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KNĚŽPOLE

Parkování automobilů na veřejných
prostranstvích a komunikacích v obci
Parkování automobilů, a nejen osobních, se stává den ode dne
pro enormní nárůst jejich počtu složitějším a pro mnohé téměř
neřešitelným problémem. Je důsledkem zvoleného životního stylu všech lidí v dnešní moderní době, spojené s velkým technickým rozvojem a stále rostoucími požadavky polečno ti na zkracování vzdáleností a zvyšování dostupnosti mezi místy střetů zájmů pracovních, společenských, rodinných nebo i zájmových.
Nad tím bych se chtěl v tomto článku zamyslet ve vztahu k naší
obci, která samo sebou těchto problémů také není ušetřena.
Mnohým z nás j ou známy, nebo ale poň ví o jejich existenci,
zákony a jiné předpi y a opatření, které tuto problematiku řeší
nebo e jí zabývají. Jedná e hlavně o zákon o komunikacích, občanský zákoník a zákon o obcích, nebo také předpis o provozu
vozidel, dnes platný v zákonné podobě. Každý z těchto a mnoha
jiných předpisů ve svých ustanoveních tuto problematiku řeší, ať
už z hlediska užívání vozovek státních, místních nebo účelových
z hlediska užívání veřejných prostran tví nebo hlediska dotčení
vlastnických nebo jiných práv k pozemkům. Všechny přestupky a
prohřešky proti těmto zákonným opatřením je možné, někdy dokonce pro pověřené orgány povinné, podle těchto předpi ů také
postihovat nebo tre tat. echci polemizovat nad kvalitou, objektivno tí nebo nedokonalostí zákonů, proto jen konstatuji, že j ou
vydávány proto, aby byly dodržovány.
A jsme takříkajíc u "jádra pudla". V echno je v lidech.
V jejich nezájmu lhostejnosti a bezohledno ti. Proto i v na í obci
vidíme parkovat automobily, a nejen osobní, v mnoha případech
na místech k tomu nevhodných, ba i na místech, kde je parkování
některými z výše zmíněných zákonných předpisů přímo zakázáno. Nechci podezírat ty, kteří nechávají své automobily stát nebo
parkovat na místech, kde překáží a tím nutí jiné, ukázněné řidiče
včetně osobní nebo nákladní dopravy k předvádění krkolomných
kousků při jejich objíždění, a také chodce při parkování na chodnících vstupovat při jejich obcházení do vozovky, kde hrozí velké
nebezpečí těžkých úrazů hlavně důchodcům, o obám omezeným
pohybem nebo maminkám s kočárky a dětem že tak konají chválně třeba jen pro pocit uspokojení, že "já na to mám".
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- - - Volby do zastupltalstev

Prezident České republiky vyhlá il termín konání voleb do
• za tupite\. tev krajů na dny 5. a 6. Ii topadu 2004.
Do zastupitelstev krajů budou moci v naší obci volit pouze
občané, zap aní ve výpisu ze tálého voličského eznamu, tj.
mající v na í obci trvalý pobyt.
Volební mí tno t bude opět v základní škole Knčžpole přízemí.
Volební lístky budou občanům dodány v před tihu do domácností. Občané, kteří ze zdravotních důvodů nebudou moci
volit ve volební místnosti, mohou podat žádost na OÚ nebo

--

~,.Icé

Je tu totiž otázka "Kam tím (s ním)" - myšleno automobilem, když vlastní nebo služební, druhé nebo dokonce třetí auto
do garáže domu, potažmo na dvůr už nevejde. A to ještě může
na delší pobyt přijet svým automobilem příbuzenstvo.
Nevhodná dřívější zá tavba blízko vozovek tento problém nikterak řešit nepomáhá, Stavební zákon v dne ním platném znění
částečně problém řeší nepovolováním novo. taveb bez ře ení norrnového počtu odstavných stání podle druhu stavby na pozemku
tavebníka, ale zároveň z tohoto u tanovení umožňuje udělení
výjimky.Po unutí tavební čáry u novo taveb od krajnice vozovek
také usnadňuje parkování před domy tak, že auta nezmenšují průchodnost chodníků.
Jsem přesvědčen, že vlastník každého domu by při troše nahy dovedl vyčlenit na svém pozemku, v domě nebo na dvoře, mí to pro odstavení svého automobilu. Třeba omezením svýchjiných
"místozabírajících" domácích skladišť,nebo třeba nahrazením části
předzahrádky zpevněnou plochou pro auto. Budu-li chtít druhé
nebo několikáté auto, měl bych umět také tomu něco obětovat,
třeba nebýt líný a při potřebě použití nejzadnějšího auta vyjet nebo
poodjet auty předními, a ne zneužíval dobroty nebo nevšímavosti a lho tejno ti jiných. Ano. I na ostatních je část viny dne ního
tavu. Existuje totiž možno t, že kdyby neukáznění vla tníci automobilů byli na chyby ča to upozorňováni, mohlo by to vé t k
jejich nápravě. Ačkoliv exi tuje i reakce opačná.
Stále je při hledání nápravy stavu, nejen v dopravě, preferována prevence. V mnoha případech však dochází k situacím kdy je
nutné i trestat. Ona totiž existuje i v naší obci platná obecně závazná vyhláška o poplatcích, pod níž spadá také zpoplatnění záboru veřejného pro tran tví. A za tavení prostran tví automobilem se považuje rovněž za zábor, stejně jako uložení materiálu,
po tavení lešení, prodejního tánku nebo jakékoliv jiné omezení
bránící užívání prostran tví k jemu určenému účelu. o a veřejným prostranstvím je podle zákona o obcích každé místo veřejně
pří tupné, byť na pozemku soukromém. Komunikace, chodníky,
návsi a jiná pro tranství v obci sem patří především.
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František Smrtka

•

prímo volební komi i při volbách o návštěvu zástupců volební _
komi e v jejich domácno. ti.
•
Volby budou probíhat:

v pátek 5. li:topadu 2004
v . ohotu 6. Ii topadu 2004

14.00 hod. - 22.00 hod.
.00 hod. - 14.00 hod.

•
•
•
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ve volební místnosti musí občané prokázat svoji totožnost.
Občanský průkaz musí být platný!
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Usnesení č. 9 z mimořádného zasedání Zastupitelstva
dne 28. dubna 2004
------= konaného
Zastupitelstvo

obce Kněžpole,

obce:

schvaluje:
prodej obecních pozemků firmě Fy to, spol.
r. o., Jarošov - orná půda, louky
parc. Č.
615
parc. Č.
211
691
664/2
783
781/2
1196
1112
1215
1479/66
1508/2
1481
1571/2
1536/2
1578
1707/1
1743
1750/2
1781/37
1781/1
2224
2031/1
2721/1
• prodej části stavebního pozemku parc, Č. 1936/8 (1955/2) - mimo část nutnou k vybudování
135,- Kč/m? manželům Anně a Ladi lavovi Lapčíkovým, trvale bytem Kněžpole čp. 259
•

změnu rozpočtu

Č. 1 obce Kněžpole

infrastruktury,

za úřední cenu

na rok 2004

Příjmy:

+
+

Příjmy z finančních operací
Dotace ze SF-školství
Neinv. dotace od Města UH.

1.250.999,65
70.000,00
249.000,85
278.000,00
40.000,00

celkem

1.888.000,50

Výdaje:
Předškolní zařízení
Základní škola
Školní stravování
Školní družina
Základní "kola
Záležitosti kultury
Knihovna

374.000,00
- 160.000,00
69.000,00
5.00000
70.000,00
1.500.000,00
40.000,00

celkem

1.888.000,50

Financování

prodej podíl. li tů (8127)
změna stavu prostř. na bank. účtu
úroky na podíl. listech
položka 4122 VZ 33353
položka 4121 org. 1002

Uz 33353
VZ 33353
UZ 33353
UZ 33353
Schvá1ená výjimka Č. 2
ákup nemovito ti Č. 56 - sál
Provozní náklady knihovny

• starostu obce p. Zdeňka Gajdo íka jako delegáta na řádnou Valnou hromadu
• návrh znaku a praporu obce Kněžpole - varianta Č. 2 s pluhem
• podání žádosti obce Kněžpole na bezúplatný převod pozemku z Pozemkového
majetku obce Knčžpole
Neschvaluje:
• prodej pozemků
Ukládá:
• starostovi
• starostovi
• radě obce
• radě obce

fondu ČR par. Č. 1782/30 v k. ú. Kněžpole,

do

geometrický plán na parc. 1440/1 od souča né zá tavby po hranici větrolamu
a údržbou silnic, pol. r.o., o opravě výtluků na komunikacích v obci
ení obecního rozhla u mimo pracovní dobu a v sobotu v poledne
jednání za tupitel tva obce.

UPOZORNĚNÍ

Odpadové hospodářství obce

probíhajícími podzimními
pracemi upozorňujeme občany na
S

,

,

,

ZAKAZ VYPALOVANI POROSTU
(obecně závazná vyhláška
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konanou dne 3. 6. 2004

- orná půda a louky par. Č. 11 /1, 1479n, 1440/1, 1782/1,2300/2,2369

obce zajistit oddělovací
obce jednat se Správou
projednat možnosti hlá
důkladněji připravovat

v souvíslostí

vaK, a. ., Uh. Hradiště,

ě,

2/2004 - požární řád)

o

Žádáme občany o důsledné třídění odpadu.
V měsíci dubnu byly usazeny nové nádoby na tříděný
odpad u bytového domu čp. 246
- nádoby na pla t, papír a klo.
Upozorňujeme na zákaz pálení pla tů a jiného
odpadu, který patří do popelnice!

A__ k_tu_á_l_n_Í_zp_r_á_vy
__ z_o_b_c_e

_
2.

PLNĚNÍ ROZPOČTU
1276
2027
589
148
145
2047
40
100
371
100
320
130
298
15

844000
1171255
375000
94000
110321
1592840
43784
25000
231513
46968
12526
201817
70495
116077
3246

Ostatní sociální péče

273

215590

Požární ochrana - dobrovolná část

270

30074

720
23
1800

415120
17162
1532067

Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Školní družiny
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Sběr a svoz komunálních odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody

Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy+obecné př.a výdaje

4.

5.
6.

720

420000

12008

7983404

Splátka úvěru

Zastupitelstvo obce

66,48

Usnesení Č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kněžpole, konaného dne 31. května 2004
Zastupitelstvo obce
Bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce bez připomínek
2. Zprávu kontrolního výboru s připomínkami
Schvaluje:
1. Kontrolu usnesení ze za edání za ze dne 27.2.2004
a mimořádného zasedání
dne 28. 4. 2004 - s připomínkami
2. Závěrečný účet obce za rok 2003 bez připomínek
3. Změnu rozpočtu Č. 2 bez připomínek
Příjmy: 32.700,- Kč
Výdaje: 32.700,-Kč
4. Možnosti napojeni vodovodní přípojky pro stavbu rodinného domu na parcele Č. 100/1 a 100/2 v případě, že nebudou
porušeny zákony o prodeji a distribuci vody s připomínkami
5. Částku do 20.000,- Kč na prezentaci obce při "Slavno tech
vína" v Uherském Hradišti v roce 2004 s připomínkami
6. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu paní Svatavě Dvouleté ve výši 20.000,-Kč na vybavení domácnosti (nábytek)
bez připomínek
Neschvaluje:
1. Prodej části pozemku (dvůr hostince) panu Kašnérnu, bytem Březolupy Č. 491 bez připomínek

za

Ukúidá:
1. Radě obce na dalším zasedání
předložit seznam žadatelů o stavební pozemky
termín: příští zasedání ZO

za

za

Usnesení Č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce
Kněžpole, konaného dne 30. 8. 2004

19015

Finanční vypořádání minulých let

VÝDAJE CELKEM

3.

Radě obce před projednáváním důležitých záležitostí na zasedání
svolat pracovní poradu zastupitelů obce
termín: trvalý
Radě obce vypracovat pravidla pro prodej obecních pozemků za tržní nebo odhadní cenu
termin: příští zasedání ZO
Radě obce předložit způsob řešení výstavby objektu hasičské zbrojnice a bytových jednotek
termin: příští zasedání ZO
Starostovi obce projednat s příslušnou organizací ečenf protipovodňové hráze
termín: do 10. 6. 2004
Kontrolnímu výboru a finančnímu výboru podílet se na zpracování pravidel pro prodej obecních pozemků za tržní a
odhadni cenu.

Schvaluje:
l. Zadávat přezkoumání
hospodaření obce (audit) Krajskému úřadu Zlínského kraje
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na ú eku sociálně - právní
ochrany dětí. Městem Uh. Hradiště na dobu neurčitou
3. Přístavbu sálu a rekonstrukci sálu za použití finanční prostředků z rozpočtu obce a za doplnění chybějících finančních prostředků vyřízením úvěru ve výši 900.000,- Kč, s termínem dokončení celé této akce do 15. 12. 2004
4. Změnu rozpočtu Č. 3
- příjmy:
dotace ze SR - školství
25.000,-Kč
příjmy z prodeje pozemku
100.000,-Kč
daň z příjm. pro osob obce
550.000,-Kč
příjmy celkem
675.000,-Kč
výdaje:
předškolní zařízení
základní škola
školní stravování
školní družina
záležitosti míst. komunikací
činnost mí tní právy
výdaje celkem

1O.000,-Kč
l1.000,-Kč
3.000,-Kč
1.000,-Kč
100.000,-Kč
550.000,-Kč
675.000,-Kč

Bere na vědomí:
• informaci z jednání rady obce Kněžpole
• zprávu staro ty obce
• zprávu komise vý tavby a životního prostředí - s připomínkami
• zprávu finančního výboru o čerpání rozpočtu obce k 3l. 7.
2004
Ukúidá:
•
radě obce připravit finanční rozpracování akcí pro další období a k projednání svolat mimořádné zasedání
• radě obce zadat vybrané firmě posečení hráze Mistřického
potoka a posečení protipovodňové
hráze, rada obce provede výběr nejvhodnějšího
dodavatele na posečení
• starostovi obce řešit problém křižovatky na státní silnici u
zastávky ČSAD směr Uh. Hradiště, na příslušných orgánech vzhledem k bezpečnosti křižovatky
• radě obce zabývat se problémem dopravní obslužno ti v obci
v dů ledku zvýšeného provozu
• radě obce upozornit veřejně občany na zákaz spalováni plastů a dalších odpadů v obci

za
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Slavnosti vína a otevřených památek 2004
Ve dnech 11. a 12. září 2004 se v Uh. Hradišti konaly "Slavnosti vína a otevřených památek' kterými po celý víkend žilo
celé město. Mezi desítkami měst a obcí, které se v programu představily, nechybělo ani Kněžpole. Naši obec v průvodu prezentovala dechová hudba Kněžpolanka společně Kněžpol kou cha ou.
a přehlídce dětských krojů v pasáži hotelu Slunce ná reprezentovaly čtyři děti - Pavel Abrhám, Andrea Juřenová a ourozenci Kořínkovi.
Po končeni průvodu se všichni pře unuli na tanovi tě naší obce do Smetanových adů, kde bylo připraveno občerstvení.
Kněžpole e představilo tánkem ČSOZ s burčákem i vínem a tánkem, kde paní Hančíková vy tavovala vé výrobky - dekorativní předměty z přírodních materiálů.
O příjemné odpoledne e na pódiu před hlavním programem starala Kněžpolanka, Kněžpol ká chasa a početná kupina
našich dětí pod vedením ředitelky Zš Mgr. Poláškové.
Chtěl bych všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způ obem podíleli, co nejupřímněji poděkovat. Můj dík patří i OÚ
Mistřice za zajištěni občer tvení pro účinkující z na í obce.
Zdeněk Gajdošík, starosta obce

1. Panel s fotografiemi a stručnymi informacemi
lákal k návštěvě
naší
obce.

2. Kněipolská

chasa samozřejmě

ne-

mohla chybět.
3. Při vystoupení Kněžpolanky si několik párů izatančilo.
4. Margita Hančiková prozradila něco
ze svěho vyrobniho tajemstvl.
5. Vinai Zdeněk Hudec načasoval pomíjivý okamžik, kdy se hrozny promění v burčák; na tu pravou chvíli.
6. Co se v mládí naučiš, v dospělosti
jako když najdeš. Plati to ipro vztah
k lidovému kroji.
Foto: Ilona Lapčiková
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Nabídka pro seniory
Ve více než 100 obcích Moravskoslezského kraje úspěšně funguje program "Obec seniorům". Účastníci programu - důchodci a sociálně potřební - v něm mají přístup ke 40 druhům hotových pokrmů za zvynodněnou cenu
25 korun za jedno jídlo. Jídla jsou sterílízovaná ve skle a mají šestiměsíční trvanlivost.
V případě zájmu bude v naší obci uspořádána prezentace s ochutnávkou zdarma.
Bližší informace na obecním úřadě.

Výstava Kněžpole kdysi a dnes
MO KDU-ČSL v Kněžpoli ve spolupráci s místní základní
školou a obecním úřadem, Slováckým muzeem v Uherském
Hradi ti a paní Ludmilou Lapčíkovou připravuje výstavu s tématem Kněžpole kdysi a dnes, která je plánována na měsíc říjen. Předmětem výstavy bude asi 40 fotografií obce pocházejících z bližší i vzdálené minulo ti, které se nám podařilo vypůjčit,
a jejich srovnáni se ouča ným stavem. Součástí výstavy by měly
být i archeologické nálezy z katastru obce. Myslím, že toto téma
bude zajímavé pro každého, proto i Vá všechny dovoluji pozvat, přestože kvůli technickým problémům není zatím možné
určit přesně datum konání výstavy.
Po nečekaně příznivém ohla u loňské výstavy betlémů
j me se rozhodli leto u pořádat její druhý ročník, a to 19. proince 2004. Chtěl bych zde, tak jako loni, požádat každého z
Vás, kdo má doma nějaký betlém (starý, nový, papírový, dřevěný nebo jakýkoli jiný), o jeho zapůjčení. Tyto exponáty noste,
prosím, v týdnu před vý tavou panu Petru Švehlovi nebo Františku Suchánkovi. Za zapůjčení všem předem děkujeme.
A ještě bych rád tlumočil vzkaz od pana Ondřeje Beneíka, kandidáta KDU-ČSL ve volbách do Evrop kého parlamentu, který mě požádal, abych poděkoval všem voličům za podporu. K poděkování všem příznivcům KDU-ČSL bych e rád připojil i já.
Petr Švehla, předseda MO KDU-ČSL v Kněipoli

Po roce zve chasa opět na hody
První letošní akcí Kněžpol ké chasy byl FAŠANK. Je to tradice, kterou jsme po několika letech obnovili. V dopoledních
hodinách se všichni účastníci sejdou u místního poho tinství a začíná obchůzka po dědině. Věrní po luchači Če kého rozhla u
ji tě zaregistrovali, že při letošním fa anku ná doprovázeli a zároveň nahrávali reportéři z tohoto rádia. Po obchůzce jsme se
všichni ešli v suterénu jeviště, kde jsme v rozhovoru popisovali na e kulturní akce. Po skončení po ezení j me se rozloučili a
přešli do sálu místního pohostinství, kde e konal hlavní program celého dne - pochovávání basy za smutečních zvuků kapely
Rozpu tilky.
Další akcí bylo tradiční STAVĚNÍ MÁJE a netradiční KÁCE Í MÁJE, které bylo způsobeno nepříznivými povětrno tními
podmínkami.
V této době jsou v plném proudu přípravy na SLOV ÁCKÉ HODY S PRÁVEM. Tento rok j ou obohaceny o stá rky. Za
starší stárky půjdou Jiří Lapčík a Ivana Řezníčková, za mladší David Hrabica a Andrea Vyorálková. Tímto Vás zároveň zveme
na obchůzku po dědině a večerní hodovou zábavu.
Po čtrnáctidenním odpočinku se budou konat DOZVUKY aneb BABSKÉ HODY, na které jste též srdečně zváni.
Doufáme, že se všichni sejdeme v hojném počtu a dobře e pobavíme.
Oběanskě sdružení Kněipo/ská chasa

Kněžpole může produkovat více vína
V letošním roce bylo úspěšně dokončeno schválení návrhu rozšířeni viničních tratí v naší obci, a to o 7 74 ha.
V obci Kněžpole byly vinohrady obnoveny po roce 1974, kdy byla zřízena osada v trati Úzké. Celková výměra vinic je 1,52 ha.
V roce 2000 byly chváleny přípravné práce pro rozšíření viničních tratí. vý ledkem této práce bylo uznáni navrhovaných viničních tratí v trati Úzké o výměře 1,59
ha a v trati Široké o výměře 6,15 ha. Vzhledem k malé rozloze byl vzne en požadavek na sloučeni těchto výměr pod jediný název trati.
Za tupitelstvo obce Kněžpole dne 8. září 2003 schválilo název úZKÉ. Jsme
vedeni ve vinařské podobla ti slovácké. Základni podmínky nutné k rozšířeni vinic
v naší obci jsou splněny a je jen na zahrádkářích hlavně rnlad í generace, zda budou pokračovat v rozvíjení vinic a p át další kapitoly bohaté historické tradice
vinařství v naší obci.
O rozšíření viničních tratí se zasloužili pan Josef Kaňovský, ing. Zdeněk Lapčík, ing. Zdeněk Hudec a zastupitelé minulého i současného volebního období.
Zahrádkáři letos nelenili ani v kulturní oblasti. O Velikonocích u pořádali ochutnávku vín s besedou u cimbálu. Naše organizace přispěla svou účastí a vzorky vína
ke zdařilé akci "Slavnosti vína a otevřených památek" v Uh. Hradišti ve dnech 11. a
12. září 2004.

V BíJovicích se dne 27. června 2004 uskutečnil při příležitosti svátku Jana Křtitele, kterému je za věcen bílovický ko tel, první Mezifarní den. Šlo o setkání občanů farno tí Bílovice a Březolupy.
Zahájení bylo v 10.30 hod., kdy byla v bílovickém zámeckém parku sloužena slavná mše svatá naším panem farářem
Jiřím Walczakem a kaplanem P. Kryštofem. Po mši si mohli
přítomní prohlédnout výstavky fotografií na panelech jednotlivých obcí farnosti Bílovice. Prodávalo se občerstvení a odpoledne se od 13.30 prezentovaly obce. Vystupovali zde jejich
zástupci, většinou kronikáři, kteří v krátkosti seznámili přítomné životem své domovské obce. Každé vystoupení slovem uvádělo děvče a mládenec, zahrála a zazpívala cimbálová
muzika Včelaran.
Vzhledem k tomu, že se mnozí z našich občanů slavno ti
nezúča tnili, chtěla bych je prostřednictvím Kněžpolských novin seznámit se svým vystoupením.
Naše obec Kněžpole leží na levém břehu řeky Moravy, v
úvalu Dolnomoravském. První zmínky o Kněžpoli pocházejí z
roku 1220. Tehdy bylo Kněžpole majetkem velehrad kého kláštera, patřícího markraběti morav kému Vladislavu Jindřichovi, bratru krále Přemysla Otakara I. Snad i proto se citový vztah
k posvátnému Velehradu v naší obci udržuje dodne.
aši předkové tam dojížděli na poutě pravidelně, přijímali zde sváto t
biřmování a v minulosti třeba i pěšky navštěvovali velehradské
nedělní bohoslužby. (Dnes pěšky na mši svatou do Bílovic je
téměř nadlidský výkon.) O tom, že i Svatý Otec přikládal Velehradu nesmírný význam, svědčí skutečnost, že ještě před rokem 1989 daroval Velehradu "Zlatou růži" jako důkaz toho, že
Velehrad byl sídlem našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, nositelů víry, křesťanství a vzdělanosti. Lze konstatovat, že i díky
Velehradu jsou téměř všichni naši občané římskokatolického
vyznání.
Jak plynula léta, měnil se způsob života nejen u nás v Kněžpoli, ale i jinde na vesnicích. Měli jsme u nás několik řemeslníků různých profesí: 4 tkalce, 2 košíkáře, 1 sedláře, 2 pekaře, 3
řezníky, 6 obuvníků, 3 stoláře, 6 švadlen, 2 kováře, 2 koláře, 2
krejčí, 3 obchodníky se smíšeným zbožím a dvě hospody. V té
době nosily ženy kroj i ve všední dny, sice jednodušší, ale v
neděli pak kroj svátečnÍ. Řemesla i kroje již téměř vymizely.
Naše obec e začala prudce rozrůstat ve druhé polovině
20. toletí. Přibývalo obyvatel, přibývalo i rodinných domků.
Dnes má obec 1100 obyvatel a 300 domků. Lidé se dříve věnovali ponejvíce zemědělství. Ale později nastupovali do zamě tnání v různých závodech a stali se tak vlastně kovozemědělci.
Dnes i toto zaniklo většina občanů má jen zahradu nebo malou zahrádku u domu, a když moc, tak ještě navíc - jak jsme
kdysi říkávali - záhurnenku, chovají pro zábavu lepice, králíky nebo třeba prasátko pro vlastní potřebu.
Vzhledem k tomu, že naše obec leží téměř na ideální rovině, bývala většinou zaplavována vodou z Březnice, a dokud
nebyla Morava zregulována, tak i vodou moravní. Protože ce ty
bývaly většinou jen štětované, bývaly po dešti zablácené, a když
voda vyschla, pak byly nepředstavitelně prašné. A dnes - ce ty
v celé obci jsou s bezprašným povrchem, lemovány dlážděnými chodníky, a na dvorech, kde v minulosti stával vůz pro koně
a krávy, stojí dnes auto nebo i dvě, často zahraničních značek.
Povrchové vody, které naše předky sužovaly, protože vnikaly
do studní, způsobovaly v mnoha případech i úmrtí ze znečištěné vody (lidé umírali na tyfus). Již v roce 1911 bylo proto rozhodnuto vybudovat nový vodovod, první tohoto druhu v okre-

se Uh. Hradiště. O mnoho let později, a to v letech 1975 1976, byla v celé obci vybudována kanalizace s čisticí a přečerpávací stanicí, což značně přispělo k ozdravění ovzduší. Mimoto kněžpolská vodárna zásobuje pitnou vodou velkou část
okresu Uh. Hradiště. Je nutno připomenout, že máme kompletní plynofikaci obce, po generální opravě školu, kterou nav těvuje 60 žáků, mateř kou kolu, kde je 50 dětí ve věku 3 - 6
let. Vedle školy stojí z naší kapličky v roce 1997 vysvěcený ko tel, zasvěcený sv. Anně, a v budově MŠ je obecní knihovna s
více než 6500 svazky knih. Bohužel, čtenářů nám ubývá, děti a
mládež mají zájem hlavně o počítače, videa, videokamery a
internet. Děti od páté třídy navštěvují bud' ZŠ v Bílovicích nebo
střední školy v Uh. Hradišti, popř. ve Zlíně.
O tom, že ke kultuře měli naši občané vždycky blízký vztah,
svědčí skutečnost, že od roku 1913, kdy vznikl vzdělávací spolek, se u nás nacvičovala a hrávala divadla, někdy tři i více v
roce. Ale nejen divadla byla kulturním počinem. Také kněžpolská dechová hudba která byla založena již v roce 1828,
přispívala k obohacení kulturního života v obci a je tomu tak
do-dnes.
I portem dědina vždycky žila, neboť již v roce 1932 by
založen oddíl kopané a o několik let později i hokejové mužstvo, které dosahovalo obzvlášť dobrých výsledků. Pro sport
byl po povodních v roce 1997 vybudován fotbalový areál a vznikly také nové tenisové kurty.
Německá okupace se naší obce bolestně dotkla. V roce 1940
gestapo uvěznilo 16 vesměs mladých lidí z Kněžpole, kteří byli
zapojení v odboji. Po útrapách a podlomeným zdravím e
jich vrátilo 14, dva mučení v koncentračních táborech nepřežili, jeden zemřel po návratu domů. Ani kněžpolským cikánům e válka nevyhnula. Žili nad Kněžpolern v trati "Hrádek"
a do koncentráku jich bylo odvlečeno 28. Vrátila se jen jedna
žena, která se pak provdala mimo naši obec.
Je nezvratnou pravdou, že kněžpolská škola dala a dodnes dává velmi dobrý základ dětem, zvláště těm, které měly
zájem o další vzdělání, neboť celá řada z nich dosáhla vysokokolského vzdělání s tituly - kněz, lékaři, zvěrolékaři, inženýři
různých profesí, právníci, profe oři, učitelé, magistři, akademický malíř, profesionální herečky a vysoce postavení politikové.
Musím vzpomenout i na naše hasiče, kteří se heslem "Bohu
ke cti a bližnímu ku pomoci" řídí již plných 120 let. Kromě
soutěží se podílejí na organizaci dětského dne, tradiční Hubertovy jízdy a celé řadě dalších aktivit.
Členové mysliveckého družení e starají o přírodu, ale bohužel zvěře je v přírodě stále méně, a tak jim nezbývá nic jiného, než přírodu ošetřovat a o žijící zvěř nezištně pečovat.
Občanské družení mládeže již řadu let usiluje o obnovu
dávných tradic a jejich práce se jim opravdu daří. Ať je to fašank, stavění máje, lovácké hody s právem, dozvuky hodů a
již řadu let pořádání vánočního živého betlému. Je pravda, že
lá ka k tradicím pomůže udržet i lásku k na emu překrá nému kroji.
A tak jsem přesvědčena, že každý, kdo se z naší obce odstěhoval, se k nám rád vrací, neboť člověk jde a nabírá sílu z
rodného kraje, ze svého domova, z jeho dávných tradic i současné podoby. A vždy, ať se vrátí kdykoliv, mají ho naši lidé za
svého, za někoho, kdo má stejná práva na naši dědinku, na její
líbeznou a osobitou krásu jako my, kteří v Kněžpoli žijeme
stále.
Ludmila Lapěikovd, kronikářka

Kněžpole hostilo celostátní hasleskou soutěž

Celorepublikověmu

klání hasičů předcházelo

slavnostní defilé

outěžních

Sbor dobrovolných ha ičů prožil velmi ru ně léto. Kromě toho,
že pravidelně vyjížděl na soutěže, z nichž e vracel s poměrně
slušnými výsledky (Pohár taro ty mě ta Uh. Hradiště - 6. místo z
24 družstev, Melůnový pohár Šarovy - 5. místo z 21 úča tníků,
Ořechovský pohár - 3. ze 12), počátkem září prošel zatěžkávací
zkouškou při níž mu el projevit nejen mi trov tví v požárním
útoku, ale též značnou míru organizačních
chopností.
V obotu 4. 9. se totiž do Kněžpole jely týmy z nejrůznějších koutů če ké republiky, aby soutěžily o pohár taro ty Sdružení ha ičů Čech, Moravy a Slezska.
a startu dvanáctého ročníku stálo 21 družstev mužů a edm žen kých týmů. Kněžpole
obsadilo druhou příčku za věčnými rivaly z Mistřic, kteří. i odvezli trofej pro vítěze. V ženské kategorii, v níž nemáme zastoupení, se z prvenství radovaly ženy a dívky z Bflovic. Počet
úča tníků byl trochu zklamáním - původně e počítalo s iršírn
tartovním polem. Kromě zá tupců z našeho okresu soutěžili
hasiči ze Zlín ka, ovojičínska, Hodonínska,
V etín ka, Kro-

týmLi.

měřížska, Přerovska a okre u Če ké Budějovice. Z pozvaných
zahraničních reprezentantů
dorazili jen Slováci, německé družtvo cestou zradila technika.
Ve tejném termínu proběhlo vyhlášeni vítěze leto ní Velké
ceny okresu Uh. Hradi tě. Kněžpolským ha ičům e nepodařilo obhájit loň ký primát avšak druhé mí to za Mi třicemi lze
nesporně považovat za úspěch.
O týden později kněžpolští hasiči vyrazili do Rokytnice
na klání o pohár hejtmana Zlínského kraje. Za tři roky existence outěže e již podruhé vraceli s hlavni cenou! Hned 12. září
Kněžpole hostilo další významný podnik - outěž "O lovácký
džbánek". Na domácí zbyla nepopulární
bramborová medaile
(ovšem se skvělým výsledným časem). První říjnový víkend ná
čekala soutěž v Českém Krumlově a týden na to další z vrcholů
našich aktivit - Hubertova jízda.
Marie Abrhámovd, jednatelka SDH Kněžpole

Děvčata si s hasict technikou nerozumějí o nic hůř než mužští kolegové.

Aje to!
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V mateřské škole začal nový školní rok
Milí rodiče,
další školní rok začíná. Jaký bude? Na co se můžeme těšit?
Hlavně na vaše děti. Ty přicházejí do MŠ většinou dobře naladěny. I ty nové dětičky už mají první školkový den za sebou.
Zvykají si na nová pravidla, nové kamarády. I když je to zvykání
pro některé děti bole tné, paní učitelky e jim snaží v emožně
nahradit maminčinu náruč.
I v tomto školním roce jsme naplnily dvě třídy: Třídu "motýlků", kde je zap áno 22 dětí, a třídu "srdíček", kde máme zapsáno 23 dětí.
Měsíc září je měsícem končícího léta a začínajícího podzimu. Příroda se chystá k odpočinku a nám začíná spousta práce,
která je pečlivě naplánovaná v celoročním plánu práce pod názvem JSI
ÁŠ KAMARÁD.
Celý tematický

blok je sestaven z deseti témat:

1. Kdo všechno přišel do školy
2. Sklízíme plody podzimu
3. Když padá li tí

Jednotlivá témata obsahují týdenní pod témata, která jsou
učitelkou zpracována podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. Celá práce je založena na metodách přímých
zážitků využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Snažíme
se probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat.Vedeme
děti k získání amostatnosti a
schopnosti projevovat se jako amostatná o obno t pů obící na
své okolí a k osvojení si základů hodnot, na nichž je založena
naše polečnost.
Teď si jistě každý z vás udělá obrázek o tom, jak je široké
pektrum na í práce. Kolem každého tématu je vždy pou ta
doprovodných akcí, pokusů a zábavy, aby i děti odnesly co nejvíce prožitků, protože člověk si zapamatuje:
10% toho, co lyší
15% toho, co vidí
20% toho, co souča ně slyšíme i vidíme
40% o čem di kutujeme
80% toho, co přímo zažijeme nebo děláme
90% toho, co se pokou íme naučit druhé.
Těšíme e na ú pěšnou spolupráci s vámi!

4. Těšíme se na Ježíška

Milena ULmannová, učitelka MŠ

5. Paní zima jede
6. Objevujeme

svět kolem nás

7. Jak se rodí jaro
8. Moje zvířátko - kde má domov
9. Když všechno kvete
10. Co už umím

Škola oslaví 140. výročí
"Poněvadž dítek školních přibývalo a stará dřevěná ško-

Téma je rozvrženo

do těchto okruhů:

la byla malá, povzbudil pan děkan v Bílovicích pater Ka-

1. Rodina /září, říjeni

rel Mikulka občany, by vystavěli školu novou. Občané přáli

2. Škola /listopad, prosinec/

sobě školu uprostřed vesnice lnyn! tam stojí obecní hosti-

3. Obec /leden, únor/

nec/ a počali voziti hlínu a zaváželi luži. Poněvadž pan

4. Region /březen, duben!

děkan vhodné toto místo pro školu neuznal,

vystavěna

5. Závěr

Školní toto stavení bylo

Věříme,

škola u kaple a sice přízemní.

/květen, červen/
že se nám podaří nashromáždit

úhledné a vystavené bylo roku 1864 za představeného

mavého materiálu,

Kašpara Dostálka č. 29. Vyučování započalo v této škoLe

oslav. Budeme hledat v kronikách

v roce 1865. V měsíci říjnu byla škola důstojným panem

ním úřadem,

farářem Františkem Halfarem vysvěcena."

pamětníky

Z ukázky ze školní kroniky vyplývá, že v roce 1865 e
začalo učit v nové budově

tehdy ještě přízemní (do té

doby e učilo v budově č. 84, která stála naproti

oučas-

né školy). V letošním školním roce 2004/2005 budeme
tedy slavit 140 let naší školy.
Proto jsme historii

projekt s

tohoto projektu

získají

o životě svých předků, zí kají poznatky

o odlišnosti života dnes a kdysi, pokusí se o jejich srovnávání s odhalením
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který bude použit k výstavě v rámci

s kronikářkou

spolupracovat

s obec-

obce paní Lapčíkovou,

s

obce, s rodiči i místními občany.

Proto Vás pro íme o spolupráci a pomoc dětem při
zjišťování informací či hledání fotografií. Věříme, že jim
svými vzpomínkami

pomůžete,

a těšíme

e na společ-

nou oslavu výročí naší školy v červnu 2005.
Jana Po/ášková

zvolili jako celoroční

názvem Kdysi a dnes. Plněním
žáci povědomí

řadu zají-

kladů i záporů vývoje.

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

Tenisový klub: Sezona končí, škola pro děti pokračuje
Mnozí i možná ještě vzpomínáte na poslední článek,
v němž j em e snažil představit tenisový klub, seznámit vá s
jeho vnitřní strukturou
a organizací a taktéž
jeho pracovními i sportovními
aktivitami. Dovolte mi tedy, abych vás i
dne
informoval o tom, co nového j me v na em tenisovém
areálu vybudovali
a jak je využíván.

Úkolem číslo jedna bylo v letošním roce dobudování
elektrického
osvětlení
celého areálu. Rád se pochlubím, že
jsme tento nelehký úkol díky panu Pavlu Pavlicovi
a jeho
firmě KOVOP
do poloviny měsíce května úspěšně .splnili.
Využívám proto této příležitosti
k tomu, abych jemu i jeho
zaměstnancům
veřejně poděkoval. Mé díky patří taktéž všem
sponzorům,
kteří zakoupili
o větlovací tělesa na věťí část
teni ového areálu. VŠEM vÁM SRDEČNĚ
DĚKUJI, PŘÁTELÉ! Díky této pomoci se finanční náklady nepohybovaly
ve tatisících, ale v desetiti ících, což je výrazný rozdíl. Poděkování patří taktéž obecnímu úřadu za vstřícnost
a spolupráci nejenom při této akci.
V průběhu roku j me došli k názoru, že při tenisových
turnajích se většina účastníků, kteří momentálně
nehrají, nemá
čím zabývat. Pro tyto a samozřejmě i pro mnoho dalších bylo
vybudováno
hřiště na petanque a ruské kuželky. Oba tyto
herní sektory nabízejí sportovní
vyžití jak při turnajích, tak
mimo ně.
Dále byla průhledným laminátem
za třešena
pergola,
takže už při posezení pod ní nám takříkajíc "neprší do piva".
Poslední větší investicí bylo zakoupení vyplétacího
stroje na
rakety. Je to ze strany tenisového klubu ji tý technický
ervi , který zajistí, že s pra klou strunou na raketě nemusímc

jezdit do Uh. Hradiště. Jako samozřejmost
beru každodenní
tarost o údržbu celého ten i ového areálu.
aší společnou
snahou je vytvoření prostředí, do kterého
budeme nejenom
rádi chodit, ale budeme se v něm i dobře cítit.
A protože nejenom prací živ je člověk dovolte mi, abych
vá v krátko ti informovalo
tom, jak je ten i ový areál využíván ke sportovním a společen kým akcím.
Vybudováním
elektrického
o větlení se celý areál nesmírně zhodnotil. Do tal e takříkajíc do vyšší třídy což umožnilo
protáhnout
hrací dobu do večerních hodin a využít ho taktéž
pro velmi atraktivní
noční turnaje. 'lY byly uspořádány tři, a
to ve dnech 5.6., 10.7. a 21.8. Zúča tnilo se jich v průměru
kolem čtyřiceti teni tů a teni tek. Zajímavost
a atraktivita
turnajů byla postavena na tom, že se dvojice hráčů losovaly,
takže všechna utkání byla velmi vyrovnaná. A protože každý
donesl nějakou cenu, každý také cenu dostal. Zažili jsme
poustu legrace, ale i nervydrá ajícího sportovního
nasazení.
ílern nebylo jenom sportovat - sportovní akce měly i vůj
společenský náboj. Jak říká Pitkin: "A vo tym to je".
Po lední sportovní akcí v tomto roce byl "Burčákový turnaj". Je už tradičně pořádán na závěr celé ezóny. Bude mít
trochu jiná pravidla, nicméně
nepochybuji o jeho úspěšnosti.
Mnohý z čtenářů si může říct:"
o dobře, to je v echno
pěkné, ale jak e starají o děti?" I na tuto otázku umíme odpovědět. Vycházeli j me ze známé pravdy, která říká, že starého psa novým kou kům nenaučíš, Uvědomujeme
si, že žádný
z ná dříve narozených
v teni e už žádnou "díru do světa"
neudělá. Víme, že základní stavební
kameny tenisových dovedností je třeba pokládat u těch nejmen ích. Z těchto důvodů byla zřízena
tenisová
škola pro děti. Začala fungovat v
květnu a pod vedením
kvalifikovaného
ten i ověho trenéra
Honzy Kavalce z Uh. Hradi tě bude pokračovat
v teni ové
hale v Uh. Hradišti přes celou zimu. Tenisový klub finančně
přispívá členům teni ové školy, kterých je v současné době
jedenáct.
V závěru svých předcházejících
článků j em e snažil
činnost tenisového klubu vždycky nějak zhodnotit. Dnes udělám výjimku a hodnocení
naší práce nechám
na vás.
Přeji hezký den.

Mgr. Josef Zajíček, piedseda tenisověho klubu
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Občané mohou využívat v místní knihovně počítač připojený na internet.
Možnost tisku na barevné tiskárně.
Vyhledávání v síti internet - poskytovaná služba
je zdarma.
Cena za tisk A4 černobíle 3 - Kč
A4 barevně 5,- Kč
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Provozní doba:
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čtvrtek

18.00 - 20.00 hod.

;

'"

noviny.
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Průměrný ro kněžpolských
Loňskou sezónu absolvovaly naše týmy s průměrnými
výsledky. Jaké bylo jejich umístění po posledním mi trov kém
klání a několik dalších informací nabízí následující článek.
"A" tým v tou pil do jarní části mistrovských bojů s poněkud změněným kádrem a tak se mu nepodařilo udržet, případně vylepšit umístění z podzimní části. Tehdy figuroval na
pátém místě
devítibodovým mankem na vedoucí Zlámanec.
Ten nakonec soutěž vyhrál a náš tým obsadil celkově
edmé
místo. Ztráta na vedoucí tým se prohloubila
na 22 bodů. Ze
šestadvaceti zápasů naši borci desetkrát zvítězili, čtyřikrát skončilo utkání remízou a dvanáctkrát jsme odcházeli poraženi. To
znamenalo 34 bodů při skóre 47:49, což mimochodem nesvědčí
o příliš dobré obranné činnosti.
a našich v třelených brankách
e v průběhu celé ezóny podílelo celkem 11 hráčů.
ejlep ím
střelcem e stejně jako v předcházejícím roce tal Radek Kašný, který zatížil konto oupeřů 12 brankami. Mira Lapčík se
trefil 8x, Reňa Fitzián 7x a zatím ještě dorostenec Tomáš FLíbor
skóroval 4x. Tři branky v zápase v ítil tentokrát pouze Mira
Lapčík v posledním podzimním kole, které bylo hodou okolno tí také jeho zatím posledním vystoupením v kněžpolskérn
dre u. Dvakrát j me naše soupeře vyprovodili ze hřiště pětigólovým přídělem, z toho jedenkrát dokonce na hřišti jednoho z
favoritů outěže v Boršicích u Blatnice.
aproti tomu šestkrát
nemu el náš brankář lovit míč ze sítě už hodně dlouho, tak jak
tomu bylo v Pitíně. Třikrát udržela naše obrana či té konto a
naopak čtyřikrát e naši střelci nedokázali trefit do branky soupeře ani jednou.
"B" tým - Benfika skončil na předposledním,
11. místě s
21 body a výrazně pa ivním brankovým poměrem 2 :58.
aprostým neúspěchem
skončila zejména jarní část soutěže, ve
které získali hoši pouze 4 body. Do střelecké listiny e zapsalo
11 hráčů, ncjlep ím byl Marek Krejčiřík s 12 brankami
třikrát
skórovali Peťa Kašný a Víťa Kaňovský.
Doro tenci končili také na 11. místě, když získali 23 bodů
při poměru branek 38:64. O v třelené branky se podělilo de et
dorostenců. Jednoznačně
nejlepší byl Tomáš Flíbor, který ke
čtyřem přesným zásahům v soutěži mužů přidal dal ích 15 v
okresní dorostenecké lize, Jakub Brázdil dal pět gólů.
Žáci byli a i e svým devátým místem vzhledem k probíhající generační výměně spokojeni. Ve 26 zápa ech zí kali 31
bodů, vstřeWi 56 branek a 74 obdrželi.
ejlepších vý ledků do-

Dorostenecké mužstvo
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otbalistů

áhli kluci v zápasech s Jankovicerni, kterým na áze\i 11 branek, a Kudlovicerni, které inka ovaly 9 krát.
Také v letošním roce u pořádal fotbalový oddíl tradiční,
již XXI. ročník turnaje žáků O pohár týdeníku Dobrý den s
kurýrem - Memoriál Zdeňka Jánoše.
aši žáci obsadili páté
místo a David Flíbor obdržel Cenu fair play.
Po loň kérn vítězném vystoupení hráčů nad 35 let na turnaji v Bílovicích se bohužel ná tým k obhajobě ani ne ešel, a
tak e tento tradiční turnaj "starých gard" leto poprvé konal
bez na í účasti, a to je velká škoda.
V polovině rpna byla zahájena nová fotbalová sezóna,
do které vstoupila opět čtyři kněžpol ká druž tva. "A" tým
získal v esti odehraných zápa ech za dvě vítěz tví a dvě remízy jen 8 bodů. Benfika vstoupila do soutěže ještě hůř. Po pěti
utkáních má na vém kontě jeden bod, což jí přisuzuje v tabulce předpo lední příčku. Dorostenci
zatím třídají dobré výsledky se slabšími, ale 9 bodů po esti zápa ech je olidním
základem do dalších kol. Žáci získali v šesti zápa ech 7 bodů a
nacházejí se nyní ve středu tabulky.
Zdeněk Kovář

B tým alias Benfika
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