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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním 

prvním čísle Kněžpolských novin. Jaro už se po-
malu hlásí o slovo. Doufejme, že už to tak zůstane 
a se sluníčkem přijdou také nějaké jarní deště, 
kterých by bylo velmi potřeba pro doplnění dlou-
hodobého defi citu spodní vody.

Úvodem několik slov k probíhajícím inves-
tičním a neinvestičním akcím. V únoru jsme 
převzali dva kusy nových kontejnerů do sběrné-
ho dvora v ceně cca. 215 tisíc Kč. Zde si dovolím 
trochu odbočit. Rád bych všechny požádal, aby 
respektovali pravidla pro ukládání trávy a listí 
do kontejnerů k tomu určených. Velmi často se 
stává, že se zde objevují věci, které tam nepatří. 
Toto následně velmi komplikuje další nakládá-
ní s tímto materiálem. Zároveň žádám občany, 
aby v prostoru vedle sběrného dvora neukládali 
dřeviny, které zjevně nejdou štěpkovat. Chápu, 
že likvidace pichlavých keřů je nepříjemná prá-
ce, ale řešením není jejich vyhození na veřejném 
prostranství. Pro obecní zaměstnance je to stejně 
nepříjemná práce, jako pro jejich bývalé vlastní-
ky. Do konce dubna by nám měl být dodán nový 
automobil pro hasiče za 1,5 milionu Kč. Na tuto 
akci jsme získali dotaci ve výši 450 tisíc od Mi-
nisterstva vnitra a 300 tisíc od Zlínského kraje. 
Z větší části je zrealizována také akce Revitaliza-
ce kulturního zařízení. Hotová je obnova podla-
hy, střešní krytiny, výměna oken a dveří. Zbývá 
dokončit zázemí jeviště, nátěr fasády a několik 
dalších drobností. Celkový rozpočet akce je cca. 
1,2 milionu. Tuto akci chceme z větší části fi -
nancovat z dotace. Obec požádala o dotaci 
z MMR na akci Obnova hřiště ZŠ a MŠ Kněžpo-
le. V rámci této by měl být položen nový povrch 
školního hřiště, vybudováno nové pískoviště, 
lavičky a upraveny některé plochy. Předpokláda-
ný rozpočet činí cca. 450 tisíc, výše dotace 70 %. 
V nejbližších dnech proběhne kolaudace akce 
„Prodloužení vodovodu a kanalizace Předbrání“. 
Akce vyšla na cca. 1,2 milionu, přičemž od Zlín-
ského kraje jsme získali dotaci ve výši 463.000,-Kč. 

Slovo starosty

Výpis U S N E S E N Í   č. 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 11. prosince 2018
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/1/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce 
Kněžpole dle přílohy č. 1 - 5/2018.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/2/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Jednací řád fi nančního výboru 
dle přílohy č. 1 - 6/2018.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/3/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Jednací řád kontrolního výboru 
dle přílohy č. 1 - 7/2018.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/4/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2018 
takto: Příjmy: 719.700,- Kč
 Výdaje: - 4.017.600,- Kč
 Financování: - 4.737.300,- Kč 
 dle přílohy č. 1 – 8/2018.

K dispozici už je přesný seznam majitelů s výmě-
rou dotčených částí, potřebný pro výkup pozem-
ků na obchvat, takže v nejbližších týdnech budou 
započata jednání s jednotlivými vlastníky.

Na posledním jednání zastupitelstva bylo 
schváleno pořízení nového územního plánu. Stá-
vající územní plán je z roku 2009 a vyžaduje celou 
řadu změn. Tyto jsou vyvolány z části potřebami 
občanů a z části nutností zapracování požadavků 
z nadřízených dokumentací.  Lze předpokládat, 
že proces pořízení bude trvat přibližně tři až čtyři 
roky. Až do doby schválení nového bude samo-
zřejmě v platnosti územní plán stávající.

Několik slov ke kulturnímu a společenské-
mu životu v uplynulém čtvrtletí. 16. 12. 2018 
se uskutečnilo Rozsvícení betléma u kostela Sv. 
Anny. Účast byla tradičně velmi vysoká a rád 
bych poděkoval všem, kteří se na přípravě této 
akce jakkoli podíleli. Dne 22. 12. 2018 proběhlo 
tradiční zpívání u vánočního stromu. Vzhledem 
k deštivému počasí jsme akci přesunuli do kul-
turního zařízení. Vysoká účast mě velmi potěšila.  
31. 12. 2018 se uskutečnil tradiční Silvestrovský 
pochod, ukončený táborákem. Trasy byly jako 
vždy dvě, avšak novinkou byla změna místa. 

Opékání se uskutečnilo premiérově v prostoru 
před kulturním zařízením. Tato změna přinesla 
veskrze pozitivní odezvy, takže u tohoto místa 
patrně zůstaneme i letošní rok. Pro děti, které se 
vzhledem k věku nemohou účastnit hlavního oh-
ňostroje, byl připraven také menší ohňostroj, jako 
ukončení této akce. O půlnoci jsme se rozloučili 
s rokem 2018 obecním ohňostrojem, spojeným 
se silvestrovským přípitkem. Nemohu opome-
nout také řadu kulturních akcí pořádaných na-
šimi spolky a dalšími organizacemi. Zmíním 
například Štěpánskou zábavu, Hasičský ples, ples 
SRPŠ či fašankovou zábavu. Rád bych na tomto 
místě poděkoval všem organizátorům, kteří vě-
nují svůj čas zachování společenského a kultur-
ního života v naší obci. V sobotu 23. 3. 2019 obec 
uspořádala pro své občany zájezd na nákupy do 
Polska. Zájem byl tradičně velký a autobus byl 
zaplněn. Pozvánky na kulturní akce v nadcháze-
jícím čtvrtletí najdete na dalších stránkách novin 
a také na obecních internetových stránkách.

Závěrem bych všem rád popřál krásné prožití 
nadcházejícího jarního období a zejména veliko-
nočních svátků.

Mgr. Petr Knot, starosta

Silvestrovský výšlap
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Výpis U S N E S E N Í   č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 7. března 2019

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/5/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán investičních a ostatních 
akcí pro rok 2019 dle přílohy č. 1 – 9/2018.

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/6/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Kněžpole pro rok 2019 dle přílohy č. 1 – 10/2018.

k bodu č. 9
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/7/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje fi nanční rozpočet obce na rok 
2019 a to:  Příjmy: 15.432.603,- Kč
  Výdaje: 16.174.400,- Kč
  Financování: 741.797,- Kč 
  dle přílohy č. 1 – 11/2018.

k bodu č. 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/8/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
mezi obcí Kněžpole a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kněžpole, IČ 61704211 
o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 dle přílohy č. 1 – 12/2018.

1/9/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlou-
vy mezi obcí Kněžpole a Kněžpolskou chasou, IČ 26590786 o poskytnu-
tí neinvestiční dotace pro rok 2019 dle přílohy č. 1 – 13/2018.

k bodu č. 11
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/10/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 
roky 2020-2023 dle přílohy č. 1 – 14/2018.

k bodu č. 12
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/11/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje pana Martina Kaňu jako člena 
poradní skupiny pro přípravu a schválení účetní závěrky.

k bodu č. 13
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/12/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje ponechání výše odměn neu-
volněných členů zastupitelstva a pravidel pro jejich poskytování ve výši 
schválené usnesením č. U/17/2018 ze dne 30.10.2018.

k bodu č. 15
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/13/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole mění usnesení č. 19/5/2018 následujícím 
způsobem: 
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje trasu budoucí příjezdové komu-
nikace do průmyslové zóny Kněžpole dle studie, zpracované Ing. Mila-
nem Valouchem, která je přílohou č. 19-11/2018. Pozemky potřebné pro 
realizaci záměru budou vykupovány za kupní cenu 100,- Kč/m2 za části 
pozemků přímo pod trasou obchvatu a za kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2 
za zbývající část pozemku v případě, že se vlastník rozhodne k prodeji 
celého pozemku. 

k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/1/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje pořízení nového územního plánu.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/2/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
nově vzniklého pozemku p.č. 224/46 o výměře 39 m2, který vznikne oddě-
lením z pozemků p.č. 224/15, 224/21 a 224/24,  zapsaných na LV č. 1 pro 
k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, na základě geometrického plánu pro 
dělení pozemků č. 690-56/2018, zpracovaného Ing. Pohunkem. Tento nově 
vzniklý pozemek bude prodán obcí paní Jiřině Pavlicové, bytem Kněžpole 
260, 687 12, a to za cenu 100 Kč/m2, která je cenou obvyklou při prodeji 
obdobných částí pozemků občanům. Náklady spojené se zpracováním ge-
ometrického plánu a převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/3/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na 
prodej části pozemku p.č. 1479/162, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. 
Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca. 45 m2, dle přílohy č. 
2-9/2019. Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem pro 
dělení pozemků. Takto oddělená část bude prodána manželům Silvii 
a Přemyslovi Kupcovým, bytem Kněžpole 344, 687 12, a to za cenu 

100 Kč/m2, která je cenou obvyklou při prodeji obdobných částí pozem-
ků občanům. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a 
převodem nemovitosti uhradí kupující.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/4/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2019 
takto: Příjmy: 478.940,- Kč
 Výdaje: 648.250,- Kč
 Financování: 169.310,- Kč 
 dle přílohy č. 2 - 11/2019.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/5/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje paní Lenku Kolaříkovou, bytem 
Kněžpole 223, 687 12 jako členku školské rady Základní školy a Mateř-
ské školy Kněžpole, Okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, 
sídlem Kněžpole 100, 687 12, a to do konce stávajícího tříletého funkč-
ního období, končícího v dubnu 2021.
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Svoz plastů v roce 2019

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 
– zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Do pytlů nepatří: PVC, novodurové trubky, CD a DVD guma, 
pryžové výrobky, obaly od nebezpečných látek (motorové chemi-
kálie, barvy apod.).

Svoz nebezpečných složek odpadu 
vytříděných z komunálního 

odpadu v roce 2019
středa 3. dubna 2019  16:00 - 16:45
pondělí 9. září 2019  19:00 - 20:00 
Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat 
• v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost v obci Kněžpole se nachází v budově obecního úřadu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Jak volič hlasuje? (§ 37 zákona)
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kan-
didujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím 
lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. 
To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakrouž-
kuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostní-
mu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Volby 
do Evropského parlamentu 

Prosba
Vážení spoluobčané, pracujeme na knize o naší obci, která by měla 

vyjít u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Kněžpoli v roce 
2020. Chtěl bych vás touto cestou poprosit o zapůjčení fotografi í z vašich 
rodinných alb. Jde zejména o fotografi e z různých událostí v Kněžpoli, 
jako jsou například hody, dožínky, jízda králů, pouť a podobně. Dále foto-
grafi e, kde jsou vidět již neexistující domy a fotografi e lidí v kroji přibližně 
do roku 1970. Fotografi e okopírujeme a vrátíme. Zapůjčením potvrzujete, 
že souhlasíte s bezplatným zveřejněním.                                     Petr Švehla

Další z připravovaných aktivit u příležitosti 800 let od první pí-
semné zmínky je vytvoření databáze vzdělanců a slavných Kněžpo-
lanů. Je těžké vytvořit takovou databázi bez spolupráce s obyvateli 
Kněžpole. Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny obyvatele, aby 
upozornili na slavné rodáky tím, že napíší jméno osobnosti, o které 
si myslí, že patří do této významné skupiny lidí, připojí krátký vý-
čet jejích úspěchů a toto předají na OÚ. Jako příklad můžeme uvést 
fotbalistu Zdeňka Jánoše, malíře F. K. Foltýna nebo herečku A. Gas-
nárkovou.                                                                                    Petr Švehla 

Vytvoření databáze slavných 
Kněžpolanů

Občanské sdružení Kněžpolská chasa, 
jako první akci v tomto roce, uspořádalo 
již tradiční Fašank. Uskutečnil se v sobotu 
2. března 2019. Fašankový průvod se vydal 
na obchůzku po dědině v 13:00. V průvodu 
nechyběly ani tradiční masky jako smrtka, 
dělostřelci, babka s nošů, kněžpolská žaba 
a i další masky, které se objevily v průvodu 
poprvé. Byly to třeba tři mouky - hladká, po-
lohrubá a hrubá, marfuška, dvě pirátky, jeden 
hasič a mnoho dalších. Počasí vyšlo krásně, 
a tak průvod mohl projít v klidu celou dědi-
nou. Při průvodu se tančilo, zpívalo a odstře-
lovalo dělem a veselilo. Sem tam nám i někdo 
štamprlku či koblížek nebo nějakou tu dob-
rotu nabídl, za což vám děkujeme. Večerní 
zábava se velice vydařila, a to i zásluhou kape-
ly Rocksoar, která nám po celou dobu hrála. 
Hráli výborně, a tak není divu, že celý sál byl 
během chvilky zaplněn. V průběhu večera byl 
i malý výpadek proudu, který naštěstí nikoho 
neodradil a mohlo se uskutečnit představení 
s pochováním basy.

Kněžpolská chasa

7. února
4. dubna

30. května
27. června

25. července
22. srpna
17. října

12. prosince
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Křesťané hromadně cvičí timemanagement 
Milí sousedé, spoluobčané a lidé dobré 

vůle! 
Zdravím vás v čase, který je (nejen) pro 

každého křesťana mimořádným obdobím. Je 
to čas, který nazýváme postní dobou. Podob-
nou dobu znají všechna velká náboženství. Už 
název navozuje myšlenku, že jde hlavně o půst, 
odříkání a odpírání si něčeho. Je tomu skuteč-
ně tak? A proč?

S přicházejícím jarem se mnoho lidí pou-
ští do očistných kůr, diet a sportovních ak-
tivit. Tělo se jakoby probouzí a člověk cítí, že 
se potřebuje „protáhnout“ a trochu „odlehčit“. 
Všichni asi chápou, že je to pouze prostředek 
pro to, abychom se cítili dobře, vyplavily se en-
dorfi ny, udělali něco pro své zdraví. Podobné 
je to s půstem. Půst je prostředek k tomu, aby-
chom „protáhli“ a „odlehčili“ naší duši, neboli 
prostoru, skrze který se projevuje mé svědo-
mí, vnitřní touhy a ve kterém se mohu setkat 
s Tím, který dává mému životu smysl – s Bo-
hem. Proto také křesťané cvičí a očišťují duši. 

Půst je prostředek k tomu, co chci docílit – 
posílení „duchovních svalů“. Pomocí půstu se 
chci naučit zříkat trochu sebe, svého pohodlí 
a svých slabostí a takto vytvořený prostor vě-
novat více svým nejbližším, přátelům, kolegům 
a Bohu. Dnes je možná více aktuální uspořádat 
si svůj čas. Zhodnotit, kde mohu ubrat (třeba 
internet, workoholismus, neplodné debaty…) 
a kde zase přidat (povídat si se svými bližními, 
zajímat se jeden o druhého, něco hodnotného 
si přečíst…). Více, než zkroucený obličej přís-

Radostné a milostiplné 
velikonoční svátky, 

chlapcům bohatou pomlázku 
přejí všem spoluobčanům 
členové  MO KDU-ČSL

Sbor dobrovolných hasičů Kněžpole
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o tom, co se v našem sboru za uplynulé 

období událo, a co nás letos dle plánu činnosti čeká:
Dne 9.2.2019 jsme uspořádali hasičský bál s doprovodným progra-

mem a tombolou. Zde bych chtěl poděkovat všem občanům a fi rmám, 
kteří nám poskytli dary, přišli se bavit, a tím nezištně podpořili náš sbor.

Dne 10.3.2019 v dopoledních hodinách byl naší zásahové jednotce 
vyhlášen poplach - jednalo se technickou pomoc při odstranění utržené 
střechy dílny.

Další plánovanou akcí pro letošní rok je 
stavění máje, které se uskuteční 4. května 2019. 
Tímto Vás na tuto akci srdečně zveme a pro-
síme kněžpolské chlapce a muže o pomoc při 
stavění. 

Za O.S.K.CH. Andrea Juřenová

ným odříkáním jídla a pití, by se tak mohlo ob-
jevit více úsměvu, povzbudivých slov, času pro 
své blízké, více chvil, kdy držím v ruce knihu 
knih – Bibli a nechávám se inspirovat do kaž-
dodenních kroků životem. 

Takto prožívaný půst – cvičení duchovních 
svalů – se může podobat předvánoční atmosfé-
ře, která lidi sbližuje a spojuje. V postní době jde 
navíc o to, aby nám to zůstalo nejen pro období 
Velikonoc, ale abychom takto procvičené svaly 
duše nadále využívali. K tomu patří i očišťování 
duše pomocí svátosti smíření, ke které každého 
pokřtěného v době postní zvu. Bůh nás zná, ne-
musíme se obávat. Čeká nás, aby nám odpustil. 
K procvičené duši patří také její uzdravení – to 
se děje v proudu Božího požehnání a odpuštění 
při zpovědi. „Ježíš přišel na svět, aby zachránil 
hříšníky!“, říká sv. Pavel v první kapitole listu Ti-
motejovi. Nebojme se pustit do cvičení i do očis-
ty. Vyplaví se duchovní endorfi ny, ze kterých 
budeme mít radost nejen my sami, ale určitě 
i naše okolí. Příležitostí je mnoho. Krom pra-
videlné nabídky před každou mší sv. a předve-
likonočních zpovědí, budeme prožívat v pátek 
29. března od 19h do 22h v kostele v Bílovicích 
tzv. „Nikodémovu noc“ – možnost přijít do 
ztemnělého kostela jen tak posedět, ztišit se, 
promluvit si s Pánem Bohem, případně s kně-
zem nebo se vyzpovídat. To už záleží na vás. 
Dveře i srdce nás kněžích máte otevřené. 

Těším se na případné setkání a přeji pěk-
nou a požehnanou postní dobu

o. Pavel

Máme v plánu udělat sběr starého železa a jiných kovů. Sběr se 
uskuteční v sobotu 27.4.2019 od 8 hodin a budeme rádi, když nám 
nachystáte nějaký ten kousek nepotřebného železa. Pokud by jste měli 
něco těžšího a objemného - informujte některého z členů našeho sboru 
a my se o to pak postaráme a vyneseme.

V neděli 28.7.2019 u příležitosti pouti ke sv. Anně, se uskuteční na 
místním fotbalovém hřišti okresní kolo v požárním útoku, začátek je od 
14 hodin - srdečně všechny zveme.

Za SDH Kněžpole   Zbyněk Kadlčík

ostné a milostiplné 
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Oddílu mužů TJ Sokol Kněžpole zahájil zim-
ní přípravu pravidelnými tréninky již v lednu. 
Nedílnou součástí přípravy na jarní část fotbalo-
vé soutěže jsou i přátelská utkání a letošní zimní 
přestávka není výjimkou. V době uzávěrky toho-
to článku byl odehrán přípravný zápas proti Mist-
řicím s výsledkem 4:2 pro naše borce. Následovat 
budou utkání proti Sokolu Těmice a SK Mařatice. 
Kádr mužů bude do jarní části sezóny rozšířen 
o několik posil. Z FC Veselí n. Moravou k nám 
přestoupil Jakub Fránek, ze Spartaku Hluk při-
chází Aleš Zlínský a Václav Uhlíř.

Dorost trénoval pravidelně už od Nové-
ho roku nejprve v tělocvičně ZŠ Jarošov, pak 
na umělce v Uherském Hradišti a od půlky 
března na domácím hřišti v Kněžpoli. Mimo 
pravidelných tréninků se dorostenci tradičně 
zúčastnili i kvalitně obsazeného turnaje Con-
tinental Cup v Otrokovicích. Obsadili zde při 
účasti šesti klubů celkové 4. místo, přičemž za 
sebou zanechali dorostenecké oddíly z Holešo-

Zimní příprava na fotbalové jaro 2019

Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole vstupuje v roce 

2019 do své osmnácté sezóny. Počet členů TK 
vzrostl na současných 44. Vzrůstající zájem o 
tenis se projevil v obsazenosti kurtů i v účasti 
na akcích pořádaných tenisovým klubem. 

Na tenisových kurtech bylo dohledem 
správce kurtů Z. Hubáčka odehráno 285 turna-
jových a nespočet přátelských utkání.

Z  pořádaných „soutěží“ bylo 6 jednorázo-
vých turnajů a dlouhodobá Kněžpolská teniso-
vá liga. Turnajů se zúčastnilo dohromady 106 
hráčů a hráček. Turnaj ve dvouhrách vyhrál P. 

va a Fryštáku. Dorost odehrál i přípravný zá-
pas proti prvoligovým ženám 1. FC Slovácka, 
které dokázal porazit 6:2. Dorostenecký oddíl 
má rovněž zájem o několik hráčů na posílení 
sestavy, ale zatím nebyl žádný z rozjednaného 
přestupu potvrzen.

Žáci hrající pod hlavičkou Mistřic absolvo-
vali zimní přípravu obvyklou formou tréninků 
v tělocvičně ZŠ Bílovice a po příchodu přízni-
vějšího počasí pak na umělce v Mistřicích.

Tolik stručně k zimní přípravě, jaro však už 
doslova klepe na dveře a obraťme proto svou 
pozornost k nadcházejícím událostem. V době 
vydání tohoto čísla Kněžpolských novin už 
bude mít oddíl dorostu za sebou několik jar-
ních mistrovských utkání, které začnou hrát 
již od soboty 23. března. Ostrý start jarní čás-
ti sezóny mužů se bude konat o něco později 
– 7. dubna zahajují muži soutěž domácím zá-
pasem proti největším konkurentům v boji 
o postup Traplicím.

Nesmíme zapomenout na zmínku o mi-
mosportovní činnosti klubu. K udržování 
a rozvoji zázemí pro naše hráče a funkcioná-
ře jsou nezbytné svépomocné brigády, kterých 
náplní je mimo běžné jarní údržby trávníků 
také servis zavlažovacího zařízení a sekačky 
na trávu, obnova nátěrů kovových konstruk-
cí, maleb v prostorách kabin a spousta dalších 
drobností, které přispívají ke zhodnocení spor-
tovního areálu v naší obci. 

O dalším fotbalovém programu a výsled-
cích našich oddílů Vás budeme nadále infor-
movat na internetových stránkách klubu se 
známou adresou www.sokolknezpole.cz.

Na závěr vyzýváme všechny příznivce 
kněžpolského fotbalu, aby v hojném počtu při-
šli podpořit naše oddíly v jarních soutěžních 
kláních a užili si tak zábavu i relax v zařízeních 
útulného kněžpolského stadiónu.

 Za výkonný výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Kaňovský, Kněžpolskou sovu pár P. Kaňovský, 
M. Prusenovský a turnaj v mixech Tereza Píš-
ťková s Tomášem Úlehlou. Burčákový turnaj 
měl tradičně dva vítěze, mezi hobíky kralovali 
P. Michalcio s M. Valouchem a mezi profíky 
obhájili vítězství T. Úlehla a J. Vyorálek. Pivní 
turnaj vyhráli T. Píšťková s J. Vyorálkem a zá-
věrečný Mikulášský vyhrála dlouhodobě nej-
lepší dvojice Grebeníček, Šuranský.

Tenisové ligy se zúčastnilo celkem 58 hrá-
čů, kněžpolským tenistou roku 2018 se stal 
Michal Prusenovský, soutěž čtyřher vyhráli 

Grebeníček se Šuranským.
Tenisová škola pro děti byla v provozu od 

června do září a pod vedením trenérky Terezy 
Píšťkové se v ní vystřídalo celkem 20 dětí.

Všechny tyto aktivity jsou naplánovány 
i na nastávající sezónu, která začíná otevřením 
kurtů 1. dubna. 

Veškeré informace o konaných akcích na-
leznete na www.tenis-knezpole.cz, dotazy, ná-
vrhy nebo připomínky můžete zasílat na kon-
taktní mail tenis-knezpole@email.cz.

Za TK Kněžpole  Mgr. Petr Holub, předseda TK                        



7

Kněžpolské novinyKKněěěžžžppollllskkkkéééé noviiinyyKněžpolské noviny

Okénko do mateřské školy
Také se Vám někdy stává, že zvednete hla-

vu a obdivujete oblohu? Někdy je to lepší než 
sledovat televizní program. Mraky se honí po 
obloze a slunce se snaží svými hřejivými paprs-
ky dosáhnout až na zem a probudit vše, co bylo 
skryto před chladem zimního počasí. Ano, už 
je to tady. Jaro v nás probouzí krásné pocity, 
možná i raději vstáváme, když se nám den tak 
pěkně prodlužuje. I my všichni v mateřské 
škole to cítíme. Děti jsou živější, nabyty no-
vou energií a den se stává najednou barevnější 
a pestřejší. V tomto článku se však musíme na 
chvíli vrátit k chladným měsícům. Vždyť jaro 
nám již neuteče. V lednu k nám zavítal kouzel-
ník i se svou asistentkou. Laskavým povídáním 
s dětmi navázal kontakt a do svého čarování je 
i zapojil. Děti byly nadšeny, protože na malou 
chvíli byly někým jiným a středem pozornosti. 
Pár kouzelnických triků jim bylo prozrazeno. 
Nadšení vyvrcholilo vystoupením živých zví-
řátek. Hrdličku a králíčka si na závěr vystoupe-
ní mohli i pohladit.

V únoru se konal v prostorách třídy 
i v místním kulturním zařízení dětský karne-
val. Hojnost masek a profesionální doprovod-
ný program prozrazuje, že tato akce je oblíbená 
hlavně u mladších dětí. Nedělní odpoledne 
bylo tedy ve znamení pohybu a zajímavých her. 
Díky tedy patří všem rodičům, kteří se postara-
li o to, aby si všichni zúčastnění na závěr karne-
valového radování odnesli z tomboly nějakou 
tu drobnost, spolu se vzpomínkou na pěkné 
nedělní odpoledne.

Březnové počasí již svádí k tomu, že více 
času trávíme venku na čerstvém vzduchu. I my 
každý čtvrtek jezdíme do Uherského Hradiště. 
Děti zde navštěvují plavecký aqupark, kde pro-
bíhá pod vedením zkušených plavčíků před-
plavecká výuka. Vše, co malí plaváčci ve vodě 
i pod vodou provádí, je formou hry. Proto se 
moc těší a každý čtvrtek vyhlíží autobus, který 
je tam odveze. A již se blížíme k tolik oblíbené-
mu spaní v mateřské škole. Ti nejvíce odvážní, 
kteří se opravdu nebojí spát mimo domov, strá-
vili tajuplnou noc ve školce. Nejdříve proběh-
lo takzvané „světélkování“. Následovaly různé 
pohybové hry a procházka noční budovou 
zahalenou do naprosté tmy. Denní světlo nám 
nahradily naše svítidla a naše oči se musely 
přizpůsobit pobytu ve tmě. Hledání neznámé 
ztracené věci, doplněné příběhem, děti moti-
vovalo k obezřetnosti při našlapování. Nesměla 
chybět ani práce u stolečků. Všichni se snažili, 
protože hřeb večera se blížil a bylo to cítit i ve 
vzduchu. Vyrobeného ducha si děti musely od-
nést do kolébky ve třídě srdíček, pouze s bater-
kou v ruce a úplně sami. I největší hrdinové se 
začali bát. V tuto chvíli se ukázalo, že naše děti 
jsou opravdu kamarádi. Někteří se nabídli, že 
půjdou jako doprovod s kamarády. Měla jsem 
z toho hřejivý pocit u srdce. Po vyčistění zoub-
ků následovala pohádka a všichni usnuli tvr-
dým spánkem. Diplom i se sladkou odměnou 
na ně počkal do pátečního rána.

Ve středu 20. března se defi nitivně rozlou-
číme se zimou. S mladšími dětmi pojedeme do 
Jarošova. Ti nejstarší půjdou pěšky až na smlu-
vené místo, kde tu ukrutnou zimu zapálíme 
a hodíme do řeky Moravy. Se slovy: Zimo, zimo 
táhni pryč…..“ se s ní snad shledáme až příští 
rok. Nyní se snažíme naši školku obléknout do 

nového, jarního kabátku. I v šatně se nám to 
začíná zelenat a barevnost na nás vykukuje ze 
všech koutů. To se k nám pomalu, ale jistě blíží 
velikonoční svátky, ale o tom zase příště. 

Přeji všem čtenářům krásné jarní probuze-
ní, spoustu příjemné práce a jarního sluníčka.                

Za MŠ napsala Ladislava Nosková
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Základní škola
První školní akce roku 2019 se zaměřila na naše nejstarší školá-

ky, žáky 4. a 5. ročníku, kteří se zúčastnili besedy o kouření. Krajský 
metodik prevence z KPPP dětem vysvětlil rizika a důsledky kouře-
ní. Zaměřil se i na prevenci a schopnost odolat negativním vlivům 
různých závislostí. Děti byly aktivní, reagovaly spontánně a měly 
spoustu dotazů.

V sobotu 26. ledna proběhl Rodičovský ples. Celý večer slavnost-
ně zahájilo 24 párů žáků předtančením polonézy. Pohled na krásně 
upravená děvčata a elegantní chlapce byl úžasný. Poté následovalo 
vystoupení Terezky Pokorné a jejího tanečního partnera Tomáše 
Judase z tanečního klubu Rokaso s ukázkou standardních tanců 
a následně i tanců latinských. Dalším zpestřením programu byl tanec 
Závislák, který patřil našim nejstarším, tedy žákům pátého ročníku. 
Taneční vystoupení s mladšími dívkami nacvičila naše absolventka 
Zuzana Šuranská. Ohlas u diváků sklidila polka a v momentě dětem 
k tanci zpíval celý sál píseň Proč ten jetelíček. Program večera obo-
hatilo také taneční vystoupení břišních tanečnic skupin Yalla, Yallin-
ky a Yallinečky. K tanci hrála hudební skupina Ogaři. O půlnoci byla 
vyhlášena tombola a ti šťastnější si domů odnesli své výhry. Velký 
dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, jeho organizaci 
a průběhu. Bez těchto obětavých rodičů by tento ples nemohl být. 
Výtěžek z plesu půjde na financování akcí pro žáky školy.

V úterý 29. ledna jsme se vydali na celodenní exkurzi. Naším 
prvním cílem byla Hvězdárna a planetárium Brno, kde jsme se tě-
šili na pořad „Planety: Cesta sluneční soustavou“. V planetáriu jsme 
nejdříve zaujatě pozorovali hvězdnou oblohu a při tom poznávali 
nejnápadnější souhvězdí. Jediné vesmírné těleso, na kterém dosud 
přistáli lidé, je Měsíc a na něm začala také naše výprava, dále jsme 
pozorovali možné známky života na Marsu, ale hned na to jsme se 
už nezadržitelně vzdalovali ke čtyřem plynovým obrům – Jupiteru, 
Saturnu, Uranu a Neptunu. Průzkum vesmíru je pro nás fascinují-
cí a jako pomyslní kosmonauti jsme měli také příležitost pozoro-
vat naši planetu Zemi pohledem z vesmíru. Tímto cestováním nám 
hodně vytrávilo a po přistání jsme spěchali na naše svačiny. Před 
sebou jsme měli ještě návštěvu Technického muzea v Brně. Měli 
jsme možnost prohlédnout si expozice muzea a nejvíce času jsme 
věnovali výstavě „Průmysl na Moravě 1918“, která byla zaměřena na 
dobu vzniku naší republiky až do roku 1928. Nahlídli jsme do života 
tehdejších dělníků a továrníků, do doby, kdy parní sílu začínala na-
hrazovat elektřina. Prošli jsme průmysl strojírenský a těžký, průmysl 
potravinářský, textilní i obuvnický. Ukázali jsme si konkrétní firmy 
a klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nás ale 
ještě čekala i výtvarně technická dílna „Plují, jezdí, létají“, na které 
jsme si vyrobili mini modely letadýlek či parníků.

Ve středu 30. ledna se uskutečnilo na SŠPHZ v Uherském Hra-
dišti okresní kolo Matematické olympiády žáků pátých a devátých 

ročníků základních škol. V kategorii Z5 naši školu reprezentoval Ště-
pán Jagoš. Úkolem bylo v devadesáti minutách vyřešit tři matematic-
ké úlohy, za jejichž řešení mohli soutěžící získávat po šesti bodech. 
Z celkového počtu 41 soutěžících se umístil na sdíleném 9. – 10. místě. 
Do řešení šesti úloh školního “domácího” kola se nejprve v průběhu 
podzimních měsíců zapojili hned dva naši páťáci, ale postup bohužel 
vyšel jen jednomu z nich.

31. leden byl pro všechny školáky výjimečným dnem, kdy se ve 
škole hodnotilo jejich půlroční snažení. Pro některé zasloužená od-
měna, pro jiné trocha zklamání. V očekávání bylo zejména našich 
sedm prvňáčků. Čekalo na ně historicky první vysvědčení. Počáteční 
obavy a napětí vystřídala radost z jedniček a chuť do dalšího nabývá-
ní vědomostí a zkušeností.

Již tradičně proběhla na naší škole pěvecká soutěž Zazpívej, 
slavíčku. Letos se školní kolo konalo 20. února a mělo bohaté za-
stoupení žáků všech ročníků. Výkony dětí byly hodnoceny ve třech 
kategoriích. 

A výsledky?

0. kategorie (1. ročník):
1.místo Jiří Jaitner
2.místo Adélka Zubalíková
3.místo Amálka Hoferová

1. kategorie (2. a 3. ročník):
1.místo Eliška Knotová
2.místo Anička Kadlčíková
3.místo Tomáš Kašný

2. kategorie (4. a 5. ročník):
1.místo Tomáš Kupec
2.místo Adam Kozelek
3.místo Simonka Kadlecová

Dále byly uděleny dvě ceny: Lukáš Lapčík získal cenu diváka 
a Tomáš Kupec se stal absolutním vítězem.

Úterý 5. března, den ukončení hodování a veselí před zahájením 
půstu, jsme pořádali v naší škole den v maskách. Na zábavné školní 
dopolední vyučování navázala také školní družina soutěžním odpo-
ledním programem.

S končící zimou se děti se svými rodiči loučili také v sobotu 
9. března při bruslení na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Po-
děkování za organizaci patří paní Magdaléně Krčkové.

Ve středu 13. března navštívila naši školu lektorka společnosti 
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět s výukovým programem s ná-
zvem Recyklace hrou. Žáci se v něm dozvěděli o třídění odpadů 
a jeho dalším následném zpracování. Nejprve si vyzkoušeli třídit 
předměty na obrázcích tak, že přikládali obrázky na barevné popel-
nice. Při tom rozhodovali, z čeho je daný výrobek zhotoven a kam 
ho uložit, když doslouží. Všichni si také mohli vyzkoušet rozmonto-
vat počítač nebo maketu pračky či baterie, aby zjistili, co se ukrývá 
uvnitř těchto spotřebičů. Na závěr děti shlédly krátké filmové ukáz-
ky. Program byl nejen poučný, ale také zábavný a my si více a více 
uvědomujeme, že třídění odpadu a jeho následná recyklace by už 
měla být nedílnou součástí života každého z nás.

Zajímavé úkoly z matematiky jsme procvičili 22. března v soutě-
ži Matematický klokan, kde si žáci 2.+3.r. v kategorii Cvrček a žáci 
4.+5.r. v kategorii Klokánek měli možnost porovnat své výsledky.

V měsíci březnu probíhá také recitační soutěž, vybraní žáci 
z třídních kol se právě intenzivně připravují na školní kolo. 

S přáním příjemných velikonočních svátků
za kolektiv zaměstnanců 

ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová
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2. Reprezentační jízda 
motocyklů po Kněžpoli

Máte-li doma Babetu, Pionýra, Mustanga, Jawu nebo jakýkoliv 
motocykl, pak je tady něco pro vás. Majitelé motocyklů z Kněžpo-
le organizují reprezentační jízdu motocyklů. Vy všichni, kdo máte 
doma nějaký pojízdný motocykl a chcete jej provětrat, můžete se 
s ním projet po Kněžpoli dne 26. 5. 2019. Sraz je u OÚ ve 14 hodin. 
Řazení jízdy bude následující: babety a motocykly do 50 cm3, pak 
další stroje podle stáří do roku 1990. Dále pojedou motocykly vyro-
bené po roce 1990 a to podle kubatur, od nejslabších po nejsilnější. 
Cíl jízdy bude za fotbalovým hřištěm. Těšíme se na vaši účast. Pří-
padné organizační dotazy zodpoví pan Petr Švehla.
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