
Právě  společenské  události  jsou  od  března  2020
v  souvislosti  s  pandemií  koronaviru  buď  přímo 

zakázány,  nebo  alespoň  značně  omezeny 
bezpečnostními opatřeními vlády, a to 
se  dotklo  i  života  ve  Znětínku. 
Věříme  však,  že  navzdory 
nepředvídatelnosti  a  chaotičnosti 
posledních  měsíců  nám  tradiční 
adventní  čas  pomůže 
(znovu)nalézt  vnitřní  pohodu
a mír. 
Tímto  úvodním  slovem  bychom 

Vám všem  rádi popřáli pevné zdraví 
a  poklidné  prožití  nadcházejících 

Vánoc i  oslav Nového roku v kruhu Vašich 
nejbližších.  Věříme,  že  se  v  roce  2021  setkáme
s mnohem příznivějšími podmínkami pro společenský 
život,  a  budeme  tak  moci  obnovit  oblíbené  tradiční 
události.

v  rukou  držíte  první  číslo  Znětínského 
zpravodaje,  jehož  cílem  je  poskytnout  Vám 
přehledné informace o dění v obci v období od 
listopadu  2018  do  prosince  2020.
V  tomto  období  ve  Znětínku  zastává 
funkci starosty Ing. Jiří Vaněk, z jehož 
iniciativy vznikl i tento list, navazující 
na obdobný Zpravodaj z roku 2010.  
Obnovuje  se  tak  myšlenka 
předcházejícího  starosty  Znětínka, 
Ing.  Vratislava  Novotného, 
zpřístupnit  občanům  tištěný  zdroj 
informací o hospodaření s penězi obce.
Na  následujících  stránkách  najdete 
základní  údaje  o  realizovaných  i  do 
budoucna  plánovaných  projektech
a  stavbách,  ale  také    o  kulturních  a  sportovních 
akcích,  které  ve  Znětínku  od  konce  roku  2018 
proběhly. 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

OÚ Znětínek
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O  mimořádných  nařízeních  a  dalších  důležitých 
zprávách  týkajících  se  COVID19  se  snaží 
průběžně  informovat  oficiální  webové  stránky 
obce Znětínek (www.znetinek.cz). 
K  užitečným  odkazům  však  patří  také  web 
Krajské  hygienické  stanice  kraje  Vysočina 
(www.khsjih.cz)  nebo  Ministerstva  zdravotnictví 
(www.  koronavirus.mzcr.cz),  kde  naleznete 
všechny  zásadní  a  aktuální  informace  ohledně 
vývoje pandemické situace.

• Centrální COVID linka pro celé území ČR: 1221
• Informační linka KHS Vysočina: 564 602 602
• Ohledně  pomoci  s  nákupem  základních  potravin
a  léků  se  můžete  obrátit  také  na  Obecní  úřad 
Znětínek: 

1. číslo prosinec 20201. ročník

COV D19
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

– tel. 566 670 223
– mob. 721 315 504 nebo 723 538 824



2018

Projekt  prodloužení  místní  komunikace
u  novostaveb  k  obecní  infrastruktuře  a  prodloužení 
inženýrských  sítí  byl  zahájen  1.  8.  2018.  K  jeho 
vykonání  obecní  zastupitelstvo  zvolilo  firmu  SPH 
Stavby s. r. o. Bystřice nad Pernštejnem. Stavba byla 

dokončena  dne  24.  10.  2018  a  kolaudována
29.  11.  2018.  Na  tuto  akci  nebyly  získány  žádné 
dotace, veškeré výdaje financovala obec Znětínek. 

PRODLOUŽENÍ  MÍSTNÍ  KOMUNIKACE  K  OBECNÍ  INFRASTRUKTUŘE  A  PRODLOUŽENÍ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Celkové náklady financovány z obecního rozpočtu činily 1 678 773 Kč.

2019

V  následujícím  přehledu  jsou  nastíněny  zásadní 
projekty  a  stavby,  na  kterých  obecní  zastupitelstvo
v  posledních  dvou  letech  pracovalo.  Dva  projekty 
(prodloužení  místní  komunikace,  oprava
a  přemístění  kříže)  byly  převzaty  v  rozpracované 
podobě  od  předcházejícího  starosty  obce  Znětínek, 

Ing.  Vratislava  Novotného,  a  obecnímu 
zastupitelstvu  tak  připadl  úkol  zařídit  jejich  řádné 
dokončení.  Všechny  ostatní  níže  uvedené  projekty 
již  vznikly  z  iniciativy  současného  starosty
Ing. Jiřího Vaňka.

PROJEKTY A STAVBY

Obecní  zastupitelstvo  uzavřelo  smlouvu  s  Nadací 
rozvoje  občanské  společnosti  pro  získání  nadačního 
příspěvku  z  prostředků  innogy  Energie.  Na  základě 
obdržených  financí  bylo  6.  5.  2019  pořízeno  7  kusů 
zásahových  přileb  HEROSSMART  pro  podporu 
SDH Znětínek.

NÁKUP HASIČSKÝCH HELEM

Celková cena představovala 42 032 Kč.
Nadační příspěvek byl ve výši 20 000 Kč.
Z obecního rozpočtu bylo financováno 22 032 Kč.

OPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ KŘÍŽE V K. Ú. ZNĚTÍNEK

V roce 2018 obecní zastupitelstvo rozhodlo o opravě 
a  přemístění  kříže  v  k.ú.  Znětínek.  Díky  dotační 
podpoře  získané  pro  tento  účel  od  Ministerstva 
zemědělství byla oprava zahájena firmou DK Dvořák 
dne  26.  7.  2019.  Vyhotovení  nového  kamenného 
kříže  bylo  zadáno  firmě  Zpracování  kamene  Milan 
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 Stav financí obce k datu 31. 12. 2018
 bankovní účet KB....................2 792 065, 31 Kč
 FIO banka................................266 250, 75 Kč
 ČNB.........................................1 187 616, 86 Kč

Štoksa  a  umístění  tohoto  kříže  bylo  provedeno  za 
pomoci místních občanů dne 14. 8. 2019. 
Při příležitosti místní  tradiční poutě, která se konala 
22.  9.  2019,  proběhlo  jeho  slavnostní  svěcení 
farářem P. Pavlem Habrovcem. 



OBNOVA VODOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ V MÍSTNÍM VODOJEMU

Náklady z obecního rozpočtu na výměnu domovních vodoměrů činily 70 751 Kč. 

Vzhledem  k  získání  každoroční  neinvestiční  dotace 
ve  výši  127  000  Kč  (v  rámci  Programu  obnovy 
venkova  Vysočiny)  obecní  zastupitelstvo  rozhodlo
o  správě  místních  vodovodních  zařízení.  Práce  na 
zkvalitnění  technické  infrastruktury  probíhala
v období 12. 8. – 15. 11. 2019 a zahrnovala obnovu 

tří vodovodních zařízení ve vodojemu,  chlorovacího 
zařízení,  šoupat,  plováků,  kulových  kohoutů, 
měřících  vodoměrů  a  soupravy  na  měření  průtoku 
vody ve vodoměrné šachtě. Renovaci provedla firma 
Aquaplastic Morava s. r. o.

Celkové rozpočtové náklady projektu činily 257 491 Kč.
Dotace z fondu kraje Vysočina byla 127 000 Kč.
Z obecního rozpočtu bylo financováno 130 491 Kč.
Firma ZERAS následně přispěla finančním darem 40 000 Kč.

V  rámci  oprav  týkajících  se  obnovy  a  zkvalitnění 
fungování  místního  vodovodu  provedla  firma 
Aquaplastic  Morava  s.  r.  o.  v  téměř  každém  čísle 

popisném  výměnu  domovních  vodoměrů.  Výměna 
probíhala  od  15.  10.  do  14.  11.  2019.  Vše  bylo 
financováno z rozpočtu obce.

Celkové náklady činily 93 200 Kč.
Dotace ve výši 65 240 Kč.
Z obecního rozpočtu bylo investováno 27 960 Kč.

Dokončování přemístění kříže

Obnovené vodovodní zařízení Obnovené vodovodní zařízení

Projekty a stavby
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Svěcení kříže



ÚPRAVA KORYTA STROUHY OD VÝUSTI V1

Podnik  Povodí  Moravy,  pod  jehož  správu  náleží 
místní rybník Dolník, v roce 2018 nevyhověl žádosti 
o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod 
z  obce  na  původních  10  let.  Důvodem  tohoto 
rozhodnutí  byla  nezpevněná  otevřená  kanalizace, 
která  do  podzemních  vod  odváděla  výustí  V1 
nečištěné  odpadní  vody.  Povodí  Moravy  pro  obec 
Znětínek  stanovilo  dvouletý  termín  s  podmínkou 

stanovující datum 31. 12. 2020 jako nejzazší  termín 
pro  vyřešení  tohoto  problému,  tedy  pro  zamezení 
odtoku odpadních vod do vod povrchových.
Úpravy  koryta  strouhy  od  výusti  V1  byly 
realizovány v období 5. 12. – 11. 12. 2019. Obecní 
zastupitelstvo  pro  tento  účel  vybralo  firmu  DK 
Dvořák.  Kolaudace  projektu  proběhla  30.  1.  2020. 
Vše financovala obec Znětínek.

Celkové náklady financovány z obecního rozpočtu činily 213 145 Kč.

2020

OBNOVA VODOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ VE VODOJEMU

V  roce  2020  obecní  zastupitelstvo  pokračuje
v  opravě  a  zkvalitňování  vodovodních  zařízení
v obci Znětínek,  a  to  nadále  ve  spolupráci  s  firmou 
Aquaplastic  Morava  s.  r.  o,  která  dne  8.  7.  2020 
zahájila obnovu místního vodojemu. Cílem projektu 
byla  oprava  odradonovací  věže  z  nerezu,  která  je 
napojena  na  sací  a  odvětrávací  prostupy  vzduchu,
a    oprava  propojovacího  potrubí  mezi  přítokem
a  odtokem  vody  ve  vodojemu.  Dále  firma 
renovovala  3  kusy  vodárenských  šoupat,  3  kusy 
kulových kohoutů a 1 nerezový žebřík.

Celkové náklady byly 419 801 Kč.
Každoroční neinvestiční dotace z fondu Vysočiny byla 127 000 Kč.
Z rozpočtu obce bylo investováno 292 801 Kč.
Přislíbený finanční dar od firmy ZERAS ve výši 100 000 Kč.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ZNĚTÍNEK

Na  doporučení  Ministerstva  vnitra  zkvalitnit 
internetové  služby  obecní  zastupitelstvo  reagovalo 
spuštěním  projektu  pro  vytvoření  nových webových 
stránek  obce  Znětínek.  V  rámci  programu 
Informační a komunikační technologie spravovaného 

fondem  Kraje  Vysočina  bylo  zažádáno  o  dotační 
podporu,  které  bylo  vyhověno.  Nové  internetové 
stránky  budou  vytvořeny  nejpozději  do  termínu
30. 11. 2020 firmou XART s. r. o. Velké Meziříčí.
Projekt  je  zaměřen především na  zvýšení  obsahové, 

Projekty a stavby

 Stav financí obce k datu 31. 12. 2019
 bankovní účet KB.................... 4 741 724 Kč
 FIO banka................................ /
 ČNB......................................... 1 244 542, 22 Kč

Obnovené vodovodní zařízení
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Celkové náklady činí 50 820 Kč.
Dotace ve výši 30 492 Kč.
Z obecního rozpočtu bude financováno 20 328 Kč.

Tímto  bodem  končí  ohlédnutí  za  posledními  dvěma 
roky  a  tím,  čím  se  během  nich  v  rámci  projektů
a staveb obecní zastupitelstvo zabývalo.
Nyní  následuje  přehled  projektů,  které  jsou

v  současné chvíli naplánované pro  rok 2021 a které 
se budou realizovat v závislosti na vyhovění žádostí 
o dotační příspěvky.

2021

POŘÍZENÍ  DOMOVNÍCH  KOMPOSTÉRŮ  PRO  ULOŽENÍ  BIOODPADU A  NÁKUP  KONTEJNERŮ 
NA TEXTIL

Jeden  z  probíhajících  operačních  programů 
čerpajících dotace z fondu Evropské unie je program 
Životní  prostředí,  v  rámci  kterého  je  do  konce  roku 
2020  obcím  umožněno  zažádat  o  získání  domácích 
kompostérů  pro  zajištění  třídění  biologického 
odpadu.  Znětínek  se  tohoto  projektu  účastní  ve 

spolupráci  s  obcemi  Kněževes  a  Stránecká  Zhoř, 
která tento projekt zaštiťuje. Dodání celkem 75 kusů 
kompostérů o objemu 1,1 m  na každé číslo popisné 
se předpokládá na jaře 2021.

Celkové náklady činí 307 990 Kč. 
Dotace ve výši 258 125 Kč.
Z obecního rozpočtu bude financováno 49 865 Kč.

REVITALIZACE OBECNÍ NÁDRŽE

Finanční  příspěvek  lze  v  rámci  již  zmíněného 
Operačního  programu  Životní  prostředí  získat  také 
za  účelem  revitalizace  obecní  nádrže.  V  případě 

vyhovění  žádosti  o  dotaci  se  potom  tento  projekt 
bude  realizovat  v  roce  2021  ve  spolupráci  s  firmou 
AXIOM engineering s. r. o.

Celková částka se odhaduje na 689 000 Kč.
Předpokládaná výše dotace je 550 000 Kč.
Z obecního rozpočtu se předpokládá částka 139 000 Kč.

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

V  současné  době  má  obec  Znětínek  na  stavebním 
úřadě  ve  Žďáře  nad  Sázavou  podanou  žádost
o  povolení  projektu  na  výstavbu  multifunkčního 
hřiště.  V  případě  vyhovění  žádosti  obecní 
zastupitelstvo  podnikne  kroky  k  získání  dotace  od 

Ministerstva  pro  místní  rozvoj,  která  by  pokryla
80  %  celkových  nákladů  pohybujících  se  ve  výši
2  500  000  Kč.  Termín  zahájení  projektu  závisí  na 
obdržení  tohoto  dotačního  příspěvku  a  předpokládá 
se na přelomu roku 2021 a 2022.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE K VODOJEMU

V  příslibu  finančních  darů  obecní  zastupitelstvo 
rozhodlo  o  opravě  místní  komunikace  k  obecnímu 
vodojemu.  Projekt  je  aktuálně  odsouhlasen  všemi 

vlastníky  dotčených  pozemků  a  realizace  se 
předpokládá  na  jaře  2021.  Celkové  náklady  na 
projekt se odhadují na  2 300 000 Kč. 

Projekty a stavby

grafické  a  technologické  úrovně  stávajících 
webových  stránek  obce  Znětínek.  Cílem  je 
aplikování  moderního  redakčního  systému
a funkčností pro obec, mezi které patří úřední deska, 

interaktivní  formuláře  nebo  autentizační  služby  pro 
možnost  využití  služeb  elektronického  Portálu 
občana.
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Do  budoucna  se  stále  zamýšlíme  nad  dalšími 
projekty, které by v obci Znětínek zajistily bezpečné 
a  kvalitní  prostředí.  K  akcím,  které  jsou 
připravované  v  současnosti,  patří  například 
rekonstrukce  místních  komunikací  nebo  oprava 
obecního  úřadu.  O    konečné  realizaci  každého
z  těchto projektů však  rozhoduje  získání potřebných 
dotačních příspěvků.
Jedním  z  největších  zájmů  obce  Znětínek  je 
pravidelná  údržba  místního  zdroje  pitné  vody.  Jeho 
zachování  vyžaduje  skutečně  prvotřídní  péči,
a  z  toho  důvodu  považujeme  za  nutné  zaměřit  se 
právě  na  opravy,  rekonstrukce  a  další  rozvíjení 
místních vodních zdrojů (studna, vrty atd.).
Dalším  závažným  bodem  k  řešení  je  problematika 
odvodu odpadních vod, které v obci Znětínek spadají 

pod  správu Povodí Moravy. Tento  podnik  stanovuje 
přesné  a  závazné  podmínky,  podobně  jako  tak  činí 
Operační program Životní prostředí, jehož jsme jako 
obec  součástí.  Stále  se  zpřísňující  normy  nás  proto 
nutí  brát  na  vědomí  tuto  neuspokojivou  situaci
a  vyzývají  nás  k  hledání  vhodného  řešení. 
Zamysleme  se  prosím  všichni  nad  tím,  jak  každý
z  nás  vypouští  a  odvádí  odpadní  vody  ze  svého 
bydliště.  Obecní  zastupitelstvo má  v  současné  době 
podanou  žádost  na  prodloužení  povolení  nakládání
a  vypouštění OV  našich  výustí V14,  ale  naše  další 
kroky  se  budou  odvíjet  podle  rozhodnutí  dotčených 
spravujících  orgánů.  Z  jejich  strany  tak  může  být 
obci  Znětínek  v  budoucnosti  nařízeno  i  vybudování 
nové kanalizace a čističky.

Do budoucna

Rok
Výdaje z 

rozpočtu obce

Příjem 
dotací

Příjem 
finančních darů Celkové náklady

2018 (listopad–prosinec) 1 678 773 Kč / / 1 678 773 Kč

2019 464 379 Kč 212 240 Kč 40 000 Kč 676 619 Kč

2020 313 129 Kč 157 492 Kč 100 000 Kč 470 621 Kč

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ STAVEB A PROJEKTŮ PRO OBDOBÍ 2018–2020

Projekty a stavby
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KULTURA

Kulturní  a  společenský  život  byl  v  obci  Znětínek 
vždy  velmi  bohatý.  Díky  snaze  zachovávat  lidové 
tradice  nejen  ze  strany  obecního  zastupitelstva,  ale
i  samotných  občanů  se  ve  Znětínku  každoročně 
pořádají  akce,  jako  je  masopust  nebo  pálení 
čarodějnic.  Pravidelně  se  koná  také  loučení  školáků
s  prázdninami,  lampionový  průvod  nebo  rozsvěcení 
vánočního  stromečku.  Zvyky  a  tradice  tak  ve 
Znětínku  stále  tvoří  jeho  nedílnou  součást  a  jsou 
důležitým podnětem k setkávání obyvatel. 
V rámci kultury je značná pozornost soustředěna na  
podporu  a  rozvoj  četby.  K  distribuování  tištěných 
knih  k  místním  občanům  napomáhá  především 
místní  knihovna,  která  po  dobu  nouzového  stavu 
nabízí donáškovou službu.  Pokud si tedy budete přát 

doručit  knihu  až  domů,  je  možné  se  domluvit
s  knihovnicí,  paní Mgr. Kateřinou Hoškovou.  (Více 
informací naleznete na: www.znetinek.knihovna.cz)
Obec Znětínek  je  také  součástí  projektu  na  podporu
a  propagaci  čtení  zaštiťovaného  sdružením  SKIP 
(Svaz  knihovníků  a  informačních  pracovníků). Obec 
za  tuto  účast  každoročně  získává  finanční  příspěvek 
ve  výši  3  000  Kč,  který  je  investován  do 
organizování kulturně zajímavých událostí.
Následující  přehled  akcí  opět  zahrnuje  vymezené 
období od listopadu roku 2018 do současnosti. Nutno 
však  dodat,  že  od  konce  března  2020  bylo  konání 
většiny  z  nich    nepříznivě  ovlivněno  pandemií 
koronaviru, a je tedy zmiňován především rok 2019.

Tříkrá ová sbírka

2019:
Charitativní Tříkrálová  sbírka  ve Znětínku proběhla 
5.  ledna  a  vybralo  se  během  ní  úctyhodných
15 806 Kč. 

2020:
Letos  tradiční  Tříkrálová  sbírka  proběhla
v  sobotu  11.  ledna.  Dobrovolníkům  se  podařilo 
vybrat částku v hodnotě 14 670 Kč.

Tříkráloví koledníci

Masopust

Masopustní  průvod,  symbolizující  začátek  postní 
doby,  je  v  obci  Znětínek  odnepaměti  pěstovanou 
tradicí.  V  roce  2019  se  uskutečnil  23.  února  a  byl 
zakončen  přátelským  posezením  s  občerstvením  ve 
společenské  místnosti  Obecního  úřadu.  Tomuto 
setkání  nechyběl  hudební  doprovod,  který  mělo  na 
starost Duo Klapeto. 

2019:

Průvod masek obcí
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2020:
Letošní  masopust  se  ve  Znětínku  konal  15.  února
a kvůli  propuknutí  pandemie hned následující měsíc 
byl na dlouhou dobu poslední společenskou událostí, 
která  se  v  naší  obci  pořádala.  Tradiční  průvod  byl 

zakončen  obvyklým  posezením  s  občerstvením
a muzikou v prostorách Obecního úřadu.

Pá ení čarodějnic

2019:
Pro  den  pálení  čarodějnic,  které  připadá  na
30.  dubna,  byl  naplánován  zábavný  program  pro 
děti  i  dospělé.  Všichni  zúčastnění,  od  nejmenších 
až  po  ty  starší,  mohli  na  této  akci  předvést  svou 
kreativitu  přesvědčivými  čarodějnickými  kostýmy. 
S příchodem večera vzplanul očekávaný oheň, nad 
kterým si každý mohl opéct špekáčky.

Čarodějnický kruh
2020:
V tomto roce se pálení čarodějnic z důvodu vládních 
nařízení k pandemii koronaviru nemohlo konat.

Setkání seniorů 2019

Finanční  příspěvek  Svazu  knihovníků
a informačních pracovníků  (SKIP) ve výši 3 000 Kč 

byl  v  roce  2019  využit  k  organizování  projektu 
Osvobození  Žďárska.  Ten  se  uskutečnil  dne
16.  srpna  v  rámci  setkání  seniorů  obce  Znětínek. 
Hlavním bodem programu byla beseda a následující 
diskuse  se  spisovatelem  Ondřejem  Červeným  na 
téma avizované v názvu akce,  tedy osvobození měst 
na Žďársku v roce 1945. Přednáška probíhala formou 
komentovaného  promítání  dobových  fotografií
a  zahrnovala  i  výklad  o  vzniku  stejnojmenné  knihy 
(Osvobození Žďárska, 2014).

Přednáška Ondřeje Červeného 

Loučení s prázdninami

2019:
Loučení  s  prázdninami,  které  pro  děti  ze  Znětínku
a  blízkého  okolí  každý  rok  pořádá  Sdružení 
dobrovolných  hasičů  obce  Znětínek  (SDH), 
proběhlo  v  sobotu  24.  srpna.  Den  určený  všem 
dětem  zahrnoval  bohatý  program,  na  kterém 
nechyběly  soutěže  s  příslibem  sladkých  odměn  ani 
oblíbené  opékání  špekáčků.  Hostem  akce  bylo 

Divadlo Na Vlnce také na prknech obce Znětínek

Kultura
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