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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je až neuvěřitelné, jak neúprosně utíká
čas. Ani jsme se nenadáli a čtyřleté volební
období 2014 – 2018 je téměř u svého konce.
Výjimečně tedy změním obvyklý „formát“
slova starosty a místo informování o uplynulých třech měsících si dovolím napsat několik
slov k uplynulému volebnímu období a nadcházejícím volbám. Pro obecní úřad a vedení
obce to bylo období nabité pilnou prací nejen na celé řadě investičních a neinvestičních
projektů, ale také na zajištění běžného provozu obce a neustálého zkvalitňování kulturního, sociálního i sportovního života naší obce
a občanů. Investičním a neinvestičním projektům se věnuji na jiném místě těchto novin.
V oblasti kultury, sportu a sociálního života
obce se obecní úřad a vedení obce snažili nabídnout občanům maximum vyžití. Většina
sportovních a kulturních aktivit je realizována ve spolupráci s našimi spolky, bez kterých
by se řada těchto akcí ani nemohla uskutečnit.

Všem členům těchto spolků, kteří věnují svůj
volný čas bez nároku na odměnu tomu, aby
vytvořili něco pro druhé, patří mé velké poděkování. Na těchto spolcích dnes stojí a padá
život v obcích. Kdyby nebylo spolkové činnosti, stanou se obce místem k bydlení, ovšem nikoliv místem k životu. Mnozí jistě namítnou,
že v dnešní době existuje bohatá komerční
nabídka možností trávení volného času. Nicméně dle mého názoru společenský a spolkový život k malým obcím neodmyslitelně
patří. Obecní úřad sám také zajišťuje celou
řadu aktivit v této oblasti. Vzpomenu například besedu s důchodci, výlety pro důchodce
i rodiče s dětmi, zázemí na slavnostech vína,
světýlkový průvod, rozsvěcování betléma, dílničky pro děti a celou řadu dalších. Všechny
tyto aktivity vyžadují mimořádné množství
energie a času, často nad rámec pracovních
povinností a většinou o víkendech. Mé velké
poděkování tedy patří také všem mým spolupracovníkům z obecního úřadu a také aktiv-

ním zastupitelům, bez kterých by takto efektivní fungování nebylo možné. V neposlední
řadě bych rád poděkoval také všem občanům,
kterým není Kněžpole lhostejné, a jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, aby byl život
v Kněžpoli v uplynulých čtyřech letech zase
trochu lepší a bohatší než dříve.
Volby do zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. Dovolil bych si Vás všechny pozvat
k volbám. Můžete vybírat ze čtyř kandidátních
listin a téměř šesti desítek kandidátů. Domnívám se, že z takového množství se vybrat
dá. Přál bych si, aby byl Váš výběr uvážený,
a u každého kandidáta jste vyhodnotili jeho
kvality. Dobrým měřítkem je to, co dotyčný
v minulosti dokázal jak na půdě zastupitelstva, tak případně v životě profesním a soukromém. Přeji nám všem i naší obci, aby se
v rámci voleb podařilo vybrat ty nejlepší, kteří
naši obec posunou zase o kus dále.
Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis U S N E S E N Í č. 19
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 6. září 2018
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/1/2018
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. 65 m2, dle přílohy č.
19 – 5/2018. Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem pro
dělení pozemků. Takto oddělená část bude prodána paní ***, bytem
***, a to za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a převodem nemovitosti uhradí kupující.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/2/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje realizaci akce „Revitalizace
kulturního zařízení Kněžpole – komunitní centrum“ v rozsahu dle
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 19 –7/2018. Akce bude
zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2019.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/3/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č.
4/2018 takto:
Příjmy: 769.700,- Kč
Výdaje: 33.000,- Kč
Financování: - 736.700,- Kč
dle přílohy č. 19 – 9/2018.
k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/4/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole na základě ustanovení §6 odst. 5) písmeno a) a f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a §
84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění schvaluje předložený návrh na změnu územního
plánu pana *** na změnu podmínek využití území v lokalitě parc. č.
2766/49 – změna plochy „PV“ (plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch) na plochu „BI“ (plocha pro bydlení individuální).
Schvaluje předložený návrh změny územního plánu pana *** na
změnu podmínek využití území v lokalitě parc. č. 2766/48 – změna
plochy „PV (plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných
ploch) na plochu „BI“ (plocha pro bydlení individuální).
Schvaluje předložený návrh na změnu územního plánu pana *** na
změnu podmínek využití území v lokalitě parc. č. 1478/4 v k.ú. Kněžpole – změna plochy „K“ (plocha krajinné zeleně) na plochu „VZ“
(plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu).
Proces pořízení změny územního plánu nebude zahajován bezodkladně, ale nejdříve poté, co se nashromáždí větší množství oprávněných
návrhů na změnu územního plánu a to z důvodu procesní a ekonomické náročnosti pořízení změny územního plánu.

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/5/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje trasu budoucí příjezdové komunikace do průmyslové zóny Kněžpole dle studie, zpracované Ing.
Milanem Valouchem, která je přílohou č. 19 – 11/2018.
Pozemky potřebné pro realizaci záměru budou vykupovány za kupní
cenu ve výši 20 Kč/m2 v případě odkupu celého pozemku a za kupní
cenu 100 Kč/m2 v případě odkupu pouze potřebné oddělené části
pozemku.
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Volební období 2014 - 2018
ROK 2015
Největší investiční akcí v roce 2015 byla akce s názvem „Revitalizace centra obce Kněžpole“. Jednalo se o rekonstrukci místní komunikace
od místní knihovny po kostel a od křižovatky po dům čp. 93 a čp. 199,
včetně rekonstrukce chodníků při uvedené komunikaci, vybudování nových parkovacích míst, revitalizace části po demolovaném domu čp. 98
- křižovatky, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a zabudování nového

Pohled na „Revitalizaci“ v roce 2015 a v roce 2018

u křižovatky směr Uherské Hradiště – po demolici domu čp.98

prostor před kostelem
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mobiliáře.Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Datum zahájení prací bylo v září 2015 a ukončení
v listopadu 2015. Zhotovitelem byla firma STRABAG a.s. Celkové náklady činily 6.922.067,00 Kč, z toho 5.454.032,83 Kč bylo hrazeno z dotace
a 1.468.034,17 Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů obce.
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prostor před základní školou
Další větší akcí v roce 2015 byl projekt „Zavedení separace a svozu
bioodpadů v obci Kněžpole“.
Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí a byl zaměřen na sběr rostlinných zbytků z údržby zeleně a ze zahrad
občanů v obci. V rámci projektu byl zakoupen Štěpkovač LASCI, nosič
kontejnerů Mitsubishi Fuso Canter, 2 ks kontejnerů o objemu 4 m³ a 1
ks kontejneru o objemu 2,5 m³. Zahájení realizace projektu bylo v červenci 2015 a projekt byl ukončen v říjnu 2015. Celkové náklady činily
1.554.483,-Kč, z toho získaná dotace z Fondu soudržnosti 1.306.168,65
Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 76.832,99 Kč a vlastní
zdroje obce ve výši 171.483,36 Kč.
Kromě výše uvedeného obec koupila do svého vlastnictví dům čp.
65 – (vedle budovy OÚ), vybudovala veřejné osvětlení k novostavbám
na Markově – směr k lesu, byly pořízeny nové herní prvky na hřišti na
Markově a u budovy MŠ, starý cihlo-dřevěný plot u fotbalového hřiště
byl nahrazen nových železným plotem, opraven chodník od čp. 180 po
čp. 188, opraven pomník padlých.

štěpkovač LASCI v akci

původní plot u fotbalového hřiště

dětské hřiště Markov
Na opravy a investiční akce bylo vynaloženo celkem 10.361.920,34
Kč. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kněžpole
obdržela příspěvek ve výši 1.166.000,00 Kč, místním a ostatním spolkům
a organizacím byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 471.500,00 Kč
a ostatní provozní náklady činily 5.312.340,63 Kč. Celkové příjmy v roce
2015 činily 16.033.397,30 Kč (včetně poskytnutých dotací).

nový plot u fotbalového hřiště
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ROK 2016
Rok 2016 se nesl ve znamení přístavby kulturního zařízení – ordinace praktického lékaře. Akce byla dokončena v prosince 2016 a byla
plně hrazena z finančních prostředků obce, a to ve výši 1.809.094,00
Kč. V současné době je každodenně využívána ze strany lékařů - Lékaři
L&K s.r.o. a MUDr. Pospíšila. Byly zakoupeny pozemky u tenisových
kurtů, u „Kaštánku“ a v zatáčce směr hřiště. Z větších oprav je třeba
vzpomenout opravu povrchu tenisových kurtů ve výši 644 979,00 Kč
(akce byla dokončena v roce 2017 včetně doplatku 56.620,00 Kč), opravu a výměnu světelných zdrojů veřejného osvětlení ve výši 362.791,00
Kč, opravu silnic - cca 260 m ve výši 1.259.401,48 Kč, oprava chodníků
a výměna silničních obrubníků při hlavním tahu obcí v celkové výši
1.477.093,00 Kč.
Obec obdržela dotaci na automatizaci a modernizaci knihovny ve
výši 44.000,00 Kč. Z této dotace byly zakoupeny notebooky, promítací
plátno, dataprojektor v celkové výši 66.293,00 Kč.
Na opravy a investiční akce bylo vynaloženo celkem 5.890.324,36
Kč. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kněžpole
obdržela příspěvek ve výši 1.166.000,00 Kč, místním a ostatním spolkům
a organizacím byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 471.000,00 Kč

a ostatní provozní náklady činily 5.289.207,52 Kč. Celkové příjmy v roce
2016 činily 16.397.879,72 Kč (včetně poskytnutých dotací- doplatek dotace na akci revitalizace + dotace knihovna).

přístavba kulturního zařízení - zdravotní středisko

ROK 2017
V roce 2017 se pokračovalo v opravách silnic a chodníků. Byla provedena oprava komunikace – cca 390 m za celkovou částku 2.651.033,77
Kč a oprava chodníků za 337.448,00 Kč, dále dokončená oprava tenisových kurtů, opravena elektroinstalace v budově MŠ a školní kuchyni.
Na tenisových kurtech byla vybudována zpevněná plocha v hodnotě
52.407,59 Kč, zakoupen nový měřič rychlosti při vjezdu do Kněžpole
v částce 45.330,00 Kč.
V součtu bylo v roce 2017 vynaloženo na investiční akce 170.977,59
Kč, na opravy 3.305.992,16 Kč. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kněžpole obdržela příspěvek ve výši 1.166.000,00
Kč, místním a ostatním spolkům a organizacím byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 476.000,00 Kč a ostatní provozní náklady činily
5.416.977,01 Kč. Celkové příjmy v roce 2017 činily 14.735.483,93 Kč
(včetně poskytnutých dotací + I. části průtokového transferu pro ZŠ
a MŠ Kněžpole z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 332.328,60 Kč).

zpevněná plocha tenisové kurty

ROK 2018
Poslední rok volebního období se pokračovalo v budování a rozvoji naší obce. Začátkem září se dokončila výstavba výtahu pro školní kuchyni.
Dodavatelem byla f. EURO-VÝTAHY s.r.o. Celá akce stála 717.387,25 Kč.

výstavba výtahu – budova mateřské školy
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Byla dokončena oprava chodníku od čp. 303 po čp. 171 a v září započata oprava chodníků v ulici Trávníky včetně opravy komunikace. Dodavatelem je f. STRABAG a.s. Náklady na tyto opravy dosáhnou částky 3.113 538,99 Kč. Celkem bude opraveno cca 220 m silnic 450 m² chodníků.

oprava chodníku od čp. 171 po čp. 303

ulice Trávníky – příprava na opravu komunikace a chodníků
Do konce prosince má být hotová stavba – Prodloužení vodovodu a kanalizace Předbraní (od „kaštánku směr dům čp. 357) v celkové hodnotě 1.219.554,00 Kč. Na tuto akci je přislíbena dotace ze strany
Zlínské kraje ve výši 505.000,-Kč. Ve vyřizování je povolení na rekonstrukci kulturního zařízení, tato akce je rozdělena na dvě části, první
část bude v tomto roce s plánovanými finančními prostředky ve výši
800.000,00 Kč, další část bude v plánu na rok 2019. I na tuto akci máme

podanou žádost o dotaci. Podařilo nám získat dotaci na nové auto pro
SDH Kněžpole, akce rovněž zasahuje do příštího roku z kapacitních
důvodů firmy, dodávající auto. Smlouva je již podepsána a měla by být
realizována v 1.pololetí roku 2019.
Velké změny se v 1. pololetí dočkala také místní knihovna, která
byla vybavena novým nábytkem a ostatním vybavením. Náklady na
úpravy prostor a nové vybavení dosáhly částky 93.000,00 Kč.

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kněžpole obdržela příspěvek na provoz ve výši 1.170.000,00 Kč a II. část
průtokového transferu ve výši 221.552,40 Kč. Místním a ostatním
spolkům a organizacím byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši
541.500,00 Kč
Jelikož rok 2018 ještě nekončí a nelze tedy shrnou celkové příjmy
a výdaje, uvádíme stav příjmů a výdajů od 1.1.2018 do 31.8.2018. (ve

výdajích zatím nejsou zahrnuty faktury za akce – opravy komunikací
a chodníků, inv. akce)
Příjmy k 31.8.2018: 13.473.120,40 Kč
Výdaje k 31.8.2018: 6.717.533,14 Kč
Stav finančních prostředků na účtech a v hotovosti: 22.741.045,68 Kč
Mgr. Petr Knot, starosta obce
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Telefonní budka
Turista v jednom velkoměstě si chtěl zatelefonovat. Vešel do telefonní budky a usilovně hledal v telefonním seznamu číslo, které potřeboval.
Stmívalo se však, a on na ten telefonní seznam
špatně viděl. Všiml si, že nad ním je umístěné
světlo, ale nikde žádný vypínač. Jak se tak vrtěl
v budce se seznamem v ruce, kolemjdoucí mu
řekl: „Pane, když chcete, aby se světlo rozsvítilo,
musíte za sebou zavřít dveře.“ Turista tak trochu
zahanbený, ale zároveň potěšený radou, zavřel
dveře a telefonní budka se rozsvítila. Rychle našel
potřebné číslo a mohl telefonovat.
Asi už nikde v Kněžpoli nestojí telefonní budka, možná už mladší generace ani neví, co to je,
ale tento příběh může ilustrovat potřebu udělat
si klid pro naši osobní modlitbu. Podobně, i my
když se chceme modlit, musíme totiž zavřít dveře
svého srdce před hlukem tohoto světa. Jen tak dokážeme otevřít své srdce nebeskému Otci. Všechno to „tmavé“ v našem nitru, způsobené zklamá-

ním a zkouškami bude nasvícené. Vstoupíme tak
do rozhovoru s naším Pánem. On nás ujišťuje, že
je s námi. Náš Spasitel často odcházel na opuštěná místa, aby byl sám s nebeským Otcem. A tak
nezapomínejme zavřít dveře před ruchem kolem
nás, když se modlíme. Ať najdeme to, co v modlitbě hledáme.
Na závěr bych se ještě rád krátce představil,
i když mnozí z Vás už mě znáte. Tak tedy pocházím z Dobromilic, které leží kousek od Prostějova. Kromě hodných rodičů mám ještě čtyři bratry
a jednu sestru, takže u nás doma bylo celkem živo.
Po studiích na střední škole dopravní v Ostravě
jsem šel pracovat do středních Čech. Pracoval
jsem jako výhybkář a operátor dopravy ve stanicích v Kutné Hoře, v Plaňanech u Kolína a nakonec přímo v Kolíně. Těžko říct co vedlo k mému
rozhodnutí jít cestou ke kněžství, která dozrávala
během studií na střední škole. Hodně mě ovlivnil
příklad některých kněží. V září roku 2011 jsem

nastoupil do kněžského semináře v Olomouci, ve
kterém jsem byl celkem 6 let. Loni v červnu jsem
přijal jáhenské svěcení a byl jsem poslán k Vám do
farností Bílovice a Březolupy prožít jáhenský rok.
Letos v sobotu 30. června jsem byl v olomoucké
katedrále svatého Václava vysvěcený na kněze.
Otec arcibiskup mě zde ustanovil kaplanem, takže
jsem zde zůstal. Mnozí se mě ptají, zda jsem rád,
že zde zůstávám. Odpovídám jim, že jsem rád,
a to ne z důvodu toho, že nemusím balit kufry a jít
někam jinam, ale proto, že zde jsem rád.
Je tu začátek září a to znamená pro spoustu
z Vás asi jediné – začíná nový školní rok. Proto
bych chtěl všem dětem a studentům popřát hodně
štěstí a úspěchů v tomto školním roce, rodičům
hodně trpělivosti a radosti z dětí, učitelům pilné
a vnímavé žáky. Všem pak přeju, aby ve svém životě měli vždy místo pro Boha a dokázali z Něho
čerpat sílu pro své každodenní starosti a těžkosti.
P. Jan Svozilek

Z činnosti Kněžpolského mužského spolku a Štrajchkapely
z Kněžpola v roce 2018
Kněžpolský mužský sbor začal rok tradiční únorovou sborovou zabijačkou. Akce jako ve všech předešlých dvanácti letech proběhla v přátelské
atmosféře provoněná zabijačkovými dobrotami a okořeněná naší slováckou
písničkou. Všichni sboristi doufáme, že tradice námi založená vydrží „nafurt“
Dalším tradičním počinem byla velikonoční sborová obchůzka a potom
již začaly probíhat účasti na folklorních akcích.
V tomto roce začali 28. dubna na Předhodovém zpívání v Dolním
Němčí, a hned další den, v neděli 29. 4. jsme přijali účast na Setkání sborů
v obci Prietržka u slovenské Skalice.
V každém roce dostáváme pozvání od našeho kamaráda, hanáckého
folkloristy, harmonikáře Milana Zahradníka na „Bezměrovské hody a jízdu
králů“, tentokráte v termínu 19. 5. 2018. V tomto roce jsme pozvání přijali
a celá sobotní akce proběhla v rámci dobré organizace a kvalitního folklorního obsazení tradičně velmi zdařile.
Dne 24. 6. jsme přispěli svým vystoupením na zdařilém průběhu Mezifarního dne v Bílovicích.
Na folklorním setkání v obci Prietržka jsme se potkali se členy sboru
z Mikulčic, kteří nás pozvali na festival „Vinaři na hradisku“ v areálu Slovanského hradiště, který se konal 6. 7. 2018. Součástí celého festivalu bylo setkání
sborů z Moravy a Slovenska.
19. srpna jsme přijali pozvání Klubu kultury v Kojetíně na „Kojetínské
hody“, kde jsme od ranních hodin začali průvodem městem za účasti několika hanáckých, slovenských a moravských souborů a před polednem za
úmorného horkého počasí vystoupili s pásmem převážně bílovských sedlckých písní na pódiu na hlavním kojetínském náměstí.
Hlavní kulturní akcí konanou v rámci našeho okresního města jsou již
tradičně „Slavnosti vína a památek“. Akce pro všechny zúčastněné folkloristy zcela jistě náročná, ale v konečném výsledku prezentace regionů skutečně
výjimečná. V sobotu 8. září jsme tedy v rámci dojezdu na voze na seřadiště
v Mařatských vinohradech, celého průvodu, zpívání ve městě a vystoupení
ve Smetanových sadech v rámci prezentace Regionu „ Za Moravů“ odvedli
tradičně zároveň s dalšími spolky naší obce maximum pro reprezentaci naší
obce.
„Štrajchkapela z Kněžpola“ ochabla ve své aktivní činnosti v roce 2017,
mnoho lidí se ptalo, co se děje, zda jsme neskončili úplně a já jako vedoucí,
odpovědný za fungování kapely, jsem v rámci ostatních povinností stále posouval opětovné započetí konání pravidelných zkoušek na další měsíce.
Impulsem pro oživení aktivit naší kapely byl zájem organizátorů kultur-
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ních akcí v blízkém i vzdálenějším okolí a také náš zájem pokračovat ve štrajchové muzice.
Zkoušet jsme začali v dubnu tohoto roku s ohledem na potvrzená vystoupení / muzikantsky řečeno „ kšefty“/. Došlo k personálním obměnám kapely,
doplnění repertoáru, a tak jsme začali hraním na gurmánské a kulturní akci
„O krála slováckéj klobásky 2018“ konané 5. května ve Velké nad Veličkou.
Po celou dobu konání koštu jsme vystupovali, hráli jsme čtyři hodiny a opravdu přehráli téměř celý repertoár kapely. Pro rozjezd kapely po půldruhém
roce to byla skutečně náročná akce, ale kapela si potvrdila, že „ je zpět“ a bude
ještě lepší.
Další hra se konala 20. května, a to „ Beseda s důchodci“ v Mistřicích,
kde jsme hráli k poslechu a tanci až do pozdního nedělního odpoledne, a bylo
to velmi příjemné.
16. června jsme zahráli na „Setkání rodáků“ v Huštěnovicích, kde jsme
se utvrdili o tom, že štrajchová muzika, kterou hrajeme, je mimořádná a chceme v hraní pokračovat a vytvořit novou tradici. Zatím posledním vystoupením bylo půlhodinové zahrání v rámci „ Slavností vína“ v altánu ve Smetanových sadech, základny Regionu „Za Moravů“
Se smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho bastrumpetisty, bývalého
kapelníka a basisty dechové hudby „Kněžpolanka“, Zdeňka Pálky. Zdena byl
od začátku fungování „Štrajchkapely z Kněžpola“ dobrou duší, přepsal všechny staré původní notové party a částečně některé upravil. Byl to zkrátka muzikant tělem a duší, kamarád. Zemřel 9. května 2018 ve věku nedožitých 71 let.
Petr Hubáček, vedoucí „Kněžpolského mužského sboru“
a Štrajchkapely z Kněžpola“

Kněžpolské noviny

Fotbalový podzim sezóny 2018/2019.
Podzimní fotbalové soutěže jsou už v plném proudu
a nastal příhodný okamžik ke zhodnocení, jak se našim
oddílům podařilo vstoupit do nové sezóny. Tým mužů
Kněžpole vykročil do nové sezóny v nezáviděníhodné roli nováčka okresní
soutěže. Podle očekávání je nižší úroveň soutěže citelná a projevila se i na
prozatím dosažených výsledcích. Z prvních šesti utkání si muži odnesli 4
vítězství a dvě remízy. Se ziskem 14 bodů a se skóre 17:3 aktuálně drží náš
první tým v tabulce soutěže druhou příčku se ztrátou jediného bodu na
vedoucí Babice. Účast v poháru OFS však byla ukončena už v 1. kole, ve
kterém nás výsledkem 3:2 vyřadilo z dalších pohárových bojů na svém hřišti Jalubí.
Dorostenci si vedou o něco hůře. Po odehrání šesti podzimních kol
krajské soutěže získali 5 bodů a dosáhli skóre 7:16, což jim zajišťuje průběžně dvanáctou pozici v tabulce. Zde se naplno projevil odchod několika
klíčových hráčů do mužské kategorie a omlazený kádr dorostu v náročné
krajské soutěži zatím hledá svůj styl.
Žáci Kněžpole jsou pro malý počet hráčů rovněž jako v předchozí sezóně spojeni do jednoho týmu s žáky z Mistřic v okresním přeboru starších
žáků. Žákovský tým se musí vyrovnávat s kvalitativně náročnou soutěží. Ve
třech dosud odehraných utkáních zatím získali za jediné vítězství 3 body
a se skóre 5:21 jsou na 7. stupínku tabulky s deseti účastníky.
Podrobnosti o výsledcích a o dalším programu našich oddílů ve fotbalových soutěžích naleznete na našich internetových stránkách www.sokolknezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.
V podzimním hodnocení nevynecháme ani mimosportovní sféru činnosti klubu, která snad není tak okázale zřejmá, ale tvoří nedílnou součást
života tělovýchovné jednoty. Obecní sportovní areál pro svoje akce bohatě
využívají i jiné organizace a spolky. I uplynulé léto nebylo výjimkou a již
zde proběhla tradiční hasičská soutěž. Klubovna pravidelně hostí schůze
zastupitelstva obce a další drobné školní nebo soukromé akce. Objekty
a prostory obhospodařované Sokolem byly pro tyto akce z naší strany vždy

vzorně připraveny a uklizeny, neboť součinnost s Obecním úřadem je pro
nás samozřejmostí. Nemálo starostí s udržováním travnatého povrchu na
hlavním hřišti nám způsobilo letošní dlouhotrvající horké a suché počasí.
Přesto se podařilo pro podzimní fotbalová klání připravit kvalitní trávník.
Letitý zavlažovací systém však prošel tvrdou zatěžkávací zkouškou a na jeho
seřizování a údržbu bylo vynaloženo značné úsilí.
Nezbývá než pozvat příznivce kněžpolského fotbalu na náš stadion.
Přijďte podpořit svůj mančaft na mistrovská utkání. Na zeleném trávníku
uvidíte – věříme, že především v domácích dresech – značnou porci solidního fotbalového umění.
Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Tréninkové utkání dorostu TJ Sokol Kněžpole proti dorostenkám 1.FC Slovácko

Kněžpolský tenis
Tenisová sezóna ještě není zdaleka u konce. Neznáme tenistu roku, kterého určí právě
vrcholící Knežpolská tenisová liga. Před námi
jsou ještě tři turnaje. Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější Burčákový turnaj se uskuteční
v sobotu 22. září, losovaný Pivní turnaj o dva
týdny později. Mikulášský turnaj, závěrečný
turnaj sezóny, který se jako jeden ze dvou
turnajů neodehraje na kněžpolských kurtech, ale v některé z tenisových hal v regionu,
proběhne začátkem prosince. Na všechny
turnaje jsou srdečně zváni nejenom členové
tenisového klubu, ale všichni příznivci sportu, ať už jako hráči nebo jako diváci. Budeme
rádi, pokud některý z následujících dnů babího léta využijete k návštěvě tenisového areálu
a vyzkoušíte kouzlo bílého sportu.
Za sebou naopak máme otevřené mistroství Kněžpole ve dvouhrách i čtyřhrách,
přeborníky Kněžpole za rok 2018 se stal Pavel
Kaňovský a pár P. Kaňovský – M. Prusenovský. Turnaj smíšených párů Kněžpolský mix
vyhráli Tereza Píšťková a Tomáš Úlehla.
Veškeré informace o uskutečněných
i připravovaných akcích Tenisového klubu
naleznete na www.tenis-knezpole.cz.
Za Tenisový klub Kněžpole z.s.
Mgr. Petr Holub
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Celoroční projekt základní školy - Kde domov můj
Žáci Základní školy v Kněžpoli budou ve
školním roce 2018/2019 plnit úkoly a cíle projektu nazvaného Kde domov můj?
Cílem projektu je připomenout významné
historické události a svátky, vyzdvihnout české
osobnosti, objevitele a vynálezce, poznávat regionální zvyky a tradice, posílit vlastenectví a hrdost
na zemi, ve které žijeme. Věříme, že v průběhu
celého školního roku, v rámci pracovních dílniček, prezentací a exkurzí naučíme děti historii
vzniku našeho státu a státní symboly, probudíme

v dětech větší zájem o národní dědictví v podobě
lidové slovesnosti a posílíme povědomí příslušnosti k regionu a k samotné obci Kněžpole.
Ukázka z naší prezentace:
Máte-li čas a chuť, provedeme Vás zajímavou krajinou oplývající řadou unikátů, uměleckých děl, přírodních krás, historických památek
i osobností, které nám může závidět celý svět.
Češi ve světě dokázali opravdu mnoho a to v různých odvětvích, od olympijských sportů přes vynálezy všeho druhu, po automobilový průmysl,

bižuterii, literární i hudební díla a události, které nejsou mnohdy hmatatelné a viditelné.
Například: Král Karel IV. založil věhlasnou
univerzitu a povznesl Prahu nad jiná evropská
města, Jan Amos Komenský dal světu „Školu
hrou“, vynálezce Křižík obloukovou lampou
předčil i Edisonovu žárovku, Karel Čapek vymyslel slovo robot, Dvořákova symfonie “Novosvětská“ zazněla až na Měsíci, Tomáš Baťa obul republiku a Emil Škoda vyráběl auta…
Mgr. Jana Kurtišová

Základní škola
V pondělí 3. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2018/2019.
Nastupující prvňáčky s jejich rodiči a všechny ostatní žáky školy slavnostně
přivítala ředitelka školy Mgr. Irena Šichová. K uvítání se také se připojili
starosta obce Mgr. Petr Knot se svými kolegyněmi z obecního úřadu paní
Ivetou Hruškovou a paní ing. Kateřinou Vašíčkovou, za bílovskou farnost
pan farář Pavel Macura, vedoucí učitelka mateřské školy Ivana Bílková a zástupkyně sdružení rodičů paní Jiřina Jaitnerová. Žáci prvního ročníku byli
obdarováni dárky v podobě školních pomůcek, slabikářem a pamětním diplomem.
Ve školním roce 2018/2019 zůstává škola trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída 1. ročník
7 žáků
Mgr. Libuše Čechová
II. tř.
2. a 3. ročník
8 + 15 žáků
Mgr. Jana Kurtišová
III. tř.
4. a 5. ročník
8 + 8 žáků
Mgr. Sláva Cingelová
Při ZŠ pracuje školní družina, má dvě oddělení, činnost vykonává podle vlastního vzdělávacího programu. Vedoucí vychovatelka Hana Bučková
a vychovatelka Jana Budíková se starají o 44 zapsaných dětí. I letos bude
k dispozici provoz ranní školní družiny pro zapsané děti od 6.30 do 7.45 hodin a odpolední družina od 11. 45 do 16.00 hodin. Rodiče platí za docházku
svého dítěte měsíční poplatek 100,- Kč, který je vybírán vždy za stanovené
období.
Ve spolupráci SVČ Klubko Staré Město nabízíme Badatelský kroužek,
který znají žáci i z loňského školního roku pod názvem Koumák.
Pro zájemce o hru na hudební nástroj nabízí paní Kateřina Hradilová
v prostorách naší školy výuku hry na flétnu, klavír nebo kytaru.
O pořádek a úklid školy pečují školnice paní Jana Brázdilová a paní
Hana Bartošová.
Obědy pro děti podle norem pro školní stravování zajišťuje naše školní
jídelna z rukou paní vedoucí Jany Brázdilové, hlavní kuchařky paní Renaty
Smělíkové a kuchařky paní Zdenky Ančincové.

V učebnách a ve sborovně v prvním patře základní školy byly ještě před
prázdninami vyměněny v oknech žaluzie. Další práce již probíhaly v průběhu hlavních prázdnin, abychom zlepšili prostředí školní budovy. Proběhla
řada drobných oprav, bylo vymalováno schodiště, včetně schodiště na půdu
školy a opravy malby stěn na chodbách školy. Z důvodu montáže výtahu
byla také vymalována jídelna. V tělocvičně jsou opět namontovány renovované žebřiny. Mnohé práce byly vykonány za podpory obecního úřadu,
jmenovitě pana Antonína Vaverky.
Při škole pracuje Školská rada. V průběhu měsíců března a dubna 2018
proběhly volby pro volební období květen 2018 – duben 2021, byli zvoleni
tito členové:
• za zákonné zástupce – Bc. Magdaléna Krčková, Šárka Jánošová
• za pedagogické pracovníky – Mgr. Libuše Čechová, Mgr. Sláva
Cingelová,
• za zřizovatele – Bc. Přemysl Kupec, Ing. Kateřina Vašíčková.
• Předsedou byl zvolen pan Přemysl Kupec.
V tomto školním roce dokončíme výzvu MŠMT v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou jsme dostali na základě naší
žádosti přidělenou k 1. září 2017 :
VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Škole zůstává k dokončení šablona: „Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“
Se školními akcemi a projekty se můžete seznámit na našich webových
stránkách www.zsknezpole.cz.
Závěrem přejeme našim žákům, pedagogům a všem zaměstnancům
školy hodně úspěchů, radost a spokojenost ve škole a především všem pevné
zdraví. Ať se nám společně nový školní rok 2018/2019 vydaří.
Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Okénko do Mateřské školy
Září je měsíc plný změn. Mění se nám
například počasí. Rána jsou již chladnější, ale
v průběhu dne nám teploty vystoupají tak, že
jsou srovnatelné s teplými letními dny. Začíná
nám školní rok, který je plný očekávání. Třídy
voní čistotou a nám odstartoval každoroční desetiměsíční koloběh nepřetržitého poznávání,
rozvíjení svých vlastních dovedností, bádání,
utvrzování se ve svých schopnostech a seznamování s novými kamarády. Opět máme dvě
třídy. Nejmenší děti jsou v horní třídě motýlků.
Dětí je pouze třináct, z toho je deset chlapců,
tři děvčátka a nová paní učitelka Helena Vlachynská. Třídu srdíček navštěvuje osmnáct
dětí, z toho je osm děvčat a deset chlapců. Období adaptace trvá. Některé děti zažívají premi-
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éru a ocitají se poprvé v neznámém prostředí,
mezi neznámými lidmi. Rodiče to možná nesou stejně těžce jako jejich ratolesti, ale prosím,
nebojte se toho. Všichni chceme, aby byly děti
ve školce spokojené, proto je velmi důležitá důvěra, posilování pěkných vztahů a spolupráce
učitele s rodiči. Vždyť nám všem jde o společnou věc. Nyní vás krátce seznámím, naši milí
čtenáři, s prvními akcemi od začátku školního
roku až do konce roku 2018.
• Září – období adaptace
• Tři nádherné divadelní pohádky
• Dary země – pečení jablečného závinu
• Dlabání dýní
• Pouštění draků
• Poznávací výlet do přírody – vycházka do

•
•
•

lesa
Mikulášská nadílka
Pečení perníčků
Vánoční besídka – vystoupení u stromečku

Nyní se již musím pomalu rozloučit. Vašim
dětem přeji, aby si našly ve školce své kamarády a rády se mezi ně vracely. Rodičům přeji
radost ze života se zdravými dětmi. Každý totiž
nemá takové štěstí a zdraví není samozřejmá
věc. Proto se radujte z každého dne, i kdyby
byl trochu plačtivý. A nám pedagogům přeji
spoustu inspirativních nápadů a aby energie,
kterou jsme načerpali přes letní prázdniny, vydržela co nejdéle.
Za mateřskou školu napsala Ladislava Nosková
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Fotogalerie z MŠ a ZŠ
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Hody a dozvuky v Kněžpoli
Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční slovácké hody, které se budou konat 27. - 28. října 2018.
Bohužel letos bude průvod bez stárků, ale doufáme, že příští rok budou hody se vším, s čím mají být, tzn. se stárkami.
Prosíme rodiče, aby se nebáli a nastrojili své děti do krojů.
O 14 dní později, tj. 10. listopadu 2018 se budou konat Dozvuky aneb Babské hody. Na obě tyto akce Vás ještě jednou
srdečně zveme.
za O.S.K.CH. Andrea Juřenová
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