli úklid exkrementů v celém zastavěné úze-
mí městyse. Prosíme také jezdce na koních, aby uklízeli koňský trus z místních komunikací, po 
kterých se projíždí. 

Děkujeme. 

Knínické akce
Knihnický pochod a střelecké závody se z důvodu koronavirových omezení v měsíci květnu nebu-
dou konat. Pokud to podmínky dovolí, bude pochod přesunut na měsíc červen a střelecké závody 
na měsíc září.
Dětský den se bohužel letos nekoná. 

Očkování psů
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině proběhne v Knínicích až na základě aktuálních proti epi-
demiologických podmínek. Termín se předpokládá začátkem měsíce června a bude s dostatečným 
předstihem oznámen. 

Provozní doba Úřadu městyse Knínice
Pondělí 7.00–12, 12.30–17.00 h.
Úterý  7.00–12, 12.30–17.00 h.
Prosíme o upřednostnění vyřízení záležitosti telefonicky, nebo emailem.
Úřad městyse Knínice – tel.: 516 465 423, mob.: 774 654 232, 
e-mail: um@mestyskninice.cz
Starosta – mob.: 774 687 332, e-mail: starosta@mestyskninice.cz 

Oprava oplocení dětského hřiště
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Místní poplatky
Vážení občané, žádáme vás o úhradu místního poplatku za odpady. Výše poplatku činí 500 Kč/osoba/rok. 
Úhradu lze provést ve dvou splátkách. 
Dále žádáme o úhradu místního poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč/rok, 
za druhého a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího psa 
v bytě 200 Kč. 
Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby na číslo účtu 168554808/0300 u ČSOB, a.s. 
Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište vaše příjmení. 
Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz. S ohledem 
na současná proti epidemiologická opatření, lze úhrady místních poplatků provádět až do 30. 9. 2021 
bez sankcí. 
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice jen v úřední dny:
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h. 

Děkujeme.

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 od 6. 5. 2021  11.30
 do 6. 5. 2021 14.30

Obec Knínice
Část obce Knínice

Vypnutá oblast:
Část obce Knínice - střed: ulice od č. 106 a 107 směrem ke Družstvu až na její konec, dále 
podél hlavní silnice střed obce od č. 87 a 64 po č. 250 a 199 včetně 153,143 a 31. Boční ulice od 
restaurace Po Lipou kolem pošty až ke kostelu sv. Marka po č. 21 a 149. Ulice od č. 248 a 69 až 
na konec po č. 222 a 293 včetně ulice po č. 132 a 73. Část ulice od č. 202 po č. 214.

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.
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Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Informace k splatnosti daně z nemovitých věcí 
Daň z nemovitých věcí do 5 000 Kč je u poplatníků splatná do 31. května. Ke stejnému datu lze 
daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. V případě dvou splátek, je druhá splátka 
splatná do 30. listopadu zdaňovacího období. Splatnost daně poplatníků provozujících zeměděl-
skou výrobu a chov ryb je ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listo-
padu zdaňovacího období.
 
Vzhledem k mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší část-
ku 5 000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021. 
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená 
podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti 
daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů 
ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stano-
vená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2021 
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a ro-
zesílány poplatníkům. Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani 
datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO 
a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, 
označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým 
osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá 
poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou 
schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k place-
ní daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně 
sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do 
datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které 
mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky 
rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. 
toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je pří-
slušná platba určena. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi 
nejpozději do 25. května 2021.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
•  celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2021
•  výše a termíny splatnosti splátek,
•  stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek či nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
•  celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena 
 v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
•  QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
•  Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani 
 z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU  
O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou  
v jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uve-
dené na alonži složenky.
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Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2021.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební vý-
měr nebo hromadný předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše 
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje míst-
ně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou 
zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní 
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. 

Hromadný předpisný seznam je k nahlédnutí na Finančním úřadě v Boskovicích, 17. listopadu 6, 
tel. 516 487 112
od 26. dubna do 26. května 2021 v úřední dny pondělí, středa 8–17 hodin. 
S ohledem na epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 v České repub-
lice doporučujeme ohledně nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat 
správce daně telefonicky.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze 
údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce 
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena 
podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným 
daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena 
platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

odpady
TDO: sudé úterý – 4. 5., 18. 5.
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 (15. 5.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
8. 5., 22. 5. 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 – středa  16.00–19.00 hod.
Pobyt v prostorách knihovny prosím omezujte 
na nezbytně nutnou dobu. Vstupujte s respiráto-
rem na obličeji. Při vstupu si dezinfikujte ruce.
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šKOLA  A  šKOLKA
Zápis k předškolnímu vzdělávání
Vážení rodiče,
letošní zápis proběhne bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale musíme respektovat danou situaci a doporučení 
MŠMT.  Zápis on-line bude probíhat od 2. května do 10. května 2021. Bližší informace a potřebné 
dokumenty naleznete na webových stránkách mateřské školy.

Duben v mateřské škole
Začátkem dubna jsme ve školce fungovali v distančním režimu vzdělávání. Předškoláci měli mož-
nost účastnit se online hodin pod vedením našich paních učitelek. Pro všechny děti byly přístupné 
materiály na stránkách mateřské školy a dále fungovalo vyzvedávání a odevzdávání pracovních 
listů u vchodu do školky. 

Novinkou byly tento měsíc balíčky, které jsme všem připravily. Na děti v nich čekalo velikonoční 
tvoření, kousek jara v podobě kytičky a další drobnosti pro radost. 

Před školkou i před školou pro děti ,,vyrostl“ speciální strom ,,vajíčkovník“. Tam děti nosily veli-
konoční výrobky a dekorace a strom krásně dozdobily.

Po velikonočních prázdninách se do školky vrátili předškoláci a děti rodičů pracujících ve vládou vy-
braných profesích. Měli jsme tímto poskládané dvě třídy, které fungovaly v režimu zvýšených hygienic-
kých opatření. Děti se vždy v pondělí a ve čtvrtek testovaly. Předškolní děti se samozřejmě testovaly za 
dopomoci rodičů. Těm patří naše veliké dík za trpělivost a vstřícnost v této netradiční situaci.
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Předškoláci se pilně připravovali na příchod školy, ve školce se zpívalo, tvořilo. Jak počasí dovoli-
lo, byli jsme s dětmi venku a sledovali jsem probouzející se přírodu.

Kolektiv učitelek MŠ

Včelaři z Malé Hané 
aneb úvaha: Člověk – příroda – včely

Je jaro. Probouzející se příroda nás vybízí k aktivitám vítaným i netrpělivě očekávaným po dlouhé 
zimě. Zahrada, louka, pole i les…Vše čeká na ruce a rozum člověka – hospodáře. V malém hrábě, 
rýč, motyka – ve velkém traktor…
Nám všem i včelařům oči táhnou první sněženky, krokusy, kvetoucí ovocné stromoví, lísky, jívy v za-
hrádkách, na mezích, v lese. První včely přinášející do úlů rousky pylu a nektar zakládají novou generaci 
včel. Jsou vzorem píle, pracují nejen pro svoje rodiny, ale i pro nás, zahrádkáře, sadaře, hospodáře, 
zemědělce.
Dostatek pylu je právě na jaře nesmírně důležitý, jak pro rozvoj, tak pro zdravotní stav včelstva. 
Většina rostlin, které poskytují pyl, je zároveň i dobrým zdrojem nektaru. Současný stav naší příro-
dy a krajiny je co do množství a pestrosti v žalostném stavu. Víme, že se tak děje kvůli intenzivní 
zemědělské velkovýrobě s obrovskými lány monokultur a brčálově zeleným plochám bez kvetou-
cích rostlin, ale také kvůli devastaci lesních porostů, chybějícím remízkům a nedostatku neobděla-
ných, přirozeně kvetoucích ploch.
Pokud se nám v této nelehké situaci podaří pro včely významné rostliny vysít, půjde vždy o cenné 
obohacení pro přírodu i náš obor. V systému, kde má každý kousek půdy svého majitele, vyznívají 
snahy včelařů obohatit krajinu o cokoliv pro včely přínosného zpravidla docela naprázdno.
Zde může pomoci téměř každý z nás. Proto vznikly i tyto řádky jako prosba a výzva k pomoci v zajiš-
tění pestrosti krajiny a tím bohatosti zdrojů pro vše živé. Že se tak neděje, můžeme vidět všude kolem 
nás. Příroda není chráněna, ale devastována s dopady na vše živé. Zanedlouho to začne – sobotní ráno 
prolínané zvukem sekaček a křovinořezů. Trávník přece musí být maximálně 4 centimetry a tráva se 
stává nepříjemným odpadem. Občas přichází rozhodování – vysekat, vyřezat, vykácet, odstranit – to 
asi přírodu netvoříme.
Chce to selský rozum! Nabízí se však otázka: kde ho však vzít, když sedláci spí svůj věčný sen…
Značné úsilí nás, včelařů, spočívá během roku právě v pomoci včelkám udržet jejich životaschop-
nost. Chovat, množit, ošetřovat, léčit, krmit – prostě starat se o svá včelařská hospodářství se zod-
povědností plynoucí ze zákona. 
Za vaši spolupráci, ekologické myšlení i chování, to je vstřícné a přátelské k přírodě a životnímu 
prostředí, děkuji včelaři i všichni drobní živočichové včetně našich včelek.
Ty vám za snahu a pochopení připraví sladkou odměnu, někdy začátkem června první letošní med.  
Krásný přírodní produkt, plný zdraví, energie a lásky. Lásky k přírodě. Med (přímo od včeliček 
vašeho včelaře) je bez diskuzí skutečně ten nejlepší. Není směsí ze zemí EU i mimo ni, ale z chovů 
a včelínů na Malé Hané.

Zpracoval: Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice 10. 4. 2021
                                                                              

KLUBy  A  SPOLKy
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Věc: pomník padlým v 1 světové válce
Vážené dámy a pánové,
Při práci na své nové knize „Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami“ – Češi a Slováci 1914–1920 – jsem 
při studování dokumentů, archiválií, deníků českých vojáků a legionářů nalezl na stránkách Národ-
ního pedagogického musea „Seznam pomníků 1. světové války v obcích ČR“ a tudíž i informaci  
o pomníku ve Vaší obci. Jejich celkový počet, tedy jeden tisíc pět set čtyřicet jedna (1541) mne velice 
příjemně překvapil. A také to, že i po sto letech a po několika změnách režimů tyto památníky na naše 
vojáky z dob 1. svět. války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich zástupci tedy na své rodáky nezapomně-
li. Což podle mne ukazuje, že jsme lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.
Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve Vaší obci dodnes žijí potomci onoho milionu čtyřista 
tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří narukovali do světové války. A z nichž dnes neuvěřitelných 
140 000 padlo a 250 000 bylo vážně zraněno.
Bohužel však se o nich ve školách prakticky už více než půl století neučí, takže o nich ani jejich potomci 
mnoho nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali nejen jako pěšáci, ale třeba i  námořníci, že slavní kapi-
táni rakouských ponorek byli Češi, že české kanonýry si dodnes dobře pamatují Italové. Naši dělostřelci 
v Rakouské armádě bojovali jako součást Osmanských vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský průplav,  
i jako „horští myslivci“ v Italských a Slovinských Alpách ve výškách nad 2500 m n. m, a to na rakouské  
i italské straně, že našinci byli také válečnými piloty na obou stranách fronty, že geniálně používali  
a sami vyráběli proslavené obrněné vlaky jak na Sibiři, tak při osvobozování ČSR od Maďarů, atd., atd.
V Ruské armádě v tzv. České družině byly vytvořeny proslavené a obávané  oddíly „čs. výzvědčí-
ků“, (cosi jako předchůdců slavných „commandos“) , které pak po jejich úspěších vytvářely z čes-
kých vojáků také rakouská, ale  francouzská i srbská armáda, a také  čs. legie.
V knize jsem pro lepší autenticitu použil i necenzurované deníkové záznamy českých vojáků v ra-
kouské armádě, i dokumenty o vzniku legií a heroické „sibiřské anabázi“.

 
Knihu lze zapůjčit v místní knihovně v Knínicích, nebo objednat na www.kosmas.cz.
 
S pozdravem a s díky za péči o pomník našim padlým vojákům.
Václav Vlk st., autor.

„Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ 
 George Santayana

Střípky z historie: kdo se pozná?
Milí spoluobčané, 
děkujeme, že čtete naše příspěvky a reagujete na ně. Přináším dnes fotografii od paní Bílkové. Nevíme 
přesně, ze kterého roku fotografie pochází. Jsou to poválečná léta. Pravděpodobně se jedná o zahájení 
školního roku, fotografie je pořízená ze zadní části školy. Na snímku je paní učitelka Janíčková. Dle 
paní Bílkové děvčata měla sukýnky, které s nimi paní učitelky vytvářely z krepové papíru. 
Paní Bílkové moc děkuji. Budeme rádi, když se nám ozvete se svými perličkami ze školních lavic. 

Jitka Vaňková



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 24. 5. 2021. 
Číslo 5/2021, 94. vydání, 9. ročník. Vychází 12x ročně. Náklad 420 ks. Zdarma. V Knínicích dne 30. 4. 2021.

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


