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Slunné léto plné zajímavých
zážitků a odpočinku přeje Rada
a
obce Kněžpole a zaměstnanci
obecního úřadu..
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Slovo starosty
Vážené spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním druhém čísle Kněžpolských novin.
Jaro uteklo jako voda a máme zde období
letních prázdnin. Období, které s nedočkavostí vyhlížely zejména děti školou povinné,
ale zároveň také období letních dovolených
pro většinu ostatních.
Na obecním úřadě se však práce nezastavují ani přes léto. Pro zajištění většího množství venkovních prací jsem na letní měsíce
přijal na dohodu o provedení práce dalšího
zaměstnance. Sestava administrativních pracovníků obecního úřadu zůstává nezměněna. Pouze u Ing. Vašíčkové rada rozhodla
o zvýšení pracovního úvazku z 0,5 na 0,75
s platností od 1. září. Tuto úpravu si vyžádalo zvýšení objemu administrativy, který je
neustále navyšován novou legislativou a s ní
souvisejícími povinnostmi, dopadajícími na
obecní úřady.
Co se týče stavebních akcí, letošní rok
nezůstává za minulými nijak pozadu. V běhu
je oprava vybraných úseků komunikací za
cca. 2,5 milionu korun. Výběrové řízení vyhrála společnost Strabag. Tato společnost
zde již několik akcí v minulosti realizovala
a jsme s jejich prací velmi spokojeni. Velmi
nadstandardní je jak rychlost provedení, tak
kvalita odvedené práce. V této souvislosti
bych se rád omluvil občanům, bydlícím u

dotčených úseků, za omezení způsobená stavebními pracemi. Věřím však, že krásné komunikace v novém kabátě toto krátkodobé
nepohodlí mnohonásobně vyváží. Pokládka
povrchu v úseku mezi obecním úřadem a
křižovatkou u pohostinství proběhne dne 10.
7. 2017. Až do rána 11. 7. 2017 bude zmíněný úsek zcela uzavřen. Vozidla bude možné
odstavit v okolí pomníku padlých, případně
u autobusové zastávky či v přilehlých ulicích.
Kromě toho je uzavřena smlouva na opravu
chodníku na ulici Markov. Tuto akci bude
realizovat společnost SÚS Slovácka s.r.o.. Finanční objem činí cca. 300 tisíc korun. Dále
máme objednáno zpracování projektové dokumentace na vybudování výtahu pro dopravu potravin v budově školky. Předpokládané
náklady akce činí cca. 600 tisíc korun. Ve
věci chodníku podél průmyslové zóny jsem
podal žádost o dodatečné povolení stavby a
byla nám poskytnuta lhůta pro zajištění projektové dokumentace a souvisejících podkladů. Projektant již na tom pracuje. Věřím,
že se nám přes všechny klacky, které nám
někteří občané hází pod nohy, podaří tento
chodník zachránit. Na základě podnětů občanů jsem objednal dvě parkové lavičky, které budou umístěny u ordinace praktického
lékaře a budou sloužit pacientům k případnému čekání na čerstvém vzduchu. Dále byla
provedena úprava zpevněné plochy u teniso-

vých kurtů, která slouží k posezení uživatelů
kurtů, s finančními náklady cca. 40 tisíc. Do
konce roku by měl být zrealizován projekt Povodí Moravy na dosypání hrází Březnice. Na
základě našich jednání a měření profilu hráze
došlo ke zjištění, že v některých místech hráz
poklesla a nejsou splňovány parametry přelivových pásem a podobně. Z těchto důvodů
dojde k dosypání, tedy ke zvýšení hráze v určených místech, čímž se také sníží nebezpečí
povodně z Březnice.
Krátce bych se rád zmínil také o kulturním životě v naší obci v uplynulém čtvrtletí.
Obecní úřad uspořádal každoroční besedu
s důchodci, na kterou bylo přizváno ochotnické divadlo z Buchlovic. Naši důchodci si
program velmi pochvalovali. V červnu pro ně
byla uspořádána další akce, a to výlet do Brna.
Navštívili hrad Veveří, projeli se po přehradě
a program byl ukončen návštěvou hvězdárny.
Ohlasy byly opět velmi pozitivní. Jako každý
rok proběhlo také stavění máje. Letos se máj
naštěstí nepokusil nikdo podřezat a vydržel
bez úhony až do kácení. Řada našich občanů
navštívila také výstavu obrazů kněžpolského
rodáka pana F. K. Foltýna. Úspěšný byl také
tradiční velikonoční košt vína.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití dovolených a vašim dětem krásné letní
prázdniny.
Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis USNESENÍ č. 13
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 25. května 2017

k bodu č. 2
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
13/1/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje podání žádosti o dodatečné
povolení stavby chodníku podél veřejně přístupné účelové komunikace
na pozemku p.č. 1782/52, a to od pozemku p.č. 234 po pozemek p.č.
2807, vše k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště. Podmínkou dodatečného povolení je rozšíření chodníku na šíři 150 cm, s předpokládanými náklady cca. 250.000,- Kč, které budou vyčleněny v rozpočtu.
Pro případ nemožnosti dosažení dodatečného povolení stavby bude
část prostředků v předpokládané výši cca. 100.000,- Kč využita na
odstranění stavby, které by bylo v takovém případě nařízeno Městským
úřadem Uherské Hradiště, Odborem stavebního řádu a životního prostředí. V případě odstranění stavby bude daný úsek chodníku vyřazen
z evidence majetku.
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
13/2/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření dodatku č. 2 k plá-

novací smlouvě č. 1/PS-ZO/2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne
30.6.2016, mezi obcí Kněžpole a společností KOVOP spol. s r.o., IČ
25553925, sídlem Kněžpole 110, 687 12, dle přílohy č. 13 -4/2017.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
13/3/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole projednalo Zprávu č. 1 o uplatňování územního plánu Kněžpole v uplynulém období 13.11.2009 –
8.3.2017.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
13/4/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017
obce Kněžpole:
Příjmy: 8.519,- Kč
Výdaje: 1.082.180,- Kč
Financování: 1.073.661,- Kč
dle přílohy č. 13-6/2017
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Výpis USNESENÍ č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 27. června 2017
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/1/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní závěrku obce Kněžpole za
rok 2016, sestavenou k 31.12.2016, včetně přezkoumání hospodaření obce
Kněžpole za rok 2016 s výrokem bez výhrad – dle přílohy č. 14-5/2017.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/2/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce Kněžpole
včetně výsledku hospodaření obce za rok 2016 s výrokem bez výhrad,
jehož součástí je převedení hospodářského výsledku roku 2016 na účet
nerozděleného zisku minulých let – dle přílohy č. 14-6/2017.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/3/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č. 1381/1, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Kněžpole u
Uherského Hradiště, o výměře cca. 20m2, dle přílohy č. 14-7/2017.
Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem pro dělení pozemků. Takto oddělená část bude prodána manželům Ing. Pavlovi Kudelovi
a Ing. Ĺubici Kudelové, bytem Kněžpole 315, 687 12, a to za cenu
100,- Kč/m2. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a
převodem nemovitosti uhradí kupující.
k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/4/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
obce Kněžpole:
Příjmy: 53.897,- Kč
Výdaje: 146.000,- Kč
Financování: 92.103,- Kč
dle přílohy č. 14-8/2017.

Komentovaná prohlídka
Pokud by byl zájem, je možnost uspořádat komentovanou prohlídku výstavy obrazů kněžpolského rodáka Františka Karla Foltýna, která je instalována v budově Galerie Slováckého muzea, jen pro kněžpolské občany. Zájemci o komentovanou přednášku
výstavy se mohou přihlásit u Petra Švehly v čp. 117. Vstupné 40 Kč.
U Petra Švehly je možnost zakoupit publikaci s mnoha fotografiemi obrazů F. K. Foltýna. Cena 450 Kč.
Petr Švehla
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Doprava v minulosti a dnes
Nastává čas dovolených a prázdnin a život se bude odvíjet většinou na čtyřech kolech. Lidé se na dovolenou rozjedou vlastními auty. Snad nebude na škodu připomenout
si dobu, kdy se ještě všude většinou chodilo
pěšky. A není to doba zase tak vzdálená – jen
90 let.
Tenkrát se o dopravu postarali koně nebo
kravský potah. Na hospodářství se používalo
dřevěných vozů, trakaře a dřevěná kolečka.
Jinak se lidé dopravovali na pole i do Uh.
Hradiště pěšky. Na trh do města používali
hospodáři koňský povoz jen tehdy, když jeli
prodat selata nebo obilí. Hospodyně na trh
nosily pěšky v koších na zádech, v nůších
nebo v „sotůrku“, který se nosil pomocí ucha
na předloktí produkty vypěstované při hospodářství – jako máslo, tvaroh, vejce, někdy
i kuřata, husy, kachny, holoubata, ale také jablka, hrušky nebo i peckové ovoce.
Autobusy nebyly a vlakem mohli jet lidé
z babického nádraží, později ze St. Města,
Uh. Hradiště a Kunovic. Ale i ta cesta k vlaku se absolvovala pěšky. Někteří naši občané
odjížděli za prací do Ostravy a tak museli jít
přes kněžpolský les na přívoz, který často i
po dlouhém volání přijel s loďkou a cestujícího přes Moravu převezl. Jistě to bývalo
mnohdy i nebezpečné, zvláště tehdy, když
byla řeka rozvodněná. Po vybudování železniční lokálky, chodili lidé raději do Uh.

Hradiště i přesto, že cesta byla delší, ale snad
bezpečnější.
Školáci do měšťanské školy v Bílovicích
chodili pěšky a studenti do gymnázia v Uh.
Hradišti rovněž pěšky tam i zpět. Byly to jistě
velmi tvrdé podmínky, vždyť oblečení i obuv
bylo nedostatečné a zdaleka neodpovídalo
povětrnostním podmínkám. O jízdním kole,
pokud věděli jak vypadá, si mohli nechat jen
zdát.
Začátkem 20. století na silnici z Uh.
Hradiště přes Březolupy až do Zlína začal
pan Špunda z Březolup a pan Nezval z Bílovic provozovat první autobusovou dopravu.
Kdo nemusel, raději autobusem necestoval a
chodil dál pěšky, protože autobus byl malý,
nepohodlný a často i namačkaný k prasknutí. Naši občané mohli na autobus nastupovat
buď u kněžpolské mlékárny, nebo na zastávce pod Hrádkem (u dnešní vodárny). Přes
naši obec autobus nejezdil.
Kněžpoláci dojížděli za prací také do Zlína, Napajedel a Otrokovic a to od roku 1927.
Dopravu pro ně později zajišťoval kněžpolský autodopravce pan František Pavlík čp.
200. Odjížděl s dělníky ráno ve 4:30 do Zlína
přes Napajedla a vracel se po 17:00 hod odpoledne. Až za 2. Světové války, kdy se u fy
Baťa ve Zlíně začalo pracovat na dvě směny,
vraceli se dělníci již po 15:30 hod. A to byl
jediný autobus, který přes Kněžpole jezdil.

Teprve v padesátých letech se situace
měnila. Začaly jezdit autobusy ČSAD a také
začaly jezdit osobní automobily. Které sice
přibývaly jen velmi pomalu. Vlastnící prvních osobních aut byli pan Novotný František jako taxikář, pan Janča Josef – podnikatel
a pan Lapčík Josef – hostinský a obchodník.
Vlastníkem prvního nákladního auta byl pan
Jan Tomaštík.
Léta běžela, doba se měnila a měnil se i
systém a způsob dopravy. A jak je to s dopravou v současné době? Když pomineme jízdní
kola, mopedy, motocykly, tak můžeme konstatovat, že tam, kde kdysi stávaly vozy sloužící k zemědělskému hospodaření, stojí téměř
v každém domku na dvorku nebo v garáži
auto, mnohdy i dvě a v některých případech
i tři. Autobusových spojů přes naši obec je
víc než šedesát denně. Směřují z Uh. Hradiště
do Zlína, Napajedel, Otrokovic, Uh. Brodu a
opačným směrem. Máme všichni také možnost použít následné spoje do Brna nebo do
Prahy k letecké dopravě po celém světě. Je to
všechno jistě pohodlnější, ale z pohledu zdraví a životního stylu málo žádoucí.
Vždyť pěšky se chodí málo, dokonce i děti
do školy nebo školky v místě vozí rodiče vlastními auty.
Snese to všechno srovnání?
Ludmila Lapčíková
kronikářka

Stavění a kácení máje
Stavění máje se konalo v sobotu 29. dubna 2017. Na stavění se podílelo Občanské sdružení Kněžpolská chasa a ročníky 1999/2000. Počasí
stavění přálo a tak se v odpoledních hodinách nad naší obcí dmula do
výšky 25m krásná májka. Večer hrála k poslechu a tanci cimbálová mu-

zika Rováš.
Pokusy o podřezání a ukradení se letos nekonaly a tak se v sobotu
27. května uskutečnilo kácení. To už probíhalo v komornějším duchu a
dokonce muselo zaznít obecní hlášení, aby vyzvalo statné muže na po-
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moc. I když jsou ročníky, které mají 17-18 let početně silné, zájem o máj
je velmi malý. Dříve to byla téměř povinnost a hrdost, postavit si májku

svého ročníku, ale to už dnešní mladí zřejmě nevědí.
Děkuji tedy aspoň těm, kteří se máje zúčastnili a pomohli.

15.výročí založení Občanského sdružení Kněžpolská chasa
Zdá se to neuvěřitelné, že letos je to přesně 15 let, kdy bylo založeno
v Kněžpoli Občanské sdružení Kněžpolská chasa. Založili ho kluci z chasy
a to konkrétně Jiří Lapčík, Michal Kašný a Tomáš Bittner.
Sdružení bylo založeno, aby byly akce pořádané chasou o něco oficiálnější a bylo se konkrétně na koho obracet. Jejich žádosti bylo vyhověno a
4. 2. 2002 bylo sdružení pod názvem Kněžpolská chasa registrováno. Přípravný výbor následně vytvořil stanovy, které byly 22. 4. 2002 schváleny na
společné schůzi a pak už nic nebránilo tomu, aby byla 19. 5. 2002 svolána 1.
schůze, na které byl zvolen předsedou Michal Kašný, jednatelem se stal Jiří
Lapčík, pokladníkem Tomáš Bittner a funkce revizora se ujal Vít Kozelek.

Za těch 15 let se mnohé změnilo a z původních pořádaných akcí, kterými byly hody a dozvuky, se výčet rozrostl o fašank, stavění a kácení máje,
spolupráci na dožínkách a mikulášskou obchůzku.
Momentálním cílem sdružení je zachovávání lidových tradic a předávání zkušeností nabytých za 15 let mladším ročníkům.
U této příležitosti jsme se sešli v sobotu 17.června na bažantnici a při
přátelském posezení zavzpomínali na společné zážitky, ale i dobře pojedli a
popili. Děkujeme všem za jejich účast i když počasí nám moc nepřálo.
David Hrabica
Předseda O.S.K.CH.

Očima seniorů
Milý čtenáři,
ráda bych poděkovala prostřednictvím
„Kněžpolských novin“ obecnímu úřadu za
hezký poznávací zájezd pro důchodce. Zvláště
paní ing. Katce Vašíčkové za organizaci a výběr
programu, na kterém se podílela. Její ochota a
vstřícnost velkou měrou přispěla ke spokojenosti účastníků zájezdu. Také díky za zajištění
setkání s důchodci, kde po zhlédnutí divadelního přestavení jsme se pobavili a domů od-
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cházeli s úsměvem na tváři.
Další setkání našich občanů bylo na vernisáži obrazů našeho rodáka malíře p. Františka Foltýna, které se zúčastnil i jeho jediný
syn. Bylo hezké poslouchat, kde tento umělec
všude vystavoval, a kde jsou jeho obrazy k vidění. Kdo výstavu nestihl, má možnost půjčit si
v místní knihovně jeho publikaci.
Mám vekou radost, když slyším z obecního
rozhlasu hrát krásnou písničku „Ta kněžpolská

dědinečka“, kterou hraje dechová hudba Boršičanka pana Koníčka, našeho spoluobčana, který složil hudbu a text složil pan Salčák.
Kněžpole je moc hezká, čistá, klidná vesnice, na kterou jsem moc hrdá. Ke spokojenosti
občanů patří i vzhled obce, o který se stará víc
než vzorně pan Váverka. Dík patří i panu L.
Lapčíkovi za vzornou údržbu sportovního areálu, který nám závidí nejedna obec. Také nová
krásná cukrárna a kavárna pana Vargy souží
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k setkávání a k přátelskému posezení našich
spoluobčanů. Velké díky patří obecnímu úřadu
za zajištění lékařské péče pro občany Kněžpole. Není to samozřejmé a mohlo se to stát, jako
s dětskou lékařkou, za kterou se nenašla náhrada.
Nejvíce si to pochvalují starší spoluobčané, kteří

si zároveň můžou nakoupit v místní COOP Jednotě, která rozšířila sortiment o další zboží.
Jistě je takových spoluobčanů víc, kteří se podílí na tom, že se rádi vracíme domů do Kněžpole. Smysl života je, abychom si pomáhali, a život
je příliš krátký na to, abychom si ho nenechali

znepříjemnit nespokojenými a závistivými spoluobčany.
Přeji Vám všem slunečné dny a hezké chvíle
s rodinou a přáteli.
Spokojená důchodkyně a spoluobčanka
Marie Pavlíková

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, zahradníci,
před 60-ti lety se začala psát novodobá historie ČZS. Pokud patříte
do velké rodiny zahrádkářů a chcete zavzpomínat na počátky zahrádkaření, jste zváni na akci desetiletí.
Ve dnech 5. – 8. října 2017 se na olomouckém Výstavišti Flora uskuteční dosud největší akce v historii českého zahrádkářského hnutí. Zároveň jsme byli poctěni uspořádat poprvé na území bývalého východního
bloku prestižní přehlídku ovoce pod názvem EUROPOm 2017. Jedná se
o výstavu mezinárodní, založenou v r. 1989 belgickými zahradníky. Cílem této evropské přehlídky ovoce je propagace a podpora rozmanitosti

ovocných druhů, jejich zachování a využití. Proto byl páteční den (6.10.)
vyhrazen pro odborné přednášky na téma starých regionálních odrůd,
které v současné době nabývají na významu. Je zde možnost diskutovat
s předními českými i zahraničními ovocnářskými odborníky.
Jste srdečně zváni na tyto oslavy a věřím, že zažijete skutečně výjimečný zahrádkářský zážitek. Program a více na www.europom2017.
cz.
Naši zahrádkáři v osadách Hrádek a Ouzské se činí a očekávají
kvalitní úrodu.
Za ČZS Jiří Kolařík

Orient v Kněžpoli aneb jeden titul nestačí
Drazí spoluobčané, dovolte mi se s Vámi podělit s letošními výsledky našeho snažení na poli orientálního tance. Jako každý rok, i
letos, jsme se zúčastnili mnoha soutěží. Musíme se pochlubit, že to byl
pro nás opět velmi úspěšný rok a do Kněžpole jsme přivezli spoustu
pohárů, které jsou po novu k vidění v místní kavárně.
V letošním roce jsme tancovali opět ve třech skupinkách Yallinečky, Yallinky a Yalla. Dohromady k dnešnímu dni to činí 36 děvčat různého věku od 5 do 14 let.
Nejmenší děvčátka v letošním roce nacvičila choreografii s názvem Pate Pate, což byl hawajský tanec, jehož část byla k vidění na
školním plese. S děvčaty jsme vzrazili na jejich první soutěž, kterou
bylo Světlo orientu-krajské kolo v Uh.Ostrohu. Na této soutěži vybojovala krásné 2.místo a postup do národního kola, kde se také umístila
na bedně a to na krásném 3.místě. Myslím si, že pro ně to byl velký
zážitek a krásný vstup do soutěžního světa.
Druhá skupina Yallinky se už účastnila více soutěží. Jako první
byla soutěž Tancer Cup Zlín, na které si se svou choreografií Dance

of Sakura – tanec s hedvábnými vějíři - vytancovali nádherné 2.místo.
Následovalo Světlo orientu, kde vybojovali opět 2.místo a postup do
národního kola. Na prvního máje jsme vyrazili do Bohumína na soutěž Czech Dance Master - zemské kolo. Odtud si naše Yallinky přivezly
post nejvyšší ato zlatou medajli a postup na Mistrovství ČR do Prahy.
Následovala malá pauza a 21.5. vypuklo národní kolo Světlo orientu.
V obrovské konkurenci 11 teamů vybojovaly úžasné 3.místo. Jako poslední soutěž byla nejkrásnější, největší a taky nejtěžší, Czech Dance
Master grand finále-mistrovství ČR v Praze. Soutěž byla náročná, bylo
šílené vedro, skupinka nebyla kompletní, chyběly nám tři tanečnice.
Několik minut před nástupem proběhlo ještě pár změn a úprav choreografie a holky mohly jít na plac. Holky bojovaly jak nejlépe dovedly,
a jejich snaha byla oceněna a do naší malé vesničky i ony poprvé přivezly 1. místo a titul nejcenější ….titul mistryň ČR v dětské kategorii.
A už se dostávám k našim největším děvčatům, a to jsou holky ze
skupiny Yalla. Můžu říct, že to jsou skvělé holky, s kterými je radost
pracovat. Některé z nich se tomuto koníčku věnují již 8 let a stále je
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to baví jako na začátku. V letošním roce oslňovaly choreografií GODESSES OF ORCHIDS, tancovaly s isis křídly a hedvábnými vějíři.
Sezonu jsme zahájili mezinárodní soutěží Orientálny Liptov, která se
konala v Liptovském Hrádku na Slovensku. Konkurence v juniorské
kategorii byla velmi vyrovnaná, ale i tak se holky konkurence nelekly
a vytancovaly si krásné 2. místo. Pak se společně s Yallinkama účastnily Tancer Cupu ve Zlíně, kde vybojovaly i přes malé potíže 2.místo.
Následovalo krajské kolo Světlo Orientu, kde i přesto, že nebyly kompletní vytancovaly příčku nejvyšší a to zlatou medajli a postup do národního kola. 1.května následovala soutěž v Bohumíně, zemské kolo
Czech Dance Master, ze které si holky přivezly opět 1.místo a jako Yallinky postup na Mistrovství ČR do Prahy. 21.5. proběhlo národní kolo
Světlo Orientu, kde bojovaly všechny tři naše skupinky. Ve III.kategorii i naše holky z Yally. Boj to byl těžký, konkurence vyrovnaná a napětí
při vyhlašování obrovské. Postupně se vyhlašovalo všech 11 míst od
konce, stále nepadlo naše jméno. Při vyhlašování 2.místa jsme už ani

nedýchali. Druhé taky nejsme, všechny holky skáčou a brečí radostí.....
máme 1.místo!!!! Za týden jsme plné nadšení z předchozích úspěchů
vyrazili do Prahy na Czech Dance Master grand finále. V úporném
vedru zvádly holky odtancovat snad svůj nejlepší výkon a tentokrát i v
kompletním složení. Boj mezi juniorkami byl těžký, ale naše Yalla už
po třetí mohla slavit, obsadila příčku nejvyšší a do Kněžpole přivezla
třetí titul mistryň ČR v juniorské kategorii. Slzy štěstí se všem kutálely
po tvářích. Byl to nádherný zážitek, dva tituly mistrů v jednom dni.
Co dodat na závěr. Myslím si, že toto byla zatím naše nejlepší sezona a doufám, že jich ještě pár bude. Chtěla bych za mě a za všechny
rodiče moc poděkovat své dceři Danielce, která má na těchto úspěších
podíl největší. Veškeré choreografie, i přes své náročné studium, jsou
jejím dílem a je naprosto neuvěřitelné, že už po dobu 7 let se umísťují
na předních příčkách všech soutěží!!!!Taky bych ráda poděkovala touto
cestou obci a škole za finanční podporu a prostory, které nám bezplatně
poskytují k našemu trénování. Dík patří také obětavým rodičům, kteří
nás na soutěžích doprovází a vytváří skvělou fanouškovskou atmosféru,
která holky tlačí kupředu. Díky vám všem a hlavně našim hvězdám tanečnicím, že jsme mohli prožít opět tak úspěšný taneční rok.
ROMANA VALOVÁ

TJ Sokol Kněžpole- výsledky fotbalové sezóny 2016/2017
V neděli 18. června byly v
okresních a krajských soutěžích odehrány poslední mistrovské zápasy fotbalové sezóny 2016 – 2017.
Tělovýchovná jednota Sokol Kněžpole měla
v tomto ročníku přihlášené celkem čtyři oddíly, pojďme si tedy nyní zrekapitulovat dosažené sportovní výsledky.
Nejmladší reprezentanti Kněžpole potvrdili dobrou úroveň své výkonnosti v okresní
soutěži přípravek a mezi šesti účastníky soutěže si nakonec vybojovali 3. místo díky zisku
31-ti mistrovských bodů při dosaženém skóre
80:46. Za zmínku stojí i letošní mimořádná
turnajová aktivita naší přípravky. V rámci
zimní přípravy kluci odehráli celkem 5 turnajů venku, dva z nich vyhráli a dvakrát vybojovali 2. místo. Před zahájením jarní části
soutěže jsme uspořádali domácí turnaj přípravek pro hráče ročníku 2008 a mladší. Z
12-ti pozvaných oddílů se nakonec přihlásilo
10 účastníků. V sobotu 8. dubna pak v našem
fotbalovém areálu proběhla na naše poměry
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neobvykle velká akce. Vítězství v turnaji získal
oddíl Haná Prostějov, na 2. místě se umístil
klub SK Zlín 1931 a bronz ukořistila Fatra Napajedla. Našim chlapcům se doma tolik nedařilo a obsadili nakonec šestou příčku. Podle
spokojených ohlasů hostujících účastníků a
doprovázejících rodičů snad vznikla hezká
tradice, která rozhodně stojí za zopakování.
Ani to však nebylo vše, do konce sezóny přípravka stihla odehrát ještě další dva turnaje
v Ludslavicích a Polešovicích. Z posledního
jmenovaného turnaje s rekordním pořadovým číslem 8(!) si opět přivezli diplom za
pěkné 2. místo.
Naši žáci v této sezóně figurovali v sestavě
sloučené s žáky z Mistřic, pod jejichž hlavičkou byli i přihlášeni do okresního přeboru.
Žáci ziskem 20-ti bodů při skóre 43:119 získali 10-tou příčku mezi čtrnácti účastníky
soutěže.
Dorostenci se ve velice náročné krajské
soutěži dokázali opět prosadit. Získali 45
bodů a dosáhli skóre 58:47, což jim v koneč-

né tabulce vyneslo pěknou 7. příčku. Téměř
navlas tedy zopakovali svůj výborný výkon
z minulého ročníku a prokázali, že se v kraji
s naším malým klubem musí nadále počítat.
Muži Kněžpole v právě zakončeném ročníku okresního přeboru vystupovali v roli
nováčka soutěže. Zhostili se jí nad očekávání dobře. Obsadili komfortní šestou příčku
tabulky díky zisku 38 bodů a dosáhli aktivní
skóre 65:59. Umístění nováčka v horní polovině tabulky přeboru lze jednoznačně zhodnotit
jako velmi dobrý výsledek.
Lze tedy konstatovat, že TJ Sokol Kněžpole má za sebou relativně úspěšnou sezónu.
Letní přestávka však bude krátká a již nyní
musíme plánovat a připravovat se na příští
fotbalový ročník. Losovací aktiv Zlínského
krajského svazu proběhl již 28. června, losování okresních soutěží bude následovat 13.
července. Tělovýchovná Jednota Sokol Kněžpole zasílá pro ročník 2017/2018 přihlášky
mužů do okresního přeboru a do poháru OFS,
přihlášku dorostu do krajské soutěže a pří-
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pravku přihlásíme do okresní soutěže. Hráči
žákovské kategorie budou pro svůj nízký počet opět sloučeni s žáky z Mistřic.
Podrobnosti o dalším programu naleznete na našich internetových stránkách www.
sokolknezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.

Za výsledky dosažené v uplynulé sezóně
děkujeme všem hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev a vůbec všem aktivním členům TJ.
Chceme rovněž poděkovat všem sponzorům
za významnou a nezbytnou podporu. Obrovský dík patří našim fanynkám, fanouškům,
rodičům malých hráčů a všem příznivcům

za podporu a návštěvnost na utkáních kněžpolských fotbalistů všech kategorií. Věříme,
že tato přízeň nám zůstane zachována i po
skončení období letních dovolených, kterých
příjemné, nerušené a zdravě sportovní prožití
přejeme Vám všem.
za výbor TJ Sokol Kněžpole, Ivan Gabáni

SDH
Vážení spoluobčané,
nejprve bychom Vám chtěli poděkovat, za podporu při sběru starého železa.
V následujícím období nás čekají oslavy 130. výročí založení sboru, které se uskuteční v sobotu 22.7.2017.
Program oslav je následující:
14:30 hod zahájení na místním hřišti - dynamické ukázky historické i současné techniky, ukázka vyproštění osob z havarovaného automobilu,
ukázky evoluce požárních útoků našeho sboru, ukázka disciplín T.F.A., vložená soutěž požárních útoků – muži nad 35let.
Pro děti bude k dispozici skákací hrad a další bohatý program. Od 18 hod k tanci a poslechu zahraje skupina „Bez kofeinu“.
V neděli bude probíhat od 14 hod další díl Velké ceny Uh. Hradiště v požárním útoku.
Občerstvení bude zajištěno po dobu obou akcí. Jste srdečně zváni.
Mějte klidné a zážitkové prázdniny!
Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík

Okénko do mateřské školy
Všechno jednou končí a tak i tento školní rok se blíží ke konci. Už
jen týden schází do letních prázdnin, které také uplynou jako voda.
My se ale ještě kousek vrátíme, abychom si připomenuly poslední
události v naší školičce. V květnu u nás proběhl zápis a my se můžeme v novém školním roce těšit na patnáct nových dětí. Také u nás
proběhly besídky ke Dni matek a výukový program „Zdravá pětka“,
kde se děti seznámily s tím, jak je důležité zdraví a co musí udělat pro
to, aby si udržely zdravý životní styl po celý svůj život. Každoročně
jezdíme na výlet za zvířátky do ZOO. Tentokrát jsme udělali změnu a
navštívili jsme selský domek v Kněždubu. Zde si děti mohly sáhnout
i na zvířátka, která už hned tak doma neuvidí. Den dětí jsme oslavili návštěvou „Smajlíkova“ v Uherském Hradišti. Svátek tedy oslavily
radostným pohybem v barevném bludišti, nabízejícím nečekané možnosti herního vyžití. Naši nejstarší se zúčastnili sportovních her. Tady
se utkali ve třech disciplínách, spolu se zástupci ostatních mateřských
škol, dokonce i z Maďarska a Slovenska. Nela Jirsáková se umístila na
druhém místě v běhu na třicet metrů. Všichni zúčastnění byli pochváleni a odměněni za bojového ducha a účast. Celá třída byla uchvácena
návštěvou hradišťského hasičského sboru. Náš průvodce – pan hasič,
všechny seznámil s technikou, možnostmi záchrany jak v hořícím
domě, tak třeba při záchraně havarovaného auta. Děti měly možnost

si osahat toto nářadí, vyzkoušet si hasičskou helmu i stříkat vodou do
prostoru předem určeného. To je velmi nadchlo. Všichni, co umí dobře ovládat své kolo a naslouchat pokynům paní učitelky, se zúčastnili
cyklovýletu. Za podpory rodičů, s dobrou svačinkou a náladou, vyjeli
v jedno krásné, sluncem prosluněné úterní ráno do Bílovic. Po cestě
plnili různé sportovní disciplíny a hlavně, všichni se ve zdraví vrátili.
Odpolední spánek byl tvrdý a zasloužený. Sedm dětí nám odchází
do základní školy a právě těmto dětem i jejich kamarádům ze školky
byl určený páteční, odpolední den. Rodiče se postarali o rozloučení
se školním rokem, s předškoláky, učitelkami a všemi rodiči na místním fotbalovém hřišti. Odpoledne bylo plné her, soutěží a medailí.
K tanci i poslechu hrála diskotéka. Odcházející předškoláci dostali
kufřík s překvapením a pochutnali si všichni na sladkém dortu na
rozloučenou. Se všemi se spravedlivě rozdělili. Následoval táborák
pro milovníky opékání špekáčků. Pomyslnou třešinkou na závěr byl
velkolepý ohňostroj.
Paní učitelky se s našimi předškoláky rozloučí ve středu, v posledním týdnu měsíce června „Aktovkiádou“. Začínáme českou
hymnou. Pokračujeme přehlídkou školáků, jejich pasováním na školáky a předáním dárečků. Vše bude umocněno pohoštěním a závěrečnou oslavou.
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Dny, které budou následovat, již budou ve stylu letního odpočinku. Dejme tedy létu šanci, třeba pro zlepšení pohybové kondice, ale při tom nemusíme zapomínat i na uspokojování svých chuťových buněk. Vždyť takové chutné jídlo, plné barev a vlákniny, se
přímo nabízí k zakousnutí. Lákadel bude určitě spousta. Tak jako se
malý potůček vlévá do řeky a mohutní, tak i naše předškoláky můžu

přirovnat k tomuto potůčku. Odchází z mateřské školy do větší a
náročnější základní školy. Zde si budou rozšiřovat své vědomosti a
prohlubovat svá nadání. Chtěla bych všem popřát pěkné letní prázdniny, žádná bolístka, spoustu kamarádů a odpočinku, který si všichni
zasloužíme. S nově nabytými silami se opět brzy uvidíme.
Za MŠ napsala Ladislava Nosková

Rozhlédni se …
Do nového školního roku 2016/2017 jsme
vstoupili naplánovaným celoročním projektem „Rozhlédni se …“. Hlavním cílem projektu
bylo omezit čas, který děti tráví u televizních
obrazovek a počítačů. Jako kompenzaci jsme
nabídli pohybové aktivity v přirozeném prostředí. Projekt byl realizován v podobě pěti výšlapů, během kterých děti poznávaly pestrost
a rozmanitost naší krajiny, získávaly vztah a respekt k přírodě, ověřovaly získané školní poznatky v praktických činnostech. Při překonávání
překážek během náročných výstupů posilovaly
vlastní sebevědomí. Odměnou jim byly krásné
zážitky prožité s kolektivem spolužáků a potěšení
z výhledů na krásná místa našeho regionu i blízkého okolí.
Projekt jsme zahájili v měsíci září návštěvou
nejvyšší kamenné rozhledny na Moravě stojící na
hoře Brdo v pohoří Chřibů. Počasí nám přálo a
vzhledem k dobré viditelnosti se nám otevřel rozhled na přilehlé kopce i vzdálené vrcholy Beskyd,
Jeseníků a Bílých Karpat. V průběhu cesty jsme
si vyzkoušeli práci s mapou a buzolou, poznávali
přírodniny, soutěžili v hodu šiškou, obdivovali
pozůstatky stavby dálnice z 30. let minulého století, kterou chtěl vystavět podnikatel Jan Antonín
Baťa. V obci Salaš jsme si zastavením u pomníku
obětí salašské tragédie připomněli krutost 2. světové války.
V měsíci říjnu jsme za mlhavého počasí zamířili na návrší Černou horu s kaplí sv. Rocha a
na rozhlednu Rovninu. Po zdolání velkého kopce jsme si ve skanzenu Rochus prohlíželi, jak žili
naše prababičky a pradědečci. Ve stodole jsme
poznali, jak se vyráběly nepálené cihly - kotovice
a ve vinném sklepě jsme se podívali na výrobu
moštu z jablíček. Po prohlídce kaple sv. Rocha
jsme vyzkoušeli výtvarnou techniku frotáže kůry
a listu lípy. Také ochutnali voňavý léčivý neslaze-
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ný lipový čaj a čaj z lístků jahodníku a máty. Když
jsme úspěšně dorazili k rozhledně na Rovnině,
většina z nás vystoupala až na vyhlídkový ochoz.
Vidět bylo do všech stran, proto jsme si pojmenovali okolní vesnice a pohoří na obzoru.
V měsíci prosinci jsme bez ohledu na mrazivé počasí vyrazili ke třetímu rozhlédnutí.
Naše kroky směřovaly na Sadskou výšinu. Ocitli jsme se na místech, která jsou spjatá s dávnou historií Velkomoravské říše a osobnostmi
knížete Svatopluka a bratrů Cyrila a Metoděje.
Po prohlídce pozůstatků dřívějšího církevního
areálu jsme poznávali jednotlivé městské části
a významné objekty Uherského Hradiště z ptačí perspektivy. V Uherském Hradišti vedla naše
cesta do Městského informačního střediska, které pro děti připravilo Hradišťskou hledačku. Po
splnění všech úkolů a po vyluštění tajného hesla
s kódem se dětem otevřela truhlice s ukrytým
pokladem.
V březnu jsme navštívili další místo s rozhlednou, které se tentokrát nacházelo v oblasti
Bílých Karpat, na vrcholku Velkého Lopeníku.
Výhled na malebnou krajinu byl pro všechny velkou odměnou. Po sestoupení na Mikulčin vrch
jsme zavítali do obce
Komňa, kde jsme navštívili památník, který
je věnován významné
pedagogické osobnosti,
Janu Amosi Komenskému.
Nejv ýznamnější
částí celoročního projektu se stal dvoudenní
výlet do Jeseníků. Ubytovali jsme se na turistické chatě Návrší, která se
stala naší základnou pro

výstup na vrchol Králického Sněžníku. Od chaty
se nám podařilo vystoupat po strmé a kamenité
cestě až k troskám bývalé rozhledny. Z tohoto
místa jsme pozorovali nejen krásu české a moravské krajiny, ale i krajinu našich severních sousedů - Poláků. V průběhu cesty jsme se zastavili
u pramene řeky Moravy a občerstvili se jeho
vodou. Druhý den se stal nezapomenutelným
zážitkem výstup na Stezku v oblacích, která byla
postavena na Dolní Moravě.
O navštívených místech jsme si vedli záznamy v podobě pracovních listů, v nichž jsou
jednotlivé turistické cíle doloženy turistickými
razítky.
V posledním červnovém týdnu plánujeme
ukončit celoroční projekt netradičně na kněžpolské bažantnici. Během kulturního programu
zazní i písničky, které nás během cest doprovázely.
Závěrem chceme kladně ocenit všechny děti
za vytrvalost a odvahu při výstupu do výšek,
které rozhledny poskytovaly.
Rodičům patří velké poděkování za finanční podporu při realizaci pořádaných akcí.
Mgr. Libuše Čechová
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Vítání občánků
Mezi občany Kněžpole byli dne 23. května 2017 přivítáni:
Koudelníčková Valerie
Horňák Maxim
Janků Vojtěch
Podškubka David

Muži TJ SK 2016-17. Stojící zleva: Janků Tomáš, Mazůrek Antonín, Kašný Petr, Hruboš Lukáš, Belák Mário, Palčík Radim, Kozelek Martin, Šopík
Robert, Brázdil Ondřej. V podřepu zleva: Brázdil Jakub, Hančík Dominik, Večeřa Milan, Remeš Václav, Hruboš Petr, Grebeníček Pavel, vedoucí
mužstva Malina Tomáš, Večeřa Tomáš.

Dorost TJ SK 2016-17. Stojící zleva: trenér Hančík Filip, vedoucí mužstva
Horňák Jakub, Uherek Radek, Maršálek Adam, Švec Michal, Venglík Luboš,
Churý Martin, Vrána Michal, Večeřa Tomáš, Janků Tomáš, asistent Hruboš
Lukáš. V podřepu zleva: Kučík Ondřej, Malina Radek, Sklenář Patrik, Tomeček Martin, Horňák Viktor, Juřena Ladislav, Gabáni Michael.

Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory v nich obsažené se nemusí shodovat
s názory redakční rady a vedení obce.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.
Vydává Obecní úřad Kněžpole – řídí redakční rada – Petr Hubáček, Petr Švehla, Ing. Kateřina Vašíčková.
Grafická úprava a tisk Tiskárna Brázda - www.TiskarnaBrazda.cz
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