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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním prvním čísle Kněžpolských novin. První
je proto, že jarní číslo jsme nevydávali v důsledku absence článků od spolků, kterým epidemie COVID-19 buď zcela zastavila, nebo
radikálně omezila jejich spolkový život. Tato
epidemie ostatně zasáhla životy nás všech.
Situace se v posledních týdnech zlepšuje, ale
zatím pořád není důvod k jásání. Všichni
už jsme jistě neustálými a dlouhotrvajícími
omezeními, zákazy a příkazy velmi unaveni.
Věřím, že se v dohledné době podaří dostat
situaci alespoň trochu k normálu, protože
jak občané, tak ekonomika by se potřebovali
nadechnout a nabrat síly k normálnímu fungování.
Dále bych uvedl několik slov k investičním a neinvestičním akcím. Běží nám projekt
na zefektivnění nakládání s bioodpadem.
Celkové náklady projektu činí 830 423,- Kč,
přičemž z dotace se mi podařilo získat 697
326,- Kč. Jedná se o nákup hnědých popelnic
na bioodpad do všech domů, kontejnerů na
třídění papíru, plastů a skla a dále tří kusů
kontejnerů pro obecní nákladní vozidlo.
Zboží už bylo obci dodáno a popelnice budou v nejbližší době distribuovány občanům.
Podrobněji se o tom zmíníme na jiném místě. Rada vybrala dodavatele na akci Revitalizace sídelní zeleně. Vítězem výběrového
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Přístavba šatny v ZŠ

Nové ohrazení sběrných míst
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řízení se stala společnost MIRIBEN s.r.o.,
za cenu 1 417 751,- Kč. Na akci se mi také
podařilo získat dotaci ve výši necelý milion
korun. Dále byla dokončena akce Kněžpole-rekonstrukce suterénu jeviště. Cena rekonstrukce, kterou prováděla společnost MM
stavby Uherské Hradiště s.r.o., činila cca. 873
833,- Kč. Práce byly provedeny velmi kvalitně a prostoru suterénu rekonstrukce velmi
prospěla. Škoda, že se nepodařilo najít shodu na rekonstrukci podlahy. Ta byla nakonec
jen přebroušena a impregnována a k výměně
kamenné dlažby došlo pouze v kuchyňce,
kde byla v nejhorším stavu. Rada vybrala
dodavatele na akci Kněžpole – obnova vybavení v kulturním domě. Jedná se o nákup 25
stolů a 100 kusů židlí. Nejvýhodnější nabídku předložil Ing. arch. Otakar Kahánek, a to
288 282,- Kč vč. DPH. Na akci bychom měli
obdržet dotaci ve výši cca. 80%. Dále rada
vybrala dodavatele na akci Kněžpole – oprava komunikace od č. p. 93 po č. p. 2. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost
STRABAG a.s., a to s cenou 1 192 343,17 Kč
vč. DPH. Objednáno byla také rekonstrukce
osvětlení tenisových kurtů, kterou provede
Ing. Petr Majíček – PORSTYL, za cenu 151
837,- Kč vč. DPH. Minulý měsíc se podařilo
dokončit také ohrazení hnízd pro kontejnery
na tříděný odpad. Práce provedl Ing. Radomír Pavelka za cenu 107 327,-Kč. Aktuálně
probíhá stavební akce ZŠ Kněžpole – přístavba šaten a obnova fasády. Vítězem výběrového řízení se stala společnost DriveStone a.s.,
s nabídkovou cenou 1 433 966,- Kč vč. DPH.
Na akci jsem požádal o dotaci, kdy v případě
úspěšnosti obec obdrží dotaci až ve výši 90%.
S dodavatelem jsme se dohodli, že v případě
neúspěchu v žádosti o dotaci bude zrealizována pouze přístavba šaten a obnovu fasády
necháme na později. Průběžně pokračujeme
ve výkupech pozemků na obchvat. Doposud
se mi podařilo vykoupit celkem 43 pozemků
za celkovou kupní cenu 864 140,- Kč. K tomu
je třeba připočíst náklady na geometrické
plány a správní poplatky. Ve výkupech budeme nadále pokračovat.
Zpracovatel dokončuje dokumentaci pro
změnu územního plánu. V nejbližších době
by měl být pořizovatelem stanoven termín
veřejného projednání. Jak vidíte, i přes problémy, které přináší veškerá omezení kvůli
coronaviru, toho máme letos naplánováno či
již zrealizováno opravdu hodně.
Co se týče organizace kulturních a sportovních akcí, tak je zatím plánování problematické s ohledem na vývoj situace kolem
pandemie a rozvolňování protiepidemiologických opatření. Zde budou asi jednotlivé
složky i obec plánovat spíše v kratším časovém horizontu s ohledem na aktuální situaci.
Závěrem bych Vám všem rád popřál pevné zdraví, které je v poslední době potřeba
dvojnásob, a zároveň příjemné prožití zasloužených letních dovolených.
Mgr. Petr Knot, starosta
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Přehled o nakládání s odpady
za rok 2020
Druh odpadu
Biologicky rozložitelný odpad
Dřevo
Nebezpečný odpad
Papír a lepenka
Plasty
Pneumatiky
Sklo
Směsný komunální odpad - popelnice
Směsný komunální odpad - sběrný dvůr
Stavební suť - sběrný dvůr
Vyřazené elektrické zařízení
Železo a ocel
Celkem

Množství (t) Náklady na zpracování (Kč)
2,80
6 425
0,70
2 013
0,43
9 556
6,84
36 043
19,10
178 036
1,32
9 813
12,03
13 587
200,78
521 079
37,98
90 859
54,36
51 218
1,44
0
11,12
0
348,91
918 629

V roce 2020 bylo svezeno 2 686 žlutých pytlů s plastem v rámci tříděného
sběru.Vyprodukovaný odpad na jednoho občana v roce 2020 činí 314,6 kg.

Přehled příjmů za nakládání
s odpadem v roce 2020
Příjmy za komunální odpad od občanů
Příjem za zpětný odběr elektrozařízení
Příjem za štěpkování
Příjmy od EKO-KOMu za vytříděný odpad
Příjmy za vytříděný kov
Příjmy sběrný dvůr
Celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji

401 274
720
2 000
129 044
17 668
21 380
572 086

Nebezpečný odpad
Od letošního roku dochází ke změně. Svoz nebezpečného odpadu nebude probíhat přes svozovou firmu, ale bude 2x ročně vybírán na sběrném
dvoře. Následně obec zajistí jeho likvidaci.
1. Termín – 23.6. a 26.6.2021
2. Termín – 13.10. a 16.10.2021
PŘEHLED SHROMAŽĎOVANÝCH ODPADŮ:
• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika
VYBRANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ V REŽIMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU:
chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie
a další zařízení dle příslušné legislativy

Bioodpad
Obec Kněžpole získala dotační prostředky z Ministerstva životního
prostředí na nákup popelnic na bioodpad o objemu 240 l. Tyto popelnice
budou na základě smlouvy o výpůjčce zdarma předány občanům k užívání. Ke každému číslu popisnému je možné zapůjčit jeden kus popelnice. Kdo bude mít zájem, je nutné, aby se dostavil do kanceláře obecního
úřadu, kde bude sepsána smlouva o výpůjčce. Následně budou popelnice
rozváženy pracovníky obce k jednotlivým domům. První svoz bude pravděpodobně probíhat v první polovině července a následně každých 14 dnů
vždy v lichý pátek.

-346 544

Obec doplatila v roce 2020 za likvidaci odpadu ještě 346.544,- Kč, tj.
312,48 Kč na 1 obyvatele.

Celkové množství vyprodukovaného
odpadu v letech 2012 - 2020
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Množství (t)
310,65
351,4
374,47
371,95
386,44
390,3
363,75
331,76
348,91

Pytlový svoz plastů
Žádáme občany, aby plastový odpad ukládali POUZE DO ŽLUTÝCH
PYTLŮ, které si mohou vyzvedávat na obecním úřadě zdarma. Cena za
svoz tohoto odpadu je hrazena již při nákupu těchto pytlů, tudíž do budoucna nebude svozová firma odpad uložený v jiných pytlech svážet. Upozorňujeme, že není možné ve žlutých pytlech ukládat plastový odpad do
popelnic na tříděný odpad, které jsou umístěny na Markově a u Jednoty.

3

Kně
ěžpollsk
ké novi
iny
y
Kněžpolské
noviny

Revitalizace sídelní zeleně v obci Kněžpole
Obec Kněžpole obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, který vyhlašuje Ministerstvo životního
prostředí, na akci:
Revitalizace sílední zeleně v obci Kněžpole
Celkové uznatelné výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
1 628 439,44 Kč
Celková výše přiznané dotace (max) 60 % (prostředky EU)
977 063,66 Kč
Vlastní zdroje (min) 40%
651 375, 78 Kč

Kněžpole – obnova vybavení v kulturním domě
Obec Kněžpole uzavřela Dohodu o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem, z Programu rozvoje venkova ČR, na nákup vybavení
– stolů a židlí do budovy kulturního zařízení, suterénu jeviště.
Celkové uznatelné výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
312 180,00 Kč
Celková výše přiznané dotace:
80 % z uznatelných nákladů, nejvýše 249 744,00 Kč
z toho
příspěvek společenství EU 64 %, nejvýše 159 836,00 Kč
příspěvek z národních zdrojů 36%, nejvýše 89 908,00 Kč

Koronavirus v Kněžpoli
Asi nikdo ze čtenářů těchto řádků nemůže říct, že neví, co je to koronavirus. Tento vir se dotkl všech kontinentů, všech občanů naší země
i všech Kněžpolanů. Každý člověk pocítil sílu této strašné nemoci, která
nás omezovala, která nás okrádala, která nás strašila, která nám kradla
svobodu a vzdělání. Někoho vir postihl, u někoho vyvolal obavy, ale každého z nás jistě potěší poslední zprávy o uvolňování opatření. Nechci
hodnotit, zda vládní opatření byla správná nebo špatná, chci poinformovat o tom, jak tato epidemie ovlivnila naši obec.
Epidemie dorazila do naší obce na konci září 2020, k 3. říjnu byli
v Kněžpoli tři občané s prokázaným pozitivním testem. Nejvyšší počet
pozitivně testovaných na koronavirus byl v první polovině listopadu,
kdy bylo v Kněžpoli 27 pozitivně testovaných. Vezmeme-li v úvahu, že
za vyléčenou se považuje osoba, která nemá po deseti dnech příznaky,
a spočítáme-li každých čtrnáct dnů, vychází nám, že tuto nemoc prodělalo od října v Kněžpoli 150 - 170 občanů, což je okolo 15 % všech
obyvatel Kněžpole.
1. 10.
3. 10.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
27. 10
4. 11.
11. 11.

3
8
12
16
18
25
27
27

18. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
16. 12.
23. 12.
29. 12.

12
2
2
2
6
9
4

5. 1.
13.1.
20. 1.
27. 1.
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2.

K 1. červnu není v Kněžpoli nikdo pozitivně testovaný a doufám, že
to tak bude i nadále.

9
14
9
5
7
6
1
7

3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.

9
17
22
14
8
7
8

21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
30. 5.

12
8
2
0
0
0
0
Petr Švehla

SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
předem bychom vám chtěli poděkovat za
materiální podporu a dary, které jste nám poskytli při námi konaném sběru starého železa,
dne 24. dubna 2021.
Dále děkujeme zastupitelům obce Kněžpole, kteří odsouhlasili nákup nové motorové
sportovní stříkačky pro naše družstvo. Soutěž-
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ní tým už se s ní sehrává. Přejeme jim spoustu
skvělých sportovních výsledků.
Dne 21.3.2021 v ranních hodinách byl vyhlášen naší zásahové jednotce poplach. Jednalo
se o zahoření sazí v komíně. Na místo události
se kromě naší jednotky ve stejný čas sjely i jednotky HZS Uh. Hradiště a JSDH Bílovice. Po
kontrole a monitoringu byly jednotky brzy vrá-

ceny zpět na své základny
V červenci, kolem pouti ke sv. Anně, máme
v plánu uspořádat hasičskou soutěž. O přesném
datumu a průběhu soutěže budete včas informováni.
Do dalšího období vám přejeme hlavně
zdraví a krásné letní chvíle kdekoliv strávené.
Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík
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4. reprezentační jízda motocyklů po Kněžpoli
V neděli 30. 5. se v Kněžpoli uskutečnila již tradiční jízda motocyklů po
Kněžpoli. Stejně jako v jiných letech přijeli nejen Kněžpolané, ale i motocykly
z širokého okolí. Kolona, která projela
Kněžpolem, čítala 71 motocyklů a čtyřkolek. Diváci viděli motocykly od babet
přes pionýry, Manety a další Jawy z minulého století, až po silné moderní stroje. Asi nejzajímavějšími byly historické
motocykly z Pohořelic, ukrajinský Dněpr
se „sajdou“ a motocykl Harley Davidson amerického policisty. Před startem
spanilé jízdy požehnal jáhen Dominik
Kovář motocykly i jejich majitele a popřál jim hodně štěstí na jejich cestách. Na
hřišti pak krátce promluvil motocyklový
závodník Milan Šobáň a zavzpomínal na
dobu, kdy jezdil v Kněžpoli motocyklové
závody. Nakonec dostali slovo naši rodáci Ondřej Brázdil a Jiří Palčík, kteří měli
připravenou velmi zajímavou prezentaci
o svých cestách po Zakarpatské Ukrajině.
Chtěl bych poděkovat všem motocyklistům, kteří se se této jízdy zúčastnili,
a taky našim mladým hasičům za pomoc
při organizaci a zabezpečení této akce.
Z ohlasů vyplynulo, že se již všichni těší
na další ročník.
Petr Švehla

Foto paní Jiřina Jaitnerová
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Český zahrádkářský svaz Kněžpole
Vážení spoluobčané,
Předem bych chtěl poděkovat všem, kteří
náš spolek jakýmkoliv způsobem podporují.
Rád bych Vás seznámil s činností našeho spolku v minulém období, které bylo poznamenané
známými omezeními, které způsobily omezení
naší činnosti.
Tyto skutečnosti způsobily, že nebylo možné uskutečnit v roce 2020 a 2021 tradiční velikonoční hodnocenou výstavu vín.
Nekonala se také členská schůze členů ZO.
Kontakt mezi členy probíhal telefonicky, nebo
emailem. Členové byli vyzváni, aby toto období využili k individuální údržbě a zvelebování
pozemků, na kterých hospodaří. Tato vlastní
činnost v minulém a letošním roce výrazně pomohla zvelebení osady.
V letech 2019, 2020,2021 jsme požádali
obec o dotaci na opravu oplocení a celkovou

údržbu zahrádkářské osady Hrádek, tyto dotace jsme dostali. Realizace oprav probíhala od
konce roku 2019, v roce 2020 a částečně bude
dokončena v letošním roce. K dokončení oprav
bylo využito v minulém a letošním roce vlastních sil formou brigád členů ČZS ZO Kněžpole. Celkově lze říct, že o hospodaření v osadě je
velký zájem, hlavně mezi mladými zahrádkáři,
To má velký význam pro údržbu osady a také na
vůli účastnit se společných brigád.
Celkově lze využívání pozemků členy ZO
rozdělit do několika skupin.
V osadě I je podstatnou činností pěstování
vinné révy. Členové ZO, kteří se pěstování révy
věnují patří k nejaktivnějším členům ČZS Kněžpole. Účastní se aktivně brigád. Jejich zásluhou
postupně dochází k obnově starých vinohradů
a vysazování nových odrůd révy vinné. U bílých
vín jsou nejčastěji vysazovány odrůdy Rulandské

bílé, Muškát moravský, Müller thurgau a další.
Z červených odrůd jsou to pak odrůdy Cabernet
moravia, Zweigeltrebe, Modrý portugal.
Letošní sezóna bude pro pěstování révy náročnější než v minulých letech, hlavně vzhledem
k chladnějšímu počasí a velkému množství srážek na jaře a začátkem léta. Jak se tyto vlivy projeví na kvalitě vín se ukáže v příštím roce, kdy snad
bude možné uskutečnit tradiční výstavu vin.
V osadě II naopak převažuje pěstování zeleniny a ovoce. Intenzivně je také prováděna výsadba nových ovocných stromků tak, aby staré
sady byly postupně obnoveny.
Jménem výboru ČZS ZO Kněžpole Vám,
vážení spoluobčané přeji, abychom po období
omezené činnosti mohli znovu pracovat naplno
a mohli se společně scházet.
Za výbor ČZS ZO Kněžpole
Ing. Lumír Píštěk

Základní škola
Školní rok 2020/2021 jsme rozjížděli s nadějí, že omezení, která se nás stále dotýkala, budou
s námi sice přetrvávat ještě nějakou dobu, ale
nikdo jsme nepředpokládali, že budou tak rozsáhlá. Již 14. října byla usnesením vlády zrušena
prezenční výuka. Všichni žáci přešli na distanční
vzdělávání, které probíhalo kombinovaně formou on-line (přímý dálkový přenos mezi žáky
a učitelkami) a formou off-line (žáci samostatně
vypracovávali zadané úkoly). Naše základní škola začala využívat platformu Google Classroom,
což je volně dostupná webová služba, která nám
umožnila zprovoznit na internetu prostor pro
výuku. Založili jsme virtuální třídy, které nám
umožňovaly vzájemnou komunikaci pomocí
videohovorů, ale i snadné zasílání oznámení na
žákovské účty s možností připojování souborů
a odkazů. Počet videohovorů se u jednotlivých
ročníků lišil od jednoho za den u prváčků, dvou
u druháčků, až po tři u žáků 3., 4. a 5. ročníku.
I přes veškerou snahu paní učitelek a paní vychovatelek distanční výuka nikdy nenahradí výuku
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presenční. Při hodnocení výsledků vzdělávání
jsme se snažili vždy zohlednit možnosti jednotlivých žáků a současně i technické podmínky
zařízení v jednotlivých domácnostech. Proto
škola během distančního vzdělávání zapůjčila
žákům i několik notebooků. Dne 18. listopadu
se do školy k prezenční výuce vrátili žáci prvního
a druhého ročníku, ale ostatní stále pokračovali
v distanční výuce a až 30. listopadu byla obnovena i jejich prezenční výuka. Stihli jsme tak netradiční mikulášskou nadílku, sledovali jsme dárek
Filharmonie Bohuslava Martinů, kterým byl on-line výchovný koncert Den hraček a podařilo se
nám uspořádat vánoční dílničky. Po Vánocích se
do školy mohla vrátit opět jen část dětí a byly to
zase ti nejmladší žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním
žákům probíhala znovu distanční výuka. Pololetní vysvědčení jsme tedy dětem předávali při
individuálních konzultacích. Bohužel pandemická situace přinášela zpřísňování mimořádných
opatření a od 1. března byla stanovena distanční
výuka opět pro všechny žáky a tentokrát se ome-

zení provozu dotklo i dětí naší mateřské školy.
Díky velikosti naší školy v době postupného rozvolňování nám bylo umožněno obnovit návrat
do lavic všem našim žákům už po Velikonocích
v pondělí 12. dubna. Snad to do konce tohoto
školního roku již společně zvládneme! Celý školní rok jsme ohleduplně respektovali nová hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce, roušky
či respirátory…) a od jara navíc zajišťujeme i sebetestování žáků antigenními testy. Když je vůle,
dají se věci změnit k lepšímu!
Doba distanční výuky nám všem něco vzala, ale zároveň vedla žáky k větší samostatnosti
a zodpovědnosti, nás učitele posunula ve zdolávání práce s IT technikou a ve výzvách o poskytnutí co nejkvalitnějšího vzdělávání svým žákům.
Velké ocenění a poděkování za vzájemnou spolupráci bych tímto chtěla také vyjádřit rodičům
žáků a mnohdy i prarodičům, kteří byli pasování
do rolí domácích učitelů a s trpělivostí a laskavým přístupem pomáhali zvládat školní práci.
Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy
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Okénko do Mateřské školy
Milí čtenáři, pojďte se podívat prostřednictvím našeho malého okénka, co se událo v naší
mateřské škole a co plánujeme do konce
školního roku 2020/2021.
V životě každého z nás může nastat chvíle,
s kterou nepočítal a nebyl na ni připraven. Poslední dobou nás všechny postihla virová infekční nemoc COVID 19. Je to šmouha na duši
každého z nás, avšak my všichni se snažíme fungovat a zachovat si svou duševní pohodu. I nás
v tomto školním roce dostihlo toto virové onemocnění a neobešlo se to bez uzavření provozu.
Vše jsme ale zvládli.
Děti doma rozhodně nezahálely a předškoláci plnili úkoly zadané paní učitelkou. Protože spousta dětí se s námi v tomto školním roce

rozloučí a vydají se na další cestu za vzděláním,
navštívil nás pan fotograf. Všichni jsme se vyfotili společně jako třída i kamarádi se svými
nejmilejšími.
Brzy budeme slavit „Den dětí“ a my všichni školkou povinní se vydáme do lesa hledat
skřítkův poklad. Cestou budeme pozorovat
nejen dění v přírodě, ale budeme hledat barevné označení, skrývající úkol pro naše hledače
pokladu.
Hned druhý den nás čeká již druhý projektový výukový program na téma „Vůně medu“.
S dětmi, které opravdu zvládají jízdu na
svém kole, se vydáme jako každoročně na cyklistický výlet. Místo a čas ještě upřesníme. Děti si
ověří své schopnosti zvládat překážky, procvičí

si rovnováhu a my se přesvědčíme, jak umí naslouchat pokynům paní učitelek.
Pokud počasí vydrží, mohli bychom zvládnout i školní výlet.
Bude následovat slavnostní rozloučení
s předškoláky ve třídě Srdíček - „Aktovkiáda“.
Děti budou pasováni na školáky a prožijí se
svými mladšími vrstevníky krásný slavnostní
den. Následovat bude také rozloučení na místním hřišti, pod taktovkou našich milých rodičů.
Toto rozloučení je naplánováno na 25. června.
Tak nám všem držte palečky, nechť je teplé a
slunečné počasí.
Věříme, že ten příští rok bude bez překážek
a zvládneme ho všichni ve zdraví.
Za MŠ napsala Nosková Ladislava
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