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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním 

prvním čísle Kněžpolských novin. Jaro se pomalu 
hlásí o slovo a věřím, že stoupající rtuť na teplo-
měru a sluneční paprsky nám dodají novou ener-
gii do práce a nechají pochmurné zimní nálady 
upadnout v zapomnění. 

První měsíce roku jsou pravidelně na půdě 
obce obdobím přípravy investičních a neinves-
tičních akcí.  S většinou připravovaných akcí jste 
byli seznámeni v minulém čísle Kněžpolských 
novin. Proto bych Vás dnes chtěl podrobněji 
informovat o vývoji přípravy pouze některých z 
těchto akcí. Máme pravomocné stavební povole-
ní na výstavbu výtahu na dopravu potravin v bu-
dově MŠ Kněžpole. Rada zajistí výběr dodavatele 
a s realizací počítáme na období letních prázdnin 
tak, aby nebylo narušeno fungování školky a ško-
ly. Aktivně pracuji na přípravě projektu úpravy 
kulturního domu, který by měl zahrnovat opravu 
podlahy, přestavbu bývalé šatny na jevišti, výmě-
nu oken a vstupních dveří u bočního vchodu do 
suterénu jeviště, natření fasády a další drobnější 
zásahy, které si tento objekt vyžaduje. Na tuto akci 
připravuji také žádost o dotaci do dotačního pro-
gramu MAS Dolní Poolšaví. Schválena byla také 
realizace akce Kanalizace a vodovod Předbraní. 
Předpokládaný rozpočet akce je cca. 1,2 milionu. 
Vzhledem k potřebě rozebrání části panelové ko-
munikace budeme směřovat realizaci na období 
po ukončení hlavních zemědělských prací souvi-
sejících se sklizní, tedy na konec srpna. I na tuto 
akci chci podat žádost o dotaci z dotačního titulu 
Zlínského kraje. Projektant zpracoval projekto-
vou dokumentaci na dodatečné povolení stavby 
chodníku podél průmyslové zóny, takže budeme 

očekávat stanovisko příslušných úřadů. Ve spolu-
práci s našimi dobrovolnými hasiči řešíme výběr 
nového dopravního vozidla, které by mělo nahra-
dit stávající přestárlou Avii. Bohužel se ukázalo, 
že naše původní představa není realizovatelná v 
souladu s pravidly příslušného dotačního titulu, 
takže aktuálně pracujeme na určitém kompro-
misním řešení, které by představovalo zachování 
akceschopnosti jednotky a zároveň splnilo přísné 
parametry dotačního programu. Dotaci ve výši 
450.000,-Kč z Ministerstva vnitra máme schvá-
lenou a o dalších 300.000,-Kč ze Zlínského kraje 
jsme požádali. Jsem zastáncem nalezení kom-
promisu, tak aby bylo možné využít získanou 
dotaci. Na druhou stranu by kompromis neměl 
znamenat snížení akceschopnosti jednotky, takže 
jednání budou pokračovat.  Do pohybu se již dal 
i projekt kabelizace vedení nízkého napětí v okolí 
pomníku padlých a obecního úřadu. Společnost 
E-on  pověřila projekční kancelář zpracováním 
projektu a již byli osloveni majitelé jednotlivých 
dotčených nemovitostí. Tato akce může přinést 
dílčí problémy při úpravě přípojek do jednotli-
vých nemovitostí. Na druhou stranu jsem pře-
svědčen, že estetický přínos odstranění vedení a 
sloupů tyto problémy převáží. Veškeré náklady 
vzniklé s úpravou připojení budou navíc hrazeny 
společností E-on.  Obec zároveň nechá zpracovat 
projekt na umístění nových sloupů veřejného 
osvětlení a související kabelizace. Realizace při-
chází v úvahu v období 2019 – 2020. Zahájili jsme 
úpravy interiéru místní knihovny. Bude položen 
nový koberec, provedena výmalba a instalová-
ny nové regály na knihy i část nábytku. Chceme 
knihovnu zatraktivnit zejména nejmenším čtená-
řům, takže součástí úprav bude i vybudování ma-

lého dětského koutku. Věřím, že bude výsledek 
stát za to, a zejména noví mladí čtenáři si najdou 
do knihovny cestu. 

Tolik prozatím k investičním a neinvestičním 
akcím a přešel bych plynule k akcím kulturním. 
17. 12.2017 se uskutečnilo Rozsvícení betléma u 
kostela Sv. Anny. Účast byla tradičně velmi vyso-
ká a rád bych poděkoval všem, kteří se na přípra-
vě této akce jakkoli podíleli.  Na 31.12.2017 byl 
naplánován tradiční Silvestrovský pochod, ukon-
čený táborákem. Vzhledem k nepřízni počasí 
jsme bohužel museli pochod zrušit. S ohledem 
na skutečnost, že již bylo zajištěno občerstvení i 
Bažantnice, jsme operativně uspořádali alespoň 
náhradní program přímo na Bažantnici, který 
měl nakonec poměrně slušnou návštěvu. O půl-
noci jsme se rozloučili s rokem 2017 ohňostro-
jem, spojeným se silvestrovským přípitkem. V 
uplynulém čtvrtletí také proběhla řada kultur-
ních akcí pořádaných našimi spolky a dalšími 
organizacemi. Namátkou zmíním Štěpánskou 
zábavu, Hasičský ples, ples SRPŠ či fašankovou 
zábavu. Většina z těchto akcí však měla společ-
ného jmenovatele v podobě velmi nízké účasti. 
Toto je mi velmi líto, neboť spolky investují do 
přípravy těchto akcí obrovské množství energie i 
fi nančních prostředků, čímž se podílejí na tvorbě 
a zachování kulturního a společenského života 
naší obce. Dlouhodobá ztrátovost, způsobená 
nízkou účastí, však může některé vést k ukonče-
ní organizování těchto akcí, což by byla pro naši 
obec určitě škoda.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál 
krásné a požehnané prožití velikonočních svátků, 
které již klepou na dveře, i nadcházejícího jarního 
období.                                 Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis  U S N E S E N Í   č. 16
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 14. prosince 2017
k bodu č. 3

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/1/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje zástupce obce Bc. Přemysla 
Kupce, bytem *** a Ing. Kateřinu Vašíčkovou, bytem *** jako členy 
školské rady Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, příspěvková 
organizace, Kněžpole 100, 687 12, IČ 750 23 601 a to od 1. března 2018 
na funkční období tří let.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/2/2017

Zastupitelstvo obce se zabývalo stížností manželů A.K. a V.K ***, trvale 
bytem ***, která směřuje proti jednání starosty a rady v záležitosti je-
jich sousedského sporu s paní E.M. ***, trvale bytem ***. Zastupitelstvo 
vyhodnotilo stížnost jako neopodstatněnou a neshledalo v postupu sta-
rosty a rady obce pochybení.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/3/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje prodej části pozemku p.č. 
2766/8, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, označené nově dle geo-
metrického plánu č. 629-112/2015 jako pozemek p.č. 2766/51, o výmě-
ře 15m2 , paní E.M. ***, trvale bytem *** a to za kupní cenu 100,- Kč/m2 
. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. V rámci kupní smlouvy 

bude stanovena podmínka sjednání přístupu manželům K. *** v rámci 
izolace a zateplení jejich nemovitosti.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/4/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 
1452, zapsaného na LV č.1254 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiš-
tě, přičemž odkupovaná část o výměře cca. 80m2, která bude oddělena 
v budoucnu zpracovaným geometrickým plánem pro dělení pozemků, 
bude nabyta do vlastnictví obce Kněžpole od vlastníka pana F.K. ***, 
bytem ***, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí kupující.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/5/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 
1453/2, zapsaného na LV č.1254 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradi-
ště, přičemž odkupovaná část o výměře cca. 60m2, která bude oddělena 
v budoucnu zpracovaným geometrickým plánem pro dělení pozemků, 
bude nabyta do vlastnictví obce Kněžpole od vlastníka pana F.K. ***, 
bytem ***, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí kupující.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/6/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 
1453/1, zapsaného na LV č. 1256 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradi-
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k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 17/1/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na 
koupi pozemku p.č. st. 494, o výměře 20m2 , zapsaného na LV č. 1265, 
pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, od vlastníka V. Š. ***, trvale 
bytem ***, a to za cenu 50.000,- Kč. Náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí kupující. Součástí prodeje není montovaná stavba pro-
dejního stánku, stojící na pozemku p.č. st. 494, která bude před uza-
vřením kupní smlouvy odstraněna a vymazána z katastru nemovitostí.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 17/2/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o postoupení 
práv a povinností mezi obcí Kněžpole a panem J. P. ***, bytem ***, v 
souvislosti s akcí Kněžpole, předbraní – Infrastruktura – prodloužení 
vodovodu a kanalizace. Předmětem postoupení budou práva, vyplýva-
jící z následujících rozhodnutí a smluv:
-  Z územního rozhodnutí č. 93/2016, vydaného Obecním úřadem 

Bílovice, odbor výstavby a územního plánování
-  Z rozhodnutí o povolení stavby vodního díla č.j. MUUH-

-SŽP/70709/2017/PešM, vydaného Městským úřadem Uherské 
Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

-  Práva ze smluv o právu provést stavbu, uzavřených mezi panem J. P. 
*** a vlastníky dotčených pozemků

-  Práva ze smluv o smlouvách budoucích č. 32/01/2017 a 32/03/2017 
o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, uza-
vřených mezi panem J. P. *** a společností Slovácké vodárny a ka-
nalizace, a. s., IČ 49453866, sídlem Za Olšávkou 290, Sady, Uherské 
Hradiště

-  Práv ze smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 
SML/0406/17, uzavřené mezi panem J. P. *** a Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934860

-  Práv vlastnických k projektové dokumentaci Kněžpole, Předbra-
ní, Infrastruktura – prodloužení kanalizace a vodovodu, zpracova-
né Ing. Stanislavem Malým, IČ 16375076, a to v plném rozsahu, v 
jakém svědčili původnímu investorovi, J. P. ***, to vše za úplatu ve 
výši 61.660,- Kč, což odpovídá přímým nákladům na pořízení pro-
jektové dokumentace a územního a vodoprávního rozhodnutí.

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 17/3/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 
takto: Příjmy:          - 4.000,- Kč
 Výdaje:           81.000,- Kč
 Financování: 85.000,- Kč
dle přílohy č. 17-7/2018.

Výpis  U S N E S E N Í   č. 17
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 13. března 2018

ště, přičemž odkupovaná část o výměře cca. 80m2, která bude oddělena 
v budoucnu zpracovaným geometrickým plánem pro dělení pozemků, 
bude nabyta do vlastnictví obce Kněžpole od vlastníka pana J. K. ***, 
bytem *** za kupní cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí kupující.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/7/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 
takto: Příjmy: 321.169,- Kč
 Výdaje: - 2.235.000,- Kč
 Financování: - 2.2556.169,- Kč
 dle přílohy č. 16-7/2017.

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/8/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje neuvolněným členům za výkon funkce 
odměny ve výši dle přílohy č.16 -  8/2017. Odměna v nově stanovené 
výši bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskyto-
vána od 1 dne následujícího měsíce ode dne složení slibu. V případě 
budoucích změn v obsazování jednotlivých funkcí bude odměna posky-
tována ode dne zvolení do příslušné funkce.

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/9/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Zásady pro tvorbu a používání 
prostředků sociálního fondu obce Kněžpole, dle přílohy č. 16 – 9/2017.

k bodu č. 9
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/10/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Kněžpole pro rok 2018 dle přílohy č. 16 – 10/2017.

k bodu č. 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/11/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlou-
vy s TJ Sokol Kněžpole o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 
dle přílohy č. 16 – 11/2017.

k bodu č. 11
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/12/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán investičních a ostatních 
akcí pro rok 2018 dle přílohy č. 16 – 12/2017.

k bodu č. 12
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/13/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje fi nanční rozpočet obce na rok 
2018 a to: Příjmy: 13.269.803,- Kč
 Výdaje: 19.710.285,- Kč
 Financování: 6.440.482,- Kč
dle přílohy č. 16 – 13/2017.

k bodu č. 14
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/14/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole ruší usnesení č. 19/5/2014 a 19/6/2014, 
přijatá na zasedání zastupitelstva obce Kněžpole dne 20.3.2014.

k bodu č. 15
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 16/15/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole uznává vlastnické právo státu k pozem-
ku p.č. st. 361/2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, u kterého bylo 
zapsáno vlastnictví obce Kněžpole na základě pochybení příslušných 
orgánů státní správy, a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlá-
šení, na základě kterého bude předmětný pozemek zapsán do vlastnictví 
České republiky.

Inzerát
Základní škola 

a Mateřská škola Kněžpole 

hledá kontakt na paní k příležitostným 
krátkodobým zástupům ve školní kuchyni. 

Informace na tel. 572587038 u p. Brázdilové.
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Novela stavebního zákona
Co přináší novela stavebního zákona pro 

běžného občana, aneb co by měl každý občan 
vědět

Od 1.1.2018 vešel v  platnost novelizační 
zákon  č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizován 
mimo jiné zákon č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Chtěli bychom Vás tímto informovat o no-
vinkách, které novela přinesla a současně alespoň 
trochu osvětlit povinnosti občanů vyplývajících 
ze stavebního zákona.

Jedna pro občany z pozitivních změn je v po-
volovacím procesu pro stavbu oplocení, jako ka-
ždý zákon, i zde jsou určitá, ALE. Nově dle §79 
odst. 2 písm. f) nevyžadují rozhodnutí o umís-
tění ani územní souhlas (tzn. lze je provést bez 
opatření stavebního úřadu) stavby opěrných zdí 
do 1m výšky nebo oplocení do výšky 2m, které 
nehraničí s  veřejně přístupnými pozemními 
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 
a které se nachází v zastavěném území či zasta-
vitelné ploše. To znamená, pokud chce stavebník 
provést oplocení do 2m výšky např. mezi dvěma 
domy (zahradami) v  zastavěném území nebo 
zastavitelné ploše, nevyžaduje takové oplocení 
žádné povolení, a to ani, pokud jedním bodem 
hraničí s  veřejně přístupnou komunikací, tak-
zvané kolmé napojení plotu. Pokud si však chce 
stavebník oplotit např. předzahrádku, vedle které 
je komunikace nebo chodník (nebo jiné veřejné 
prostranství), tak i přesto, že výška oplocení bude 
do 2m a plocha je v zastavěném území vyžaduje 
takové oplocení povolení stavebního úřadu a to 
minimálně vydání územního souhlasu. Dalším 
případem jsou oplocení mimo zastavěné nebo 
zastavitelné území (extravilán obce), jedná se vět-
šinou o zemědělskou půdu, zde je potřeba řešit 
dvě základní věci. První, zda daná stavba oplo-
cení v dané ploše vůbec může být, je dáno územ-
ním plánem každé obce. Územní plány jsou zve-
řejněny na stránkách příslušné obce, k dispozici 
na stavebním úřadě v Bílovicích, nebo na webo-
vých stránkách Města Uherské Hradiště. Druhou 
věcí je povolovací proces, zde není možno použít 
zjednodušených postupů a na dané oplocení (po-
kud je v souladu s UP) je třeba vydání územního 

rozhodnutí. U oplocení jako takového je nutno 
ještě upozornit na to, že i stavba, která sice ne-
vyžaduje opatření stavebního úřadu, musí splnit 
požadavky jiných právních předpisů, např. po-
žadavky ochranných pásem infrastruktury nebo 
např. vodních toků, atd.

Další často diskutovanou stavbou je stavba 
bazénů do 40m2 zastavěné plochy, dle §79 odst. 
2 písm. p) se jedná o stavbu, nevyžadující roz-
hodnutí o umístění ani územní souhlas (tzn. lze 
je provést bez opatření stavebního úřadu), opět 
máme, ALE. Jsou tím myšleny podmínky, za ja-
kých okolností povolení není třeba. Aby bazén 
do 40m2 nevyžadoval vydání povolení, musí být 
na zastavěném stavebním pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v za-
stavěném území nebo v zastavitelné ploše a umís-
těný ve vzdálenosti nejméně 2m od hranice po-
zemku. Pokud tedy není dodržena vzdálenost 2m 
od hranice se sousedním pozemkem, jedná se již o 
stavbu, která vyžaduje povolení nebo opatření sta-
vebního úřadu. Z daného také vyplývá, že bazén, 
který není u rodinného domu nebo objektu pro 
rodinnou rekreaci dané kritéria nesplňuje. Nově je 
novelou doplněno také to, že nejen stavba bazénu, 
ale i jeho související technické zařízení nevyžaduje 
opatření stavebního úřadu. Souvisejícím technic-
kým zařízením jsou myšleny např. přípojná vedení 
vody, elektřiny, fi ltrační zařízení apod. Zastřešení 
však není technické zařízení. Je tedy nutné rozlišit, 
o jaké zastřešení jde, pokud se jedná o zastřešení 
výrobkem, který je součástí bazénu, posuzuje se 
celek a nepodléhá také povolovacímu režimu a to 
bez ohledu na to, zda byl instalován současně se 
stavbou bazénu nebo dodatečně. Pokud se však 
jedná o zastřešení, které je stavbou (konstrukce, 
přístřešek) zastřešení např. i volné plochy navazu-
jící na bazén, tuto stavbu nelze brát jakou součást 
bazénu a je tedy nutné ji posuzovat samostatně. 

Stavby na pozemcích rodinných domů nebo 
staveb pro rodinnou rekreaci. Každý rodinný 
dům jak víme, vyžaduje i určité zázemí a případ-
né „doplňkové stavby“, stavebním zákonem jsou 
dány stavby na pozemcích rodinných domů a ob-
jektů pro rodinou rekreaci, které opět nevyžadují 
opatření ani povolení stavebního úřadu. Jedná se 

o stavby do 25m2 zastavěné plochy, do 5m výšky 
s  jedním nadzemním podlažím, podsklepe-
né nejvýše do hloubky 3m, které souvisí nebo 
podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
neslouží k  výrobě nebo skladování hořlavých 
látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště ra-
dioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní 
radionuklidy nebo jaderné zařízení, nejedená 
se o stavbu pro podnikatelskou činnost. Dále 
musí být v  souladu s  územně plánovací doku-
mentací obce a musí být umístěna v odstupové 
vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2m, 
současně musí po jejím umístění zůstat plocha 
pozemku schopná vsakování dešťových vod nej-
méně 50% z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.  Co 
nám z daného plyne: Parametry stavby jsou jasně 
dány, nejčastějším prohřeškem a nevědomostí je, 
že daná stavba sice splňuje rozměrová kritéria, ale 
je umístěna blíže jak 2m od hranice s pozemkem. 
V případě, že je blíže jak 2m již vyžaduje opatření 
nebo povolení stavebního úřadu. Dalším úska-
lím je, že nedodržením vzdálenosti 2m dochází 
k porušení požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
z   odstupových vzdáleností daných touto vy-
hláškou je sice možné udělit výjimku, ale pouze 
ve výjimečných případech a daná výjimka není 
nároková. Pozor na stavby pro chovatelství, ty do 
této kategorie nespadají. 

Stavba pro chovatelství, naše území se sklá-
dá z menších obcí, kde je ještě běžný chov drob-
ných domácích zvířat.  Stavby pro chovatelství 
do 16m2 zastavěné plochy, do 5m výšky a pod-
sklepené nejvýše do 3m hloubky nevyžadují dle § 
103 odst. 1 písm. e) bodu 3 povolení ani ohlášení, 
neznamená to ale, že nevyžadují vůbec žádné 
opatření stavebního úřadu. Danou stavbu je nut-
né v území umístit a to min. na územní souhlas 
dle § 96 SZ.

Skleníky, skleníky do 40m2 zastavěné plochy, 
do 5m výšky umístěné v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2m od hranice pozemku, bez podskle-
pení dle §79 odst. 2 písm. n) nevyžadují rozhod-
nutí o umístění ani územní souhlas (tzn. lze je 
provést bez opatření stavebního úřadu), stejně 
tak jak bylo uvedeno výše u staveb do 25m2, ne-

Svoz plastů v roce 2018
8. února
5. dubna
1. června

28. června
26. července

18. října
13. prosince

Žluté pytle jsou k dispozici na obecním úřadě. 
Začátek svozu v příslušném dni se stanovuje nejdříve na 6 hodin.
Pytle jsou určeny pouze pro mobilní pytlový sběr ve výše uvedené dny. 
Naplněné pytle nevhazujte prosím do kontejneru na plast.
Do pytlů patří: PET láhve od nápojů, sáčky, fólie, výrobky a obaly z 

plastů, polystyrén, kelímky. Není třeba obaly a kelímky vymývat – zby-
tek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Do pytlů nepatří: PVC, novodurové trubky, CD a DVD guma, pryžové 
výrobky, obaly od nebezpečných látek (motorové chemikálie, barvy 
apod.).

Svoz nebezpečných složek 
odpadu vytříděných z komunálního 

odpadu v roce 2018
4. dubna 2018 - 16:00 - 16:45        a 10. září 2018 - 19:00 - 20:00 
Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.
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Radostné a milostiplné 

velikonoční svátky, 

chlapcům bohatou pomlázku, 

přejí všem spoluobčanům 

členové MO KDU-ČSL

Kdo navštíví kostel během března, nemůže 
si nevšimnout strohé výzdoby doplněné např. 
trnovou korunou, hřeby, kameny nebo fi alovým 
plátnem. Tóny varhan zní mollově a střízlivě a 
leckterý návštěvník kostela je pohroužen do 
sebe. Ano, tak vypadá postní doba, která po 
masopustním veselí velí, abychom se zastavili a 
poctivě se podívali na svůj život – jestli náhodou 
není možné a dobré přidat trochu dobrých skut-
ků, trochu milejšího přístupu k druhým, více 
díků Hospodinu za vše, čím nás v životě provází. 
V postě totiž jde více, než o očistu těla o očistu 
duše. Té svojí. 

Vše se mění o Veliké Noci, kdy si křesťané 
na celém světě připomínají nejdůležitější udá-
lost jejich víry –  Zmrtvýchvstání toho, který byl 
ukřižován – Ježíše Krista. Nepopírám, že to nezní 
zrovna logicky. Je však všechno v našem životě, 
zvláště v našich vztazích, přísně logické? Už jen 
jeho ukřižování je z dnešního pohledu dost ne-
pochopitelné! Odhlédněme od pohnutek tehdej-
ší židovské víry: konal dobro, uzdravoval, udělal 
poměrně dost zázraků, pranýřoval pokrytectví, 
vyzýval k modlitbě – to nejsou zrovna důvody 
pro smrt, kterou byli běžně zabíjení největší zlo-
činci, a pouze ne-Římani!

Proč do toho šel, když věděl, co ho čeká? 
Jediná motivace byla láska k lidem. Touha, 

abychom měli naději, že smrtí vše nekončí. Dů-

Fialová mění barvu aneb za Velikou Nocí (Velikonocemi) 
stojí někdo Veliký!

dodržením odstupové vzdálenosti 2m se z dané 
stavby stává stavba vyžadující opatření stavební-
ho úřadu.

Další věci na co je třeba dát si pozor u výše 
uvedených staveb mimo stavby bazénu je, že po-
kud chcete k doplňkové stavbě přivést elektřinu, 
vodu atd., tyto vedení nespadají do staveb nic ne-
vyžadujících a je nutné si zajistit územní souhlas 
na stavebním úřadě. 

Novostavba rodinného domu, po novele. 
Nově došlo k zrušení výměrového omezení pro 
rodinné domy vyžadující ohlášení. Před novelou 
na ohlášení bylo možné provést pouze stavby pro 
bydlení a rodinnou rekreaci do 150m2 celkové 
zastavěné plochy. Nově toto omezení odpadá, 
je tedy možné na ohlášení provést jakoukoliv 
stavbu pro bydlení nebo rodinou rekreaci (pozn. 
max. s jedním podzemním podlažím do hloubky 
3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a 
podkrovím)., bez omezení zastavěné plochy. 

Často se setkáváme se stavebníky, kteří se ob-
jeví ve dveřích stavebního úřadu a hlásí: “Já vám 
jdu ohlásit stavbu, chci stavit to…“, bez toho aniž 
by měli cokoliv v ruce. „Poslušně hlásím“ oprav-

du není ohlášení z  pohledu stavebního zákona. 
Ohlášení stavby je zjednodušený povolovací 
proces a jako takový má svá pravidla. Náležitos-
ti ohlášení jsou dány v §105 stavebního zákona. 
Vzhledem k tomu, že jde již o velmi specifi ckou 
záležitost, nebudeme ji teď více rozvádět.

Asi nejožehavějším tématem po novele 
jsou kolaudace rodinných domů. Před novelou 
vyžadovaly stavby rodinných domů oznámení 
stavebnímu úřadu, nyní tomu již tak není. U ro-
dinného domu (pokud se nejedná o developer-
ský projekt) se předpokládá, že stavebník jako 
budoucí uživatel může vlastnosti stavby ovliv-
nit, proto je možné tuto dokončenou stavbu 
užívat bez kolaudačního souhlasu nebo rozhod-
nutí. Co to znamená v praxi??? V současné době 
bude náš stavební úřad postupovat následovně. 
Stavebník má stále povinnost stavebnímu úřa-
du ohlásit dokončení stavby, na základě daného 
ohlášení provede stavební úřad kontrolní pro-
hlídku dokončené stavby a kontrolu dokladů 
(revize, atd.), v případě, že bude stavba provede-
na dle schválené dokumentace stavby a stavební 
úřad neshledá na stavbě nedodělky nebo závady 

bránící jejímu užívání, zapíše do systému RUI-
AN, atributy stavby (podlažnost, obytnou ploch 
atd.), v případě stavby které se přiděluje č.p. nebo 
č.e., zajistí stavební úřad přidělení tohoto čísla 
a stavebník může ohlásit dokončenou stavbu 
s čestným prohlášením na katastrální úřad, sta-
vební úřad mu již žádný doklad vydávat nebude. 

V případě, že si ani po přečtení výše uvede-
ných odstavců, nevíte rady, zda Vámi plánovaná 
stavba, stavební úpravy a jiné stavební záměry 
vyžadují opatření stavebního úřadu, nebojte se 
nás oslovit, rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme, 
případně Vám pomůžeme celou záležitost vyřešit 
v souladu s platnou legislativou. Včasným jedná-
ním a informovaností si můžete ušetřit případné 
nepříjemnosti, kterých bychom se mohli i nevě-
domky dopustit. Jak jistě všichni ví a je u nás čas-
to omíláno „Neznalost zákona neomlouvá“.

Touto formou se budeme snažit, alespoň tro-
chu uvést do povědomí lidí, jaké stavby je nutné, 
s našim úřadem řešit. 

 Bc. Markéta Hodná
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

Obecní úřad Bílovice

věra, že člověk je schopen ze sebe vynaložit to 
dobré, co v něm je. Prošlapání cesty, kterou jako 
první prochází přes trýznivou zkušenost smrti 
až do Otcova (Božího) domu. Naděje, že se tam 
shledáme. Někdo – svou podstatou – velmi Ve-
liký, pokládá život za druhé, za nás. Můžete se 
mnou nesouhlasit, polemizovat, pokládat do-
plňující otázky.  Myslím ale také, že můžete se 
mnou i se všemi spoluobčany stejného vyznání 
minimálně obdivovat jeho nasazení pro dobrou 
věc až k obětování se za druhé. 

A s tím máme všichni zkušenost. V tzv. 
„osmičkovém“ roce, kdy si připomínáme pře-
lomové okamžiky naší země, často obdivujeme 
všechny, kteří se o ni „porvali“ i s nasazením 

vlastního života: hrdiny války, perzekuované 
kvůli svému názoru či přesvědčení, ty, kteří 
nezradili pravdu, všechny, kteří nezištně a s vel-
kou obětí pomáhali, ty, kteří se nedali zastrašit 
a mnoho a mnoho dalších. 

Přijďte na chvíli v tomto duchu o Velkém 
pátku či Bílé sobotě do ztichlého chrámu v Bílo-
vicích. Uctít a poděkovat tomu, který již více než 
2000 let svou obětí inspiruje mnohé k nasazení se 
pro dobro člověka; k vyjití ze svých ulit a škatulek 
k otevřenosti, dialogu a účinné pomoci. Věřím, že 
chvíle strávená u tzv. „Božího hrobu“ může posu-
nout k lepšímu každého z nás. 

Ať se Bůh, který se lidmi nechal ukřižovat 
a který smrt svým vzkříšením porazil, dotkne 
o těchto Velikonocích každého z nás! 

P. Pavel Macura
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Letošní první akcí pořádanou Občan-
ským sdružením Kněžpolská chasa byl Fa-
šank, který se uskutečnil v sobotu 10. února 
2018. Byla to poslední sobota před Popeleční 
středou a obdobím půstu, které končí až na 
Velikonoce. Za starých dob se v tomto ob-
dobí nesměly pořádat žádné plesy, karne-
valy ani zábavy. Fašankový průvod se vydal 
na obchůzku po dědině v odpoledních ho-
dinách. V průvodu nechyběly masky jako 
smrtka, dělostřelci, čarodějnice, cigánka, 
babka s nošů, kněžpolská žaba, šneček, duo 
berušek, policistka a i další moderní masky v 
celkovém počtu 25 masek.

Při průvodu se tančilo, zpívalo a odstřelo-
valo dělem a veselilo. Sem tam na výzvu někdo 
otevřel vrátka a nabídnul štamprlu, koblih, 
špek na šavlu a aj nejaků korunku přispěl.

Večerní zábava a pochovávání basy pro-
běhlo v komornějším tónu, i když za to roz-
hodně nemohla výborně hrající skupina LB 
ROCK. Všem zúčastněným děkujeme za ná-
vštěvu.

Fašank

Úvodem bych chtěla poznamenat, že místní mladší generace, ale 
také naši noví spoluobčané, neví, že v naší obci bylo několik menších 
vodních ploch, kterým se říkalo „LUŽE“. Ty postupně zanikaly, jen 
uprostřed dědiny byla luža největší, nazývaná Macveld. Luže vznikly 
pravděpodobně v původně zvlněném terénu.

Na lužích se v zimě, pokud nezamrzly a v létě máchala hejna hus a 
kachen, v Macveldě pak hospodáři plavili koně, umývaly krávy, namá-
čeli rozeschlé sudy a vozy. Ale Macveld – ten byl také rájem dětí, které 
se zde v létě koupaly, jezdily na trokách a neckách a v zimě nahradil 
Macveld každý zimní stadion. Vyrůstali na něm i naši zdatní hokejisté, 
kterým se v okolí nikdo nevyrovnal. A co teprve v letních podveče-
rech, to byly koncerty žab! Ty svým neustálým kuňkáním „obveselo-
valy“ celé okolí až z toho v okolních obcích pro naše občany vznikla 
hanlivá přezdívka „žabáci“.

A kde se Macveld nacházel?
Macveld byl na severu, jihu a západě lemován věnci domkařských 

chalup s dvorky a zahrádkami, které dosahovaly až k vodní hladině. 
Na východní straně to byla neudržovaná cesta lemovaná stodolami. 
V listopadu 1911 vznikl požár v jedné stodole, který se rychle šířil 
a všechny stodoly zničil. Později zde byly postaveny rodinné domky 
od čp. 188, dále pak 170, 131, 130, 59. Takže když dnes vyjdeme od 
základní školy, pak kolem mateřské školy a podél domků výše uvede-
ných čísel až po hospodu, tak vodní plocha by nám ležela po levé ruce.

Je pravda, že voda v Macveldu byla znečištěná, na dně skrývala 
věci, které se již v mnohých domácnostech k ničemu nehodily a tak 
skončily v Macveldu. To všechno bylo zdrojem kritiky a tak v roce 
1948 bylo přikročeno k radikálnímu řešení. Tehdejší MNV v Kněž-
poli rozhodl Macveld zlikvidovat. V roce 1949 podal MNV žádost na 
ministerstvo zdravotnictví o povolení k zrušení této největší kněž-
polské luže. Ministerstvo žádost kladně vyřídilo a poskytlo na tuto 
akci subvenci ve výši 150.000,- Kč. A tak MNV organizoval akci za-
vezení Macvelda tak, že v průběhu měsíce února a března roku 1949 
byl Macveld zavezen. Potřebný zavážkový materiál se bral z tehdej-
šího obecního hliníku v trati Hrádek. Dovážel se nejen nákladními 
auty, traktory, ale i selskými povozy. Další hlína byla získávána z mís-
ta za tehdejším Hoferovým humnem (dnes je zde hřiště a kluziště), 
odkud byla převážena vozíky po kolejnicích taženými koňmi. Kon-
cem března r. 1949 mohlo být přikročeno k vyrovnání plochy, která 

Informace pro naše nové spoluobčany i ostatní o Macveldu….
byla oseta slunečnicemi. V roce 1954 pak byla plocha rozdělena na 
parcely a přidělena zájemcům.

Do roku 1972 zde byly postaveny domy čp. 202, 59 a 81.
Tak skončila poslední, největší luža Macveld, která byla rájem dětí, 

poskytovala možnost chovu husí a kachen a skončily i koncerty kněž-
polských žab.

  Ludmila Lapčíková
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Zimní příprava fotbalistů v sezóně 2017/18

Zahrádkáři Vám radí

Zimní příprava oddílu 
mužů byla zahájena tréninko-
vými jednotkami od 11. ledna. 
Letošní soustředění proběhlo 

na rozdíl od minulých let v domácím spor-
tovním areálu. Muži odehráli rovněž několik 
přátelských utkání. V Napajedlech na umělce 
prohráli s Traplicemi 6:4, s celkem Velkého 
Ořechova uhráli hezkou remízu 5:5, Kunovi-
ce nás porazili 8:2. V posledním přípravném 
duelu jsme na domácím hřišti porazili Mařa-
tice 1:0. Kádr mužů bude do jarní části sezóny 
posílen, do sestavy přišli Jan Dujka z Bílovic a 
Jan Bialek, jehož dosavadním působištěm bylo 
několik klubů na Ostravsku.

Dorost absolvoval krátké, ale vydatné ví-
kendové zimní soustředění rovněž v domácích 
podmínkách našeho Sokola. Mimo pravidel-
ných tréninků se dorostenci zúčastnili i kvalitně 
obsazeného turnaje Continental Cup v Otroko-
vicích. Obsadili zde celkové 2. místo, přičemž v 
konečném pořadí za sebou zanechali i takové 
kluby jako Malenovice nebo Holešov. Dorost 
odehrál přípravné zápasy proti ženám 1. FC Slo-
vácka a proti dorostu Napajedel. Za zmínku stojí 
i přípravné utkání, ve kterém poprvé nastoupili 

pouze kluci patřící věkem do mladšího doros-
tu, proti stejné kategorii hráčů Starého Města. 
I když se hrálo na menším hřišti v sestavě 7+1, 
zápas svůj účel splnil. Především se potvrdilo, 
že v dorostu se ujalo několik schopných hráčů, 
nedávno ještě patřících do žákovské kategorie. 
Podlehli sice těžkému soupeři 6:2, ale ukázali 
svůj potenciál do budoucna. I dorost obdržel 
do kádru několik posil, René Kafk a přišel z Ne-
dachlebic a Karel Bajaja z Bílovic.

Žáci hrající pod hlavičkou Mistřic absol-
vovali zimní přípravu formou tréninků v tělo-
cvičně ZŠ Bílovice a po příchodu příznivějšího 
počasí pak na umělce v Mistřicích.

Naši nejmladší sportovci v družstvu pří-
pravky prakticky nepřetržitě od konce podzim-
ní části soutěže trénují 2x týdně: ve středu v tě-
locvičně v Březolupech, v pátek pak v tělocvičně 
ZŠ Jarošov. Absolvovali také 2 zimní turnaje. K 
významné změně došlo na pozici trenéra. Na 
tomto místě musíme poděkovat Nikolovi Sta-
matovičovi za obrovský kus odvedené práce. Po-
sunul úroveň kněžpolské přípravky do popředí 
okresní soutěže. V nelehkém úsilí bude pokra-
čovat nová trenérská dvojice ve složení Milan 
Vyorálek a Pavel Grebeníček.

Tolik k zimní přestávce, jaro však už do-
slova klepe na dveře a obraťme proto svou po-
zornost k nadcházejícím událostem. V době 
vydání tohoto čísla Kněžpolských novin už má 
oddíl mužů za sebou dohrávku 10. kola z pod-
zimu proti Polešovicím, kterou muži absolvo-
vali již 18. března. Ostrý start jarní části sezóny 
pak zahajuje dorost o předposlední březnové 
sobotě (23. 3.) na hřišti Šumic.

Z mimosportovní činnosti klubu zmíním 
plánované brigády, jejichž náplní bude mimo 
běžné jarní údržby trávníků také výměna sta-
rých puků zavlažovacího zařízení za rozstřiko-
vače nové generace, betonáž branek na vedlej-
ším hřišti, obnova nátěrů kovových konstrukcí 
atd. 

O dalším programu a výsledcích Vás bude-
me nadále informovat na internetových strán-
kách klubu s adresou www.sokolknezpole.cz.

Na závěr vyzývám všechny příznivce fot-
balu, aby v hojném počtu přišli podpořit naše 
oddíly v jarních soutěžních kláních a užili si 
tak zábavu i relax v zařízeních útulného kněž-
polského stadiónu.

Za výkonný výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Duben
Pranostika: Mokrý duben 
                       – hojnost ovoce

V dubnu provádíme výsevy, sejeme hrách, 
fazole a letničky. Je-li teplé počasí, vysazujeme 
na záhonech salát, kedlubny a košťáloviny. Mů-
žeme také vysadit měsíční jahodník. V druhé 
polovině měsíce zpravidla roubujeme za kůru 
jabloně, hrušně, třešně a višně. Opakujeme 
postřik stromů ochrannými prostředky před 
rozkvětem.

Květen
Pranostika: Májová vlážička, naroste travička.
                          Májový deštíček, poroste chlebíček.

V květnu nabývá zahrada krásného vzhle-
du. Po 15. květnu defi nitivně vysadíme všech-
nu zbývající zeleninu, rajčata a celer nejpoz-
ději. Do pařeniště lze od počátku měsíce sázet 
okurky. Ovocné stromy chráníme postřikem 
proti škůdcům a koncem měsíce zaštipujeme 
letorosty. Záhony s jahodníkem znovu kypřete, 
odplevelujte a přihnojte.

Červen
Pranostika: Jakmile je tu červen, 
                       motyku a rýč ber ven.

V červnu sklízíme první úrodu zeleniny 
a na její místo sázíme zelí a kapustu, vysadíme 
letní salát a celer. Koncem měsíce je čas na kom-
binovaný postřik jabloní a hrušní proti červi-
vosti, strupovitosti a mšicím. U mladších jabloní 
odstraňte dvojáky, u broskvoní zkraťte výhony, 
na nichž není násada květných pupenů. U révy 
sledujte zdravotní stav a podle potřeby opakujte 
postřik proti plísni a šedi peronospoře.

Za výbor ČZS vypracoval Karel Kaňovský    

Další akcí, kterou pod záštitou Občanské-
ho sdružení Kněžpolská chasa budou pořádat 
ročníky 2000 a 2001, je Stavění máje, které se 
uskuteční v sobotu 28. dubna 2018. Začátek je 
předběžně plánovaný na 14:00 hodin na návsi 
u hospody. Přípravy na tuto akci už se rozběh-
ly, a tak by bylo škoda, kdyby se stavění účast-
nilo málo lidí. Přece jen je to tradice, kterou by 
mladí měli dodržovat.

 Tímto Vás na tuto akci srdečně zveme 
a prosíme kněžpolské chlapce a muže o po-
moc při stavění. Občerstvení bude zajištěno.

Za O.S.K.CH. předseda David Hrabica
foto David Hrabica,Ondřej Kolařík
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Základní škola
Na zemi je bílý sníh, 
děti jezdí na saních.
Sněžence to ale nedá,
snížek nad sebou si zvedá.
Pak vykoukne na svět bílý,
jaro je tu každou chvíli.

Rok 2018 jsme kromě probíhajících škol-
ních povinností před ukončením prvního po-
loletí věnovali nácviku tanečních vystoupení.  
Přátelské posezení pro rodiče a příznivce naší 
školy proběhlo v sobotu 27. ledna. Tradičně byl 
Rodičovský ples zahájen slavnostní polonézou 
žáků všech tříd školy.  Na parket najednou na-
stoupilo celkem 24 párů. Další  taneční vystou-
pení si připravila mladší a starší děvčata. Také 
žáci pátého ročníku pilně nacvičili svůj tanec. 
Součástí programu bylo také taneční vystou-
pení břišních tanečnic  skupin Yalla a Yallinky. 
Terezka Pokorná a její taneční partner Tomáš 
z tanečního klubu Rokaso představili ukázku 
standardních tanců a latiny. Snad každého hosta 
zlákalo losování tomboly a mnohé také potkalo 

štěstí a odnesli si i hodnotnou cenu. Tímto by-
chom chtěli poděkovat všem účinkujícím taneč-
níkům, ale i všem, kteří se na přípravách plesu 
podíleli.

Odměnou za vysvědčení pro nás byl 1. 
únor. Byl to další den, který jsme věnovali ce-
loročnímu projektu. Tentokrát jsme se vydali 
na exkurzi do obce Strání – Květná, kde jsme 
navštívili místní sklárny, abychom si na vlastní 
oči prohlédli nelehkou výrobu foukaného skla 
a seznámili se s povoláním skláře.

Zimní víkendovou akci naplánovalo pro 
děti na sobotu 3. února SRPŠ a pozvalo všech-
ny na společné bruslení na zimní stadion do 
Uherského Hradiště.

V úterý 13. února bylo už od rána ve tří-
dách jako v úle, každý se chtěl pochlubit svou 
maskou. Děti se převtělily do kostýmů koně, 
kočičky, medvídka, myšky, králíčka, doktor-
ky, opraváře, fotbalisty, kapitána, piráta, ry-
tíře, vojáka, kovboj, ale i v pytel brambor aj.  
Tentokrát na ně čekalo zábavné vyučování v 
duchu připomenutí tradic fašanku. Soutěž-

ním programem navázala také školní družina. 
Veselé karnevalové odpoledne se všem  moc 
líbilo.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského 
kraje nabídla našim nejmladším školákům za-
pojení do projektu „První pomoc pro prvňáč-
ky“. Cílem tohoto projektu je seznámení dětí se 
zásadami první pomoci. A proto nás v pátek 
16. února navštívil záchranář  s velkým ply-
šovým medvědem, kterému jsme začali říkat 
Ferda a který našim prvňáčkům a druhákům 
posloužil jako fi gurant, aby si mohli vyzkoušet 
základy první pomoci. Po absolvování tohoto 
programu každý žáků získal brožurku „První 
pomoc pro prvňáčky“, jejíž součástí je i diplom 
malého zdravotníka.

V úterý 27. února  se žáci 1. ročníku zapo-
jili do preventivního programu „Veselé zoubky“, 
který připravila společnost dm drogerie markt, 
s.r.o. Děti se prostřednictvím Zoubkové víly a 
jejího kamaráda Zoubkového skřítka zábavnou 
formou seznámily s funkcí a složením zubů. S 
pomocí výukového programu pro interaktivní 
tabule popsaly, jak lidem pomáhají zuby zpraco-
vávat potravu. Po ukázce správné techniky čiště-
ní zubů udělala radost všem  projekce pohádky 
Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Děti také 
vyplnily pracovní list s úkoly a za odměnu obdr-
žely odměnu taštičku s dárky pro ústní hygienu.

Ve středu 28. února se stejně, jako již ně-
kolik let, konala v naší škole pěvecká soutěž 
Zazpívej, slavíčku. Školní kolo mělo bohaté 
zastoupení napříč všemi ročníky. Po ukončení 
byli vyhlášeni vítězi 4 kategorií. 

  0. kategorie (1. ročník)
1.místo: Václav Kašný
2.místo: Vojtěch Prchlík
3.místo: Viktorie Erbanová

  I. kategorie (2. – 3. ročník)
1.místo: Tomáš Kupec
2.místo: Hana Chovaňáková
3.místo: Tomáš Kašný

  II. kategorie (4.- 5. ročník)
1.místo: Barbora Chovaňáková
2.místo: Tereza Štulírková
3.místo: Natálie Vyorálková

  Zvláštní ocenění
za výběr písně - Tereza Kašná
cena diváka - Jiří Hradil

Logickou matematiku jsme vyzkoušeli v 
soutěži Matematický klokan, žáci od druhého 
ročníku výše měli možnost porovnat své vý-
sledky v řešení zajímavých úloh. Letos se Kris-
týnka Knotová a Jirka Hradil, žáci našeho páté-
ho ročníku, odhodlali do řešení složitých úloh 
matematické olympiády v kategorii Z5.

V těchto jarních dnech vrcholí ve třídách 
recitační soutěž. Držíme našim recitátorům 
pěsti v jejich přípravě na školní kolo a těšíme se 
na spoustu vydařených básniček.

S přáním příjemných velikonočních svátků
za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole

Mgr. Irena Šichová
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Okénko do Mateřské školy
Je mi milou povinností napsat pár řádků o 

tom, co všechno se uskutečnilo v naší mateřské 
škole za poslední období. To ještě venku fou-
kal studený vítr, někdy dokonce napadl i bílý 
sníh a mráz nás štípal do tváří. Začínal měsíc 
prosinec, který je známý tím, že za námi pra-
videlně chodí Mikuláš, andělé a někde vzadu 
se táhne spousta čertů. Děti netrpělivě čekají, 
některé se dokonce i bojí, ale nakonec vše dob-
ře dopadne a čerti odchází s prázdnou. Andělé 
spolu s Mikulášem děti obdarují a ony dlouho 
po jejich odchodu hledají ve třídě kousky slá-
my, bílých vousů a slibují, jak se polepší a bu-
dou hodné. Také vánoční besídka byla vskutku 
vydařená. Tentokrát se třída motýlků a srdíček 
spojila a společně ukázala všem přítomným, 
jak umí naši nejmenší zpívat, přednášet a sla-
dit pohyb s tóny kytary. K pohoštění přispěly 
i jejich hbité dětské prstíky, které se zapojily 
do pečení a zdobení perníků. Vánoční nadíl-
ka se dětem líbila. Oči jim zářily, když zazvonil 
zvoneček a konečně byly obdarovány dárky od 
Ježíška. Následovalo kouzelnické vystoupení 
v základní škole a návštěva koledníků. Pravi-
delně přispíváme svými výtvarnými pracemi 
na vernisáž v Redutě. Zde bývají tyto práce 
vystaveny. Tentokrát bylo téma „Večerníček 
očima dětí“. A již vstupujeme do nového roku 
2018. Mezi naše nejznámější kulturní akce pa-
třilo maňáskové divadlo – tzv. „Tři pohádky“, 
doprovázené písněmi a hudbou. Děti oceňují, 
když si na maňásky můžou sáhnout a samotní 
herci je vtáhnou do děje. Následovala pohádka, 
odehrávající se na severním a jižním pólu. Naši 

nejmenší měly možnost poznat, jak se v těchto 
končinách žije, s jakými zvířátky se můžeme 
potkat apod. Měsíc únor je spojený s fašanko-
vým veselím. V tento čas si děti chystají masky 
na karneval a naše hodné kuchařky smaží kob-
lížky. Školkový karneval se uskutečnil ve třídě 
srdíček, doprovázený programem a samozřej-
mě i odměnou. Místní karneval doprovázeli 
animáci s originálním programem. Bohatá 
byla také tombola. Nyní bych chtěla poděkovat 
za organizaci této akce zejména paní Zaňkové, 
Bittnerové, Jaitnerové, Vašíčkové, Mošťkové a 
Kolaříkové. Všechny přispěly svým dílem tak, 
aby naši nejmenší byli spokojeni. Děti tyto 
akce mají rády. Alespoň na chvíli se stanou 
svou oblíbenou pohádkovou postavou a celá 
rodina stráví nedělní odpoledne ve společnosti 
malých dětí. Spinkání v mateřské škole je také 
velmi oblíbené. Zúčastňují se ho pouze děti, 
které zvládnou noční odloučení od maminky. 
Plni očekávání se dostavily se spacáky, bater-
kou, oblíbeným plyšákem a snídaní. V průbě-
hu večera se ukázalo, že mezi námi nejsou žád-
ní strašpytlové. Děti zvládly večerní obchůzku 
po celé mateřské škole pouze s baterkou. Do-
konce našly i stopy, které zde zanechal známý 
vymetač komínů. Tajemných indícií však bylo 
více. Máme opravdu zvídavé děti, které nešetří 
fantazií. Děti si i hrály, prolézaly ve tmě stra-
chovým pytlem, pracovaly u stolečků a jako 
vrchol všeho následovala tajemná stezka od-
vahy. Odměnou jim byl dobrý pocit za zvlád-
nutí nepředvídatelných situací, diplom i sladká 
odměna. Každým dnem se přibližujeme k jaru. 

Dny se prodlužují, noci ubývá. Sluníčko má 
sílu popotáhnout ze země travičku a probudit 
svými hřejivými paprsky přírodu. Hned je ve-
seleji, když slyšíte zpívat ptáky a vzduch kolem 
nás je teplejší. V tomto období nesmíme zapo-
mínat ani na pohyb. Každý čtvrtek navštěvu-
jeme aquapark v Uherském Hradišti. Hravou 
formou, pod vedením šikovných instruktorů, 
probíhá plavecký výukový program. Máme 
štěstí, že jsme začali jezdit v jarním období, 
protože postupně budeme odkládat teplé, zim-
ní oblečení. Děti se touto formou pohybu i otu-
žují. Když k tomu přidáme alespoň dvě hodiny 
denně pobytu venku na čerstvém vzduchu, 
procházky v přírodě, tak si vylepší i fyzickou 
kondici a posílí svůj imunitní systém. Venku si 
děti hrají v přírodním prostředí, vymýšlí hry 
a rozvíjí se rychleji i hrubá motorika. Proto, 
s přicházejícím teplým počasím, dejte dětem 
míč, křídy na kreslení, švihadlo a vaše děti se 
vám odmění tím, že budou ještě zdravější. 20. 
března se natrvalo rozloučíme se zimou. Tope-
ní „Moreny“ je událost, protože každý sleduje, 
zda se Morena někde u břehu zasekne, nebo 
zda popluje dále. Snad každý človíček, brou-
ček se těší na slunečné počasí. V tom se určitě 
všichni shodneme. Na závěr bych vás chtěla 
ještě informovat, že v první polovině května se 
bude konat zápis do mateřské školy. Vše najde-
te na našich webových stránkách.

Přeji všem čtenářům pěkné, sluncem pro-
sluněné dny.

Za mateřskou školu napsala 
Nosková Ladislava 

Karneval v MŠ Vánoční besídka
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Mezi občany Kněžpole byli dne 
7. prosince 2017 přivítáni:

Eliška Abrhámová
Martin Kaňa
Vojtěch Kandrnál
Filip Blažon
Vojtěch Hejda
Viktorie Hančíková
Beáta Flíborová

Vítání občánkůVítání občánků

Máte-li doma Babetu, Pionýra, Mustanga, Javu nebo jakýkoliv motocykl, pak je tady něco pro vás.
Majitelé motocyklů z Kněžpole organizují reprezentační jízdu motocyklů. Vy všichni, kdo máte doma nějaký pojízdný motocykl 

a chcete jej provětrat, můžete se s ním projet po Kněžpoli 27. 5. 2018. Sraz u OÚ je ve 14 hodin. Řazení jízdy bude následující: babety 
a motocykly do 50cm3, pak další stroje podle stáří do roku 1990. Dále pojedou motocykly vyrobené po roce 1990 a to podle kubatur, od nej-
slabších po nejsilnější. Cíl jízdy bude za fotbalovým hřištěm. Těšíme se na vaši účast. Případné organizační dotazy zodpoví pan Petr Švehla. 

1.Reprezentační jízda motocyklů po Kněžpoli
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