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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním 

letošním vydání Kněžpolských novin. Ačko-
liv se již kalendářně přihlásilo jaro, chladné 
počasí se má držet ještě nadcházejících něko-
lik dnů. Doufejme, že skutečně jen několik. 
Skončily pro nás práce spojené s úklidem sně-
hu nebo vytápěním budov a nastává období 
prací jarních. K těm patří mimo jiné vyhra-
bávání trávníků a zastřihávání stromů. Mnozí 
občané pak tento biologický materiál likvidují 
spalováním. Rád bych na všechny apeloval, 
aby byl tento materiál spalován výhradně v 
suchém stavu, v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou o pálení suchých rostlinných mate-
riálů a především také s ohleduplností k vaším 
sousedům. Ideální se jeví použití pravidla, že 
ve vztahu k sousedům nebudu dělat takové 
věci, jaké by se mi samotnému nelíbily z jejich 
strany.

V oblasti kultury proběhlo v uplynulém 
čtvrtletí několik zajímavých akcí. Obecní úřad 
uspořádal již druhý ročník Silvestrovského 
výšlapu spojeného s opékáním v „Hrádku“. 
Potěšila mě ještě vyšší účast, než při prvním 
ročníku, což dokazuje, že občané mají o po-
dobné akce zájem. Večer pak následoval oh-
ňostroj s tradičním půlnočním přípitkem. 
Dále proběhl tradiční fašank, ples SRPŠ, 
hasičský ples, košt slivovice a další. Bohužel 
pozoruji na mnohých z těchto kulturních 
akcí zvyšující se nezájem ze strany občanů. 
Je smutné, když je energie věnovaná přípravě 
těchto akcí členy jednotlivých spolků, vyváže-
na návštěvou v rozsahu třiceti či čtyřiceti lidí. 
Pro organizátory je to demotivující a často 
uvažují o ukončení pořádání těchto akcí, což 
by však mělo pro kulturní život naší obce vel-
mi negativní dopady. 

Jaro nám přináší také nové povinnosti v 
oblasti investičních akcí a údržby obce. Letos 
nás toho čeká opravdu hodně. Mezi největší 

akce patří zateplení obecního úřadu a víceú-
čelové budovy na hřišti ve fi nančním objemu 
cca 1,9 milionu. Dotace ve výši cca 1,3 milionu 
je schválena a připravuje se výběrové řízení. V 
letním období by měla také vzniknout přístav-
ba družiny a rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ. 
Čeká nás oprava střechy kulturního zařízení 
či pokračování oprav chodníků v rozsahu cca 
600 tisíc Kč. Na chodníky máme požádáno o 
dotaci ve výši 200.000,-Kč. Objemem nejroz-
sáhlejší akcí bude výstavba tří hřišť v rámci 
projektu Sportovní a dětská infrastruktura re-
gionu za Moravú, ve fi nančním objemu cca 3,3 
milionu. Jsem rád, že ROP schválil poslední 
požadovanou změnu a přes všechny obtíže se 
nám podaří tento projekt zrealizovat. Samotná 
výstavba hřišť bude patrně probíhat v letošním 
a částečně ještě v příštím roce, neboť se objek-
ty u nás jsou pouze částí projektu v celkovém 
objemu přes 19 milionů korun. K původním 

dvěma hřištím v průběhu projektu přibylo 
ještě dětské hřiště v areálu u kluziště. Jsem 
tomu rád, protože jsem mnohokrát slyšel od 
mladých maminek z této části obce, že by zde 
hřiště bylo přínosné. Dnes musí s dětmi na 
hřiště na druhou stranu obce. Byla schválena 
také naše žádost o dotaci na pořízení vysoko-
tlakého hasícího zařízení pro potřeby jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů Kněžpole ve 
výši 60.000,-Kč, přičemž celková cena bude 
činit cca 95.000,-Kč. Pořízení tohoto zařízení 
zcela jistě přispěje ke zvýšení akceschopnosti 
našich hasičů a tím i ke zvýšení bezpečnosti 
Vašich obydlí před požárem.

Závěrem bych Vám popřál příjemné pro-
žití nadcházejících tolik vytoužených jarních 
prosluněných dnů a především velikonočních 
svátků.

Mgr.Petr Knot, starosta

Krásné a veselé 
velikonoční svátky, 
bohatou pomlázku 
a dny plné sluníčka 

přeje 

Rada obce Kněžpole 
a všichni zaměstnanci

 obecního úřadu.
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Tříkrálová sbírka
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Sobotu 5. ledna 2013 proběhla v obci Kněžpole Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem 30.178,-Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli fi nanční částkou na tuto sbírku.
Rovněž děkujeme všem dobrovolníkům - vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se na této sbírce v letošním roce podíleli.

Nejhezčí vánoční výzdoba kněžpole
V době adventu se v Kněžpoli rozzářil 

nádherný vánoční strom, obohacen novým 
čirým vánočním osvětlením a musím uznat, 
že ve srovnání s okolními obcemi působil 
velice vkusně. Oku lahodil nejen krásný stej-
noměrný vzrůst, ale také jednobarevnost a 
jednodruhovost osvětlení. Zkrátka, v jedno-
duchosti je krása, jak známo!     

Krátce před vánoci Obecní úřad vyhlásil 
SOUTĚŽ O NEJLÉPE VÁNOČNĚ VYZDO-
BENÝ DŮM v Kněžpoli. Pan starosta mě (a 
mé esteticky zdatné kolegyně) požádal o vy-
hodnocení vítězů. Úkol to byl nelehký, časově 
náročný a zodpovědnost velká už proto, že ka-
ždému se líbí něco jiného a my chtěly ocenit 
každou snahu... Dětská očka jistě preferovala 
zářivá vánoční světýlka všeho druhu a nejví-
ce se vyžívala ve večerní vánoční atmosféře, 
my dospěláci jsme však velmi oceňovali také 
snahu těch, kteří si dali práci s výzdobou pěk-
ných vánočních truhlíků, zádveří domů, oken 
či předzahrádek. 

Abychom se vyhnuly jakémukoliv praný-
řování, sestavily jsme si přesná bodovací kri-
téria. Je možné, že i tak se někteří občané mo-
hou cítit výsledným bodováním nedoceněni, 
přesto věříme, že v těch nejvyšších umístěních 
nám dáte za pravdu.

Hodnotící komise procházela obcí ve slo-
žení: Eva Hudečková, Ivana Chybíková, Dana 
Fitzianová a paní Ludmila Gajdošíková. Do-
cela jsme postrádaly mužský element - třeba 
se někdo z pánů této čestné hodnotitelské 
role ujme v příštích ročnících :-). Vydaly jsme 
se hned na několik pochůzek během svátků, 
aby nám neunikl ani jeden hezky vyzdobený 
domek - ani jeden adept na vítěze, aby nikdo 
nebyl znevýhodněn časem naší návštěvy. Na-
konec jsme po pečlivém zvážení nominovaly 
44 výrazněji vánočně vyzdobených domů. 

Hodnotily jsme bodováním 1 - 10, při-
čemž 10 znamenal nejlepší výsledek. U ka-
ždého domu jsme hodnotily výzdobu ZA 
DENNÍHO SVĚTLA a ZA TMY, a to podle 
následujících kritérií:

1. Nápad, vkusnost, estetická stránka, sty-
lová čistota

2. Rozsah vánoční výzdoby
3. Kreativní osobní vklad (koupené / 

vlastnoručně vytvořené), náročnost instalace 
u světýlek

4. Celkový dojem, kompozice / rozmístě-
ní, vyváženost

Celkově bylo možno získat maximálně 
320 bodů, a to plným hodnocením od každé 
z nás, ve všech rozepsaných položkách.  Po-
kud měl někdo nainstalováno pouze vánoční 

osvětlení a chybělo cokoliv, co by kolemjdou-
cí ocenil za denního světla, hodnotily jsme 
domek pouze v kategorii ZA TMY a opačně 
- pokud měl někdo v oknech vánoční truhlí-
ky, girlandy...,avšak chyběla-li světýlka, body 
jsme udělily pouze v kategorii ZA DENNÍHO 
SVĚTLA, což významně zamíchalo celkovým 
pořadím! Nejlépe tedy dopadly domy, které 
získaly vyvážené hodnocení v obou těchto 
kategoriích. Na 1. místě s výhrou 1000,-Kč 
se umístili Hančíkovi, kde jsme vysoce hod-
notily především osobní kreativní vklad paní 
Margity Hančíkové, vkusné zpracování, dob-
rý poměr denní i večerní výzdoby. Velmi oso-
bitá byla výzdoba zádveří i živého plotu. 

Na 2. místě s výhrou 500,-Kč se umísti-
li Vaverkovi se svým světelným pohyblivým 
sobem, přestože se jednalo o výzdobu, kterou 
jsme znaly už z minulých let, a i přes námitky 
některých, že sob v našich končinách působí 
tak trochu nepatřičně. Naše čtverka kvitova-
la nejen náročnost instalace na střeše (včetně 
zeleného chvojí), stejně jako rozsah světýlek 
a stylovou čistotu. Celkové vánoční vyznění 
noční i denní výzdoby bylo moc pěkné. 

Malinká komplikace se vyskytla u 3. mís-
ta, a to v podobě stejného počtu dosažených 
bodů u dvou rodinných domů - Karafi átových 
a Kupcových. U obou domků působila vyvá-
ženě denní i noční výzdoba, originální prvky 
jsme našli jak u Karafi átů v podobě večerních 
luceren nebo roztomilého srnečka, tak u Kup-
ců v podobě obrovských baněk, doplněných 
tvarově zajímavým světelným závěsem. Oce-
nily jsme také to, že si Kupcovi dali práci s 
krásnou výzdobou, přestože se jejich domek 

nachází v tak trochu méně frekventovaném 
zákoutí Kněžpole. 300,-Kč tedy spravedlivě 
dělíme na polovinu a Karafi átovi i Kupcovi 
obdrží symbolických 150,-Kč. 

Finanční částka bude výhercům předána 
na Obecním úřadě. Na závěr uvádíme pře-
hled výsledného pořadí domů, které nám 
padly do oka. Bodovací archy jednotlivých 
domů jsou k případnému nahlédnutí na 
Obecním úřadě.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se po-
díleli na krásné atmosféře vánočního Kněž-
pole, za Váš čas i chuť zdobit. Mnohdy není 
jednoduché skloubit adventní přípravy, peče-
ní cukroví, děti, zaměstnání, domácnost a do 
toho všeho zakomponovat ještě venkovní vá-
noční výzdobu, kdy je třeba pracně vytahovat 
žebřík a mnohdy krkolomně omotávat svě-
týlka po střechách či stromech (to vše často 
v mrazivých teplotách). Věřím, že Vaši snahu 
jsme ocenily nejen my, ale i všichni ostatní 
„vnímaví“ milovníci vánoc! 

S přáním všeho dobrého, Eva Hudečková

PS: Zaslechla jsem návrhy od spoluob-
čanů, že by bylo pěkné udělat také letní verzi 
soutěže, kdo má nejhezčí květinovou výzdo-
bu truhlíků, zejména pěstitelé muškátů by si 
prý přišli na své. Tento nápad jistě také stojí 
za zvážení ... 

Více fotografi i je zveřejněno na webových 
stránkách obce.
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k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/1/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závě-
rečný účet obce za rok 2012, včetně výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Kněžpole za 
rok 2012 s výrokem bez výhrad, jehož součástí 
je převedení výsledku hospodaření roku 2012 
na účet nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 
13/2/2013

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní 
uzávěrku za rok 2012.

k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/3/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje roz-
počtové opatření č. 1 pro rok 2013:
Příjmy:  36.700,-
Výdaje: 77200,-
Financování: 40.500,-  dle přílohy č. 13-6/2013

k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/4/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemeni č. 
1030009846/002, týkající se pozemku parc. č. 
1936/26 a 2759, oba na LV č.1 pro k.ú. Kněž-
pole u Uherského Hradiště,  mezi obcí Kněž-
pole a E.ON Distribuce a.s.. Současně schva-
luje i budoucí uzavření samotné smlouvy o 
zřízení věcného břemene za podmínek upra-
vených v této smlouvě o smlouvě budoucí.  

k bodu č. 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/5/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje mě-
síční odměnu Zdeňkovi Gajdošíkovi, nar. 
22.8.1947, předsedovi kontrolního výboru,  
ve výši 730,-Kč od 1.1.2013.

k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/6/2013
Zastupitelstvo obce neschvaluje převod části 
vodovodu a kanalizace, které jsou v majetku 
obce Kněžpole, do majetku společnosti SVaK 
a.s., formou splacení nově upsaných akcií ne-
peněžitým vkladem.

k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/7/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
(volí) Ing. Ladislava Polácha, nar. 14.4.1953, 
bytem Kněžpole 245, na funkci soudce 
přísedícího u Okresního soudu v Uher-
ském Hradišti na období od 29.5.2013 do 
29.5.2017.

V ý p i s
U S N E S E N Í   č. 13

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 21. března 2013

k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/8/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
změny v projektu „Sportovní a dětská infra-
struktura Regionu Za Moravů“, spočívající 
v rozšíření rozsahu účasti obce Kněžpole 
na projektu o dětské hřiště nazvané Volno-
časový areál Kněžpole, umístěné na parcele 
2766/20 v parčíku u kluziště, s předpokláda-
nými náklady cca 700.000,-Kč včetně DPH, 
přičemž cca 80% z uznatelných nákladů 
bude fi nancováno z dotace. Současně schva-
luje také dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt-
nutí příspěvku z rozpočtu obce Kněžpole 
na fi nancování projektu „Sportovní a dětská 
infrastruktura Regionu Za Moravú“ a doda-
tek č. 2 ke Smlouvě o partnerství z 6. červen-
ce 2009 (obě smlouvy uzavřeny mezi obcí 
Kněžpole a Regionem Za Moravů).

k bodu č. 11)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/9/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje passport 
místních komunikací, zpracovaný Ing. Radi-
mem Holečkem - Geofaktor, aktualizovaný ke 
dni 31.3.2012, vyhotovený dne 6.8.2012. Záro-
veň pověřuje radu obce zajištěním odstranění 
nedostatků v grafi cké a písemné části passportu 
a obecní úřad vydáním příslušného rozhodnutí 
o zařazení dotčených pozemních komunikací 
mezi místní komunikace.

k bodu č. 12)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/10/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje vydá-
ní zamítavého stanoviska k záměru vyhlášení 
zvláště chráněného území - Přírodní památka 
Kněžpolský les.  Navrhuje zachovat stávající 
míru ochrany území, tedy dvě maloplošná 
chráněná území-přírodní rezervace Kanada 
a Trnovec.

k bodu č. 13)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/11/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje po-
kračování projektových prací nezbytných k 
zahájení výkupu pozemků na trati plánova-
ného obchvatu do průmyslové zóny, a jakmile 
to bude možné zahájení samotného výkupu 
dotčených pozemků dle projektu.

k bodu č. 14)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/12/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje nákup 
vysokotlakého hasícího zařízení pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů obce Kněžpo-
le za cenu do 95.000,-Kč. Zároveň schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. 

D/0274/2013/KH, mezi obcí Kněžpole a Zlín-
ským krajem.

k bodu č. 15)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/13/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole souhlasí  se změ-
nou dopravního značení vedoucí ke snížení 
rychlosti vozidel nad 3,5t dle předběžného 
návrhu doplněného o přednesené připomínky.

k bodu č. 17)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

13/14/2013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhlá-
šením informace o záměru obce Kněžpole 
o prodeji části pozemku, par.č.2766/9 v k.ú. 
Kněžpole u Uherského  Hradiště.

Vážení spoluobčané, v poslední době se 
množí dotazy, co se vlastně v Kněžpoli děje; 
„všude se něco buduje jen u nás nic“. Dovo-
lil jsem si vytvořit tabulku, ve které se může 
kdokoliv seznámit s investičními akcemi na 
rok 2013. Podotýkám, že dvě budovaná hřiště 
jsou projektem, který byl započat již v minu-
lém volebního období.
Multifunkční hřiště +In-line hřiště 2 800 000
Zateplení sokolovny 1 300 000
Zateplení OU 650 000
Družina  1 100 000
Opravy chodníků 500 000
Opravy silnic 500 000
Rekonstrukce kotelny ZŠ+MŠ 400 000
Výkup pozemků (obchvat) 250 000
Dětské hřiště 700 000
Demolice domu č.98  200 000
Střecha na kulturním zařízení - oprava 

150 000
Celkem investice 2013 8 550 000
Oprava silnice u průmyslové zóny. Hradí Ko-
vop.               1 000 000
Celkem 9 550 000

Předpokládaná výše investičních a ne-
investičních nákladů i dotací jsou přibližné, 
přesné údaje budou známy až po dokončení  
a vyúčtování skutečných nákladů. Vždy je 
třeba počítat s tím, že některé akce se z nej-
různějších důvodů nemusí realizovat. Proto 
je například multifunkční hřiště v rozpočtu 
již třetí rok, ale z důvodu problémů s vyříze-
ním dotací trvá projektová příprava podstatně 
déle, než se původně plánovalo.
Dotace 
Zateplení sokolovny a OÚ  1 340 000 Kč
Multifunkční a in-line hřiště 2 240 000 Kč
Opravy chodníků         200 000 Kč
Dětské hřiště       560 000 Kč
Celkem    4 340 000 Kč 

Petr Švehla, Předseda FV

Investiční akce
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Beseda s důchodci
Místní organizace Českého červeného  kříže ve spolupráci s obec-

ním úřadem uspořádá 14.4.2013 ve 14.00 hodin v místním kulturním 
zařízení tradiční Besedu s důchodci. Součástí programu bude divadelní 
představení ze života rybářů na Slovácku – Jak to vidí ryby.

Poděkování
Ve dnech 6.3.2013 a 8.3.2013 se v naší obci uskutečnila sbírka 
použitého ošacení a domácích potřeb, kterou pořádá Diakonie 

Broumov.
Děkujeme členkám místní organizace Českého červeného kříže, 

které jako obvykle pomáhaly při shromažďování ošacení 
a domácích potřeb od občanů. 

SRPŠ při ZŠ Kněžpole pořádá 
„BURZU DĚTSKÉHO LETNÍHO OBLEČENÍ“

Prodej se uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 od 13.00 – 17.00 hod. 
v sále Kulturního zařízení.

Příjem zboží je v pátek 5. dubna 2013 od  17.00 – 19.00 hod. tamtéž.

Pozvánka
Vážení přátelé,

ČZS v Kněžpoli – vinaři „Hrádek“ si Vás co nejsrdečněji dovolují 
pozvat na tradiční Velikonoční výstavu vín spojenou s besedou u 

cimbálu, která se uskuteční v neděli velikonoční 31. března v místním 
kulturním zařízení. Začátek je ve 14.00 hod., k tanci a poslechu bude 
hrát cimbálová muzika Včelaran. K ochutnávce bude připraveno ko-
lem 200 vzorků bílých a červených vín z jižní Moravy a také z našeho 
regionu Slovácko. Tato výstava potvrzuje naši dobrou tradici – koná 

se již 24. ročník. Proto přijďte ochutnat a porovnat vzorky našich 
místních vinařů s ostatními, těšíme se na Vás. 

Za ČZS Kněžpole Antonín Vašíček, předseda 

V sobotu 23. února 2013 uspořádalo naše 
sdružení Kněžpolský mužský sbor již tradiční, 
v pořadí 3. ročník koštu slivovice „Kněžpolská 
žaba 2013“. K degustaci, která se konala v pátek 
22. 2. 2013 jsme shromáždili celkem 119 vzor-
ků pálenek, z toho zhruba šestina byl letní kvas. 
Velký dík patří všem, kteří přispěli se svým 
vzorkem pálenky i přes to, že úroda trnek a du-
rancií v roce 2012 byla spíše slabší, ovšem po-
dle hodnocení všech komisí se sešly výjimečně 
kvalitní a poměrně vyrovnané vzorky. 

První místo v kategorii slivovice získal pan 
Stanislav Perďoch ze Žeravic, na druhém místě 

Radostné a milostiplné velikonoční svátky, 
chlapcům bohatou pomlázku, 

přejí všem spoluobčanům členové MO KDU-ČSL

Burza dětského oblečení

Kněžpolský košt slivovice „Kněžpolská žaba 2013“
se umístil Tomáš Matuštík z Blatnice, cenu třetí 
obdržel starosta Nedachlebic, Vratislav Něme-
ček a těsně pod pomyslnými stupni vítězů skon-
čil na čtvrtém místě Pavel Kaňovský z Kněžpole.

V první desítce  bodovali se svými slivo-
vicemi i další Kněžpoláci, a to: Antonín Ka-
ňovský, Vladimír Maňásek, Michal Maňásek 
a Josef Bajaja. 

V kategorii letní kvas zvítězil domácí a 
člen sboru Tomáš Bittner /slivovice+ jablka/, 
na druhém místě se dle bodového ohodnoce-
ní umístil člen sboru Laďa Stránský /meruň-
ka/ a třetí místo patří Vlastikovi Kadlčíkovi 

/meruňka/.
Tak jako každým rokem zasedala v rámci 

samostatné degustace Babská komise ve slo-
žení paní Marie Strýčková, Ludmila Uherko-
vá, Alena Gajdošová a Danka Křenová, která 
jako nejlepší vzorek vyhodnotila slivovici 
Vratislava Němečka z Nedachlebic. 

Celým večerem provázela cimbálová mu-
zika Včelaran, z důvodu nemoci některých čle-
nů nemohla zahrát Štrajchkapela z Kněžpola.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem, 
kteří se letošního koštu zúčastnili.

Za Kněžpolský mužský sbor Petr Hubáček

SVOZ nebezpečných složek odpadu 
vytříděných z komunálního odpadu rok 2013
P R O V O Z N Í     D O B A
na ukládce domovního odpadu - kontejnery
od 1.dubna 2013   do   31.října 2013

komunální odpad + stavební suť + železo
středa 18.00 - 19.00 hod.        
sobota 11.00 - 12.00 hod.

Výše úhrady za ukládání na místní skládku pro obyvatele obce Kněžpole, mimo fyzické osoby 
podnikající podle zvláštních oprávnění a mimo osoby právnické:
• za obsah 1 ručního vozíku – káry   40,- Kč
• za obsah 1 stavebního kolečka    20,- Kč
• za 1 pneumatiku – os. auta   20,- Kč
• za 1 pneumatiku – traktoru a malotraktoru 40,- Kč
(schváleno Radou obce Kněžpole dne 24.11.2004 – usnesení č.21/04)

03. dubna 2013  16.00 – 16.45
16. září 2013 19.00 – 20.00
před budovou Obecního úřadu Kněžpole
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Jeden z mnoha zápisů 1. obecní kroniky…
Podle zápisů první obecní kroniky naší obce 

se dovídáme, že myšlenka na elektrifi kaci obce 
začala myslí Kněžpolanů hýbat již v roce 1928. 
Po mnoha vzrušených debatách a úvahách pro 
a proti schválilo tehdejší obecní zastupitelstvo 
na schůzi konané dne 18. srpna 1928 zavedení 
elektrického proudu do obce.

Elektrifi kace, stejně jako každý jiný čin k 
veřejnému prospěchu, potřebuje především fi -
nanční prostředky. Tehdejší starosta však spolu 
se dvěma dalšími členy obecního zastupitelstva 
a šedesáti kněžpolskými občany poslali na Zem-
ský úřad v Brně námitky proti elektrifi kace obce.

Naštěstí byly námitky takového rázu, že je 
zemský úřad neuznal. Naopak, 23. Listopadu 
1928 obecnímu zastupitelstvu v Kněžpoli ozná-
mil, že navrhované zavedení a rozšíření elek-

trické sítě pro Kněžpole je schváleno v plném 
rozsahu. Mohlo se tedy začít s uskutečňováním 
tohoto projektu, ale musely se opatřit potřebné 
fi nanční prostředky. Po projednání s Rolnickou 
záložnou v Uh. Hradišti vypůjčila si obec Kněž-
pole u tohoto peněžního ústavu 207.225,- Kč při 
úrokové sazbě 6,5%.

Prostředky použila takto:
  a) Za 17.500,- zakoupila 85 kusů akcií Západo-

moravských elektráren
  b) 79.000,- představovaly náklady na zavedení 

sítě do obce
  c) Za 102.125,- byly pořízeny 5% dluhopisy
  d) 8.600,- bylo vyčerpáno na drobné výdaje

Při zavádění el. proudu do domácností pa-
novala mezi občany značná nejednota. Dosti vel-
ký počet domácností svítil i nadále petrolejkami. 

Do plného používání byla elektřina dána obci 
Kněžpole 28. 10. 1929. S elektrikou pronikly do 
obce i radiopřijímače a přes ně i zvýšený zájem o 
novou kulturu. Tolik z 1. obecní kroniky.

Bez větších oprav sloužila tato síť až do 
roku 1971. Bylo postaveno 55 nových betono-
vých sloupů, na rodinné domy umístěny železné 
přípojné stožáry, bylo zavedeno nové zářivkové 
osvětlení.

Dnes si již život bez elektřiny nikdo neumí 
představit. V každém domě, v každé domácnos-
ti, jsou desítky spotřebičů a jsou to opravdoví a 
spolehliví pomocníci. To si jistě uvědomujeme, 
až když je potřeba provést nutnou opravu na síti 
a elektřina nejde jen pár hodin. Jen ty poplatky 
za proud, ty kdyby byly nižší…

Ludmila Lapčíková, kronikářka

Na vysvětlenou občanům Kněžpole
Zemědělská usedlost čp. 15 v Kněžpo-

li byla v r. 2009 zdokumentována v rámci 
grantového výzkumu ministerstva kultury 
„Identifikace a dokumentace tradiční lido-
vé kultury ve Zlínském kraji I. Uherskohra-
dišťsko“, realizovaného řešitelským týmem 
Slováckého muzea v Uh. Hradišti.

Základní terénní průzkum přinesl ob-
razovou dokumentaci, na niž navazovalo 
další bádání i stavební zaměření objektu a 
provedení pečlivé podrobné dokumenta-
ce ing. arch. Editou Vlčkovou. Ta v závěru 
své zprávy uvádí, že by bylo velmi záslužné 
věnovat této osobité a ojedinělé historické 
zemědělské usedlosti potřebnou péči.

Celá historie domu je podrobně zpraco-
vaná na str. 77-102 ve Sborníku Slováckého 
muzea v UH roč. L II. 2010, který byl vydán 
dne 20. 6. 2011.

 Autorka studie Mgr. Olga Florianová 
zde píše: „Zemědělská usedlost čp. 15 je 
vzácně a ojediněle dochovanou památkou 
majetného celolánického gruntu z dolňác-
kého Uherskohradišťska v celé komplexnos-
ti a historické stavební kontinuitě, dokláda-
jící způsob života, bydlení a zemědělského 
hospodaření své doby…. Zasloužila by si 
proto odbornou péči a údržbu, aby zůstala 
zachována pro další generace, což je důle-
žité zvláště v současnosti, kdy památky tra-
dičního lidového stavitelství ze slováckých 
vesnic mezí doslova ze dne na den“ (Těch 25 
stránek Sborníku stojí opravdu za přečtení).

V domě žili tatínkovi sourozenci Marie 
a František Kučerovi. Po strýcově smrti v 
r.1993 jsme dům zdědily a naše teta zde žila 
až do své smrti v r.2001. Od té doby je dům 
neobydlen a chátrá.

Vzhledem k tomu, že máme vřelý vztah 
k lidovým tradicím, folkloru, Slovácku a 
hlavně k rodišti našeho otce, jsme dům ne-
prodaly, aby nedošlo k demolici a následné 
výstavbě typu „podnikatelské baroko“.

Dům jsme nabídky za přiměřenou cenu 
obci, aby zachovala pro budoucnost jedi-
nečnou lidovou stavbu a využívala je pro 
kulturní a folklórní potřeby podobně, jako 
se o to snaží v mnohých jiných obcích v 
regionu (např. v Topolné, Babicích, Ostr. 
Nové Vsi, Hluku, Vlčnově, Strání…)

Jsme si vědomy toho, že by se jednalo i 
finančně náročnou záležitost, která nemů-
že být hrazena pouze z prostředků obce. Je 
třeba využít možností získání finančních 
prostředků z fondů EU, ministerstva kultu-
ry a finanční podpory Zlínského kraje, jako 
toho využily zmiňované obce.

Článek ing. Jakšíka („Několik málo čí-
sel ohledně domu č.p.15“), uveřejněného v 
Kněžpolských novinách č. 4/2012, je účelo-
vě zaměřený. Občanům je zde předložen de-
tailní výpis předpokládaných investičních 
nákladů dle jednotlivých možných variant 

rekonstrukce, vůbec ale není v článku zmí-
něna možnost získání finančních prostřed-
ků z jiných než obecních zdrojů.

Domníváme se, že předběžný odhad, 
vypracovaný ing. arch. Kahánkem, je nad-
hodnocen. Zamýšlená varianta d (nejná-
kladnější) s plánovaným obytným podkro-
vím a přístavbou je zcela zbytečná.

S naším záměrem o zachování této 
usedlosti pro příští generace se ztotožnilo 
Slovácké muzeum v UH i Ředitelství Parku 
Rochus.

Bohužel – náš původní záměr nebyl po-
chopen a podporován vedením obce.

Jménem svým i mých sester Ing. Jar-
mily Kukulkové a Mgr. Marie Stránské na-
psala a vedení obce Kněžpole i občanům 
přeje úspěšný rok 2013            
 

Mgr. Marta Pazderová 27.12.2012
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Celých šest let obcházelo minulé vedení 
Sokola stanovy TJ a nesvolávalo povinnou 
výroční valnou hromadu tělovýchovné jed-
noty. Bylo to sice umožněno i pasivitou širší 
členské základny klubu, ale trochu zarážející 
je i lhostejnost Okresního fotbalového svazu, 
který měl žádat o předložení zápisu, výroční 
zprávy nebo podobného dokumentu z valné 
hromady. Anebo mu byly předkládány fi ngo-
vané doklady? Kdo ví… Dne 23. 11. 2012 byla 
nakonec přece jenom svolána Valná hroma-
da, které se zúčastnilo 38 členů z celkem 72 
starších 18-ti let. Součástí jednání byla, mimo 
jiné, také zpráva o hospodaření, která konsta-
tovala prakticky vyrovnané hospodaření s té-
měř nulovým zůstatkem na bankovním účtu i 
na hotovosti. Výkonný výbor potom oznámil 
ukončení své činnosti k tomuto datu. Nebyl 
přitom ani akceptován návrh na dokončení 
rozehrané soutěže s tím, že by rezignace VV 
byla směrována na období po skončení mis-
trovských zápasů. Volba nového vedení nebyla 
starým výkonným výborem vůbec připravena 
jak z hlediska personálního, tak i legislativ-
ního. Do programu jednání nebyl tento bod 
vůbec zařazen a také nebyly zvoleny potřeb-
né komise nutné k provedení tohoto aktu. 
Proto bylo dohodnuto, že se valná hromada 
uskuteční znovu dne 14. 12. 2012. Opakova-
né valné hromady se zúčastnilo 40 členů a 4 
hosté, čímž bylo jednání opět usnášeníschop-
né. Tentokrát členská základna neponechala 
nic osudu, a tak schůze proběhla v souladu se 
stanovami. Byl zvolen nový Výkonný výbor v 
následujícím složení: předseda Karel Hančík, 

místopředseda Vít Kozelek, sekretář Antonín 
Mazůrek st., pokladník Radim Palčík, členo-
vé: Lukáš Remeš, Petr Hruboš, Ivan Gabáni, 
Martin Haša, Jiří Saitz. Poté postupně došlo 
k předání majetku a dokumentů. Záhy bylo 
mimo jiné zjištěno, že zpráva o hospodaření 
zřejmě „nebyla úplná“, neboť v ní nebyly za-
hrnuty neuhrazené faktury za dopravu k zá-
pasům podzimní části, zálohy na energie za 
IV. čtvrtletí 2012 (voda, plyn, elektřina), a po-
dobná „opomenutí“. Výše těchto nedoplatků 
dosáhla částky několika desítek tisíc Kč. Tuto 
kritickou situaci se podařilo zvládnout pouze 
za nezištné fi nanční pomoci Obecního úřadu, 
ovšem na úkor dotace na činnost na rok 2013. 
Byla tím však odvrácena hrozba opětovné-
ho odpojení sportovního areálu od dodávek 
energií, ke kterému předtím díky podivnému 
hospodaření starého vedení klubu již došlo... 

V době konání valné hromady také prak-
ticky neexistoval  „A“  tým, z jehož kádru, 
který absolvoval podzimní část mistrovské 
soutěže, zůstali pouze dva hráči. Jádro hráč-
ské soupisky „A“ týmu mužů se po odchodu 
bývalého manažera doslova rozprchlo, hráči 
byli už v tomto čase pravděpodobně v jiných 
klubech. Registrační průkazy zmíněných hrá-
čů již nebyly v tu dobu k dispozici. O to se v 
závěru svého působení postaral starý výkonný 
výbor. Další nemilou aktivitou bývalého vede-
ní byla dezinformační až lživá kampaň vedená 
v okresním tisku. Nicméně jak říká jedno zná-
mé rčení: „psi štěkají, ale karavana jede dál…“ 
Na nás čekalo nelehké rozhodnutí, jestli se 
zbývajícím kádrem máme dál hrát 1.A třídu 

i okresní soutěž, anebo jen jedno z toho… 
Došlo k historickému okamžiku, kdy vedení 
klubu po mnoha letech pozvalo hráče na po-
radu a zeptalo se jich, jak si to dál představují. 
Skončila éra vnucování vůle jednotlivců všem 
členům klubu a tělovýchovná jednota začala 
plnit svou primární roli: poskytovat zázemí 
pro sportovní vyžití svým členům podle jejich 
možností a představ. Nakonec se kolektiv roz-
hodl pro pokračování v nižší soutěži. Přineslo 
to problém s udělením pokuty za odhlášení z 
krajské soutěže v polovině rozehrané sezóny. 
Výše pokuty 50 000,- Kč je blízko horní saz-
by a není nám zcela jasné, proč a na čí popud 
Zlínský KFS sáhl po tak tvrdém trestu… Pro-
to vedení Sokola podalo odvolání proti výši 
penalizace a rozjelo sérii jednání s představi-
teli ZKFS.

Čeká nás jarní část ročníku 2012/2013, 
proběhla řádná zimní příprava a v současnos-
ti už všechny naše oddíly trénují a absolvují 
přípravná utkání. Podrobnosti naleznete na 
našich internetových stránkách www.sokolk-
nezpole.cz a www.sokolknezpole.ic.cz, které 
opět pravidelně aktualizujeme. 

Nový výkonný výbor se přes všechny 
potíže vypořádá se zanechaným „dědictvím“ 
a věří, že příznivci kněžpolského fotbalu na-
leznou i toto jaro cestu na náš stadion. Přijďte 
podpořit svůj mančaft , nyní na trávníku uvi-
díte především naše chlapce, a jak doufáme, 
tak i porci solidního fotbalového umění.

Za výkonný výbor 
TJ Sokol Kněžpole

Ivan Gabáni

TJ Sokol Kněžpole: valná hromada po 6 letech
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Úklid lesa - Myslivecké sdružení KNĚŽPOLE
Myslivecké sdružení po zimních měsících uspořádalo akci na úklid lesa. Les je v průběhu roku hojně navštěvován. Této brigády se zúčast-

nila velká část členské základny včetně nových členů, kteří v našem sdružení vykonávají adeptskou praxi nutnou pro získání loveckého lístku. 
Rozdělili jsme se na menší skupiny, prošli a vyčistili nejnavštěvovanější části lesa. Ve spolupráci s městem Uherské Hradiště, které je majitelem 
pozemků Kněžpolského lesa, město zajistilo odvoz a likvidaci odpadu.                                Za členy MS Kněžpole předseda Ing. Tomáš Špaček Ph.D.

Informace ze života Tenisového klubu
Nejvytrvalejší členové tenisového klubu 

se v závěru roku 2012 účastnili Mikulášského 
turnaje. Proběhl netradičně v tenisové hale v 
Kunovicích. Novinkou bylo rozdělení hráčů 
do dvou výkonnostních skupin. Zvítězil kaž-
dý, kdo se zúčastnil.

V pátek dne 22. března 2013 se uskutečni-
la Valná hromada Tenisového klubu Kněžpole.  
Hlavním bodem bylo přijetí nového správce 
areálu tenisových kurtů. Z několika přihláše-
ných uchazečů jsme se dohodli na spolupráci 
s Mgr. Zdeňkem Hubáčkem. Dalšími body 

programu bylo zhodnocení uplynulého roku, 
plán práce a organizace roku 2013. 

1. dubna začne již třináctá sezóna v teni-
sovém areálu. I přes příkladnou údržbu je pa-
trné opotřebení povrchů jednotlivých kurtů. 
Tvoří se drobné propadliny v podkladu a pod 
kobercem se objevují dutá místa, zejména na 
kurtu č. 1. Doufáme, že ještě nebudeme muset 
omezit provoz na tomto dvorci. Tenisový klub 
je pouze správcem areálu, majitelem je obec 
Kněžpole. Budeme se snažit dostat obnovu 
povrchu kurtů do střednědobého investiční-

ho plánu obce tak, aby areál, který nám okolní 
obce závidí, mohl fungovat i nadále v plné síle. 

Vedení TK Kněžpole rádo přivítá ve svých 
řadách nové členy. Současně zveme všechny 
tenisty na jarní brigádu, která se uskuteční v 
sobotu 6. dubna. Nástroje s sebou, občerstve-
ní zajištěno.

Bližší informace obdržíte přímo v areálu 
TK, na telefonu správce 736 714 170 nebo od 
stávajících členů.                                                       

Za výkonný výbor Aleš Šimík, 
předseda TK, o.s.
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Okénko do mateřské školy
Říká se „ Jak na Nový rok, tak po celý 

rok“. Jestli je toto přísloví pravdivé, tak u nás 
začal rok 2013 velmi dobře. Děti byly plny 
zážitků z vánočních svátků a své prožitky 
nám rády sdělovaly. 

Leden uběhl jako voda a školáci ze Zá-
kladní školy se mohli opět těšit na pololetní 
prázdniny. Učitelé však nezaháleli. O prázd-
ninovém volnu se uskutečnil 1. února 2013 
zápis dětí do Základní školy. Z naší mateřské 
školy šlo k zápisu celkem 18 dětí. Z toho ně-
které děti budou navštěvovat Základní školu 
v Bílovicích, Jarošově a v Uherském Hradi-
šti. Před samotným zápisem byli budoucí 
školáci pozváni na návštěvu do Základní 
školy, kde si měli možnost hravou formou 
vyzkoušet, jaké to je, sedět v lavicích a plnit 
zadané úkoly.

Ani kulturní akce u nás nejsou opomí-
jeny. V únoru jsme navštívili loutkové před-

stavení „Kouzelné bačkůrky“ v Uherském 
Hradišti v Sokolovně, 17. února se konal v 
místním kulturním sále dětský karneval na 
téma „Doba ledová“. Nálada na této akci byla 
veselá, všechny masky byly nápadité, rozdě-
leny do družstev. Spolu se svými rodiči se 
zapojily do všech soutěží. Odměnou jim byla 
bohatá tombola plná překvapení. Vrcholem 
karnevalu však byly tři dorty s námětem 
doby ledové. Každé družstvo tedy dostalo 
jeden dort. Za toto sladké překvapení patří 
velké díky rodičům Krčkovým, Křížkovým a 
Kašným. 

15. března jsme opět vyjeli do kina Hvěz-
da na divadelní představení „Jaro s kamará-
dy“. Toto vystoupení plné písniček a pohádek 
je o to přitažlivější pro malé diváky, protože 
jsou vtáhnuti do samotného děje. Mají mož-
nost spontánně vyjádřit své pocity a zahrát si 
před plným sálem.

Určitě se již každý z vás těší na jaro. Při 
vycházkách s dětmi pozorujeme, jak jarní 
sluníčko rozpouští poslední sníh a vykouk-
nou první kytičky, zelená se tráva, ožívají i 
brouci a zvířátka. To všechno nás naplňuje 
novou energií a chutí do života. Proto se také 
loučíme se zimou. Morénu házíme do řeky 
Moravy ve středu 20. března a doufáme, že se 
u nás zima již více nezdrží.

K nejhezčím svátkům roku patří také ve-
likonoce spolu s jejich zvyky. Děvčata zdobí 
vajíčka, která se změní v kraslice a chlapci si 
upletou vrbovou pomlázku. O tom, že jsou 
to významné svátky křesťanů nám přijde 25. 
března něco říci i pan farář z bílovské far-
nosti.

Tímto bych se rozloučila a popřála vám 
všem pěkné prožití velikonočních svátků a 
krásné jaro. 

Ladislava Nosková, MŠ Kněžpole

Je to pravda, všichni jsme se už těšili na jaro. Děti ve 
škole na to, že v tělocviku začnou chodit na velké hřiš-
tě, kde pořádáme každý rok i celoškolní sportovní hry.  
Školní družina se už připravuje, jak vytáhne volejbalo-
vou síť, balóny, branky, hokejky, pálky a začne využívat 
školní hřiště. 

S příchodem jara jsme vyzdobili školu jarními mo-
tivy. Snažíme se o to, aby nezahálely ani naše ruce, ani 
naše hlavy. Připravujeme různé soutěže a také nacviču-
jeme pohádku O Sněhurce pro naše nejmenší v mateř-
ské školce. 

A jak jsme zvládli období zimy? Naplnili jsme ho 
poctivým učením a řadou zajímavých činností. V lednu 
se uskutečnil tradiční ples pořádaný SRPŠ, kde kulturní 
program zahájili předtančením naši žáci. Jako dárek do-
staly děti od SRPŠ vystoupení kouzelníka. Po vysvědčení 
následoval zasloužený odpočinek v podobě pololetních 
prázdnin. Naše paní učitelky neodpočívaly, měly pří-
jemnou povinnost přivítat u zápisu budoucí prvňáčky. 
Zápis proběhl 1.února a k zápisu přišlo12 předškoláků. 
K lepšímu vzdělávání přispíváme i modernizací stávají-
cího vybavení. Naše škola zakoupila do dvou tříd nové 
multifunkční tabule.

Pokračujeme v našich projektových aktivitách. Na 
jaře proběhne sběr papíru, dále sbíráme plastové vršky, 
baterie a stará CD. Vedeme tím děti k ekomyšlení. V 
rámci celoročního projektu „Vím, co smím a musím?“ 
podporujeme charitativní akci – Sluníčkový den. Děti 
zakoupením malého dárku přispěly na pomoc postiže-
ným dětem. Na první jarní den se uskutečnilo školní 
kolo recitační soutěže „Vítáme jaro“.    

Neopomíjíme ani tradice a zvyky, které se vážou k 
jaru a Velikonocům. Kluci už chystají pomlázky a děv-
čata pestrobarevné pentle a kraslice.   

Přejeme všem radostné Velikonoce a sluníčkové jaro.                                                         
  Jana Budíková

 

Přišlo jaro jaro do vsi, 
kde jsi zimo, kde jsi...

Jaro
Jaro už k nám přichází,
zima z prahu odchází.

Už je jaro, už tu je,
každý z nás se raduje.

Holky kreslí vajíčka,
ty, co snesla slepička.

Sluníčko začalo hřát,
mláďata si budou hrát.

Kluci už se zase perou,
navzájem si pruty berou.

Ptáčci už se vracejí,
hnízdečka si stavějí. 

Holky nosí sukýnky,
pletou si už culíky.

Strachy rychle za pec lezou,
do pondělí nevylezou.

Kluci zase holky honí,
plné koše vajec mají.

Zvony letí do Říma, 
klepání už začíná.

Po jaru k nám přijde léto,
napusť bazén, teto Květo.

Žáci 5. ročníku ZŠ Kněžpole
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Hned po úspěšném 1. ročníku silvest-
rovského výšlapu bylo naprosto jasné, že rok 
následující by měl být zakončen podobným 
setkáním sportovně založených obyvatel 
Kněžpole. Jediným zádrhelem, který může 
překazit každou akci pořádanou v přírodě a ze 
kterého má každý pořadatel oprávněný strach, 
je samozřejmě počasí. A protože předpovědi 
počasí tentokrát nevěštily žádnou sněhovou 
kalamitu a ani déšť, nebylo pochyb o tom, že i 
2. ročníku silvestrovského výšlapu by se moh-
lo zúčastnit opět velké množství turistů.

Organizaci celé akce stejně jako v roce 2011 
měl i při druhém ročníku kněžpolský obecní 
úřad. Na základě již získaných zkušeností do-
šlo k několika drobným změnám, které měly 
zaručit bezproblémový průběh akce. Jednou 
takovou změnou bylo například podrobné ma-
pování jednotlivých tras postupu den předem s 
cílem najít nejlepší trasu jak po stránce schůd-
nosti, tak i po stránce časové náročnosti. Úlo-
hu tohoto tzv. „ledového špióna“ na sebe vzal 
místostarosta obce Petr Jakšík, který si prošel 
celou cestu a ještě ten samý den doplnil o své 
poznatky pozvánku, která tou dobou již byla 
zveřejněná na obecních webových stránkách. 
Naproti tomu starosta obce Knot měl v té době 
na starosti nákup veškerého občerstvení.   

Silvestrovské ráno ukázalo hned zkraje 
naprosto jasnou oblohu a dopolední sluneč-

Druhý silvestrovský výšlap 31.12.2012
né počasí tak přilákalo hned 15 turistů, kte-
ří přijali pozvání na delší trasu výšlapu. Sraz 
účastníků byl na 11:00 u budovy obecního 
úřadu. Dřívější start pochodu byl také jednou 
z důležitých změn, neboť zajišťoval dosažení 
cíle - rozhledny Rovnina - v relativně vycház-
kovém tempu. Trasa vedla podél Březnice do 
Jarošova, odtud na lyžařský svah a pak smě-
rem na Rochus. Zde jsme si měli možnost 
prohlédnout první objekt zamýšleného skan-
zenu - teprve před nedávnem rekonstruova-
nou a znovu postavenou stodolu z Břestku. 
Od stodoly jsme pak všichni zamířili směrem 
ke kapličce Sv. Rochuse nad Mařaticemi. Po 
prohlídce kapličky (mimochodem byla mi-
mořádně přístupná i mimo čas bohoslužeb, za 
což patří správcům velké poděkování) jsme již 
vyráželi směrem k hlavnímu cíli našeho po-
chodu - k rozhledně Na Rovnině.

Normálně bývá tato rozhledna v zimním 
období uzavřena. Důvodem je hlavně mož-
nost úrazů při pádu na namrzlém schodišti. 
Naštěstí klíče od rozhledny mají ve správě 
Technické služby Uherské Hradiště, které 
nám je opět ochotně půjčily. Díky tomu jsme 
měli možnost si vylézt na ochoz rozhledny a 
pozorovat naše blízké i vzdálenější okolí. Po-
časí bylo sice větrné, ale díky malé oblačnos-
ti a dobré viditelnosti se před námi otevřely 
krásné výhledy na Javořinu, Hodonínsko, 

Buchlov, Uherské Hradiště i okolí Napajedel. 
Následovala již jen cesta zpět směrem k 

vinohradům nad Jarošovem. Zde, v části zva-
né Vývoz, jsme se měli potkat s turisty tzv. 
kočárkové trasy. Tito vyráželi až ve 14 hodin 
a proto jsme měli ještě nějakou půlhodinu na 
to, abychom stihli rozdělat oheň a nachystat 
vše co bylo třeba. Všichni jsme byli napnutí 
na první zprávu o tom, kolik že se to vlastně 
sešlo rodičů s dětmi a vitálních důchodců, ne-
boť právě tito tvoří tu největší část účastníků 
našeho setkání. A již první zprávy od pana 
Švehly svědčily o tom, že i druhý ročník sil-
vestrovského výšlapu si našel své příznivce - z 
Kněžpole vyrážela skupina asi 60 turistů.

Po příchodu do „Vývoza“ došlo i na zlatý 
hřeb akce - občerstvení... :-) To sestávalo pře-
devším z opékaných špekáčků a klobásek, ale 
nelze nevzpomenout ani horký čaj a hlavně 
svařené víno ze sklepa pana ing. Zdeňka Hud-
ce. Zároveň chceme poděkovat i Palčíkům za 
zapůjčení prostor pro táborák a také tenistům 
za jejich lavičky. 

Než se účastníci kolem půl páté rozešli, 
popřáli si mezi sebou pěknou oslavu konce 
roku, štěstí a zdraví v novém roce 2013. Vět-
šina z nich se stejně ještě jednou potkala při 
půlnočním přípitku a ohňostroji u Kulturního 
domu. A pak už začal nový rok...

Ing. Petr Jakšík
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Z činnosti Občanského sdružení 
Kněžpolská chasa

První letošní akcí Občanského sdružení Kněžpolská chasa byl tra-
diční Fašank, který připadl na 9. února. I přes mrazivé počasí maso-
pustní průvod společně s CM Májek vyrazil v 13:00 na obchůzku po 
dědině. V průvodu byli tradičně kluci v krojích, kteří tančili ,,podša-
ble,,. Mezi maskami jste mohli vidět například smrtku, cigánky, čaro-
dějnici, ale také pavouka, doktora, bramboru nebo neohrožené vojsko 
s dělem. Při obchůzce se zpívalo a občas i něco na šavlu dalo, pár kob-
lihů nabídlo nebo slivovičky nalélo. 

Po obchůzce následovala Fašanková zábava, kterou nám zpříjem-
ňovala skupina Kokteilband. 

Ve 22:00 probíhalo tradiční pochovávání basy s čtením hříchů. Dě-
kujeme všem, kteří se Fašanku zúčastnili a doufáme, že se vám akce líbila. 

Další plánovanou akcí je Stavění Máje, která připadá na 30.dubna, 
letos ovšem s otazníkem. Víme, že udržování tradic je důležité a to 
také chceme, ale chtít není všechno. Občanské sdružení Kněžpolská 
chasa se bude snažit ze všech sil, aby Máj stál a nad Kněžpolem vlála 
česká vlajka, ale bez pomoci ročníků to nepůjde. Tímto prosíme roč-
níky 1995 a 1996 o pomoc jak při přípravách - dělání růžiček, dovoz 
klady, kopání jamy, tak při samotné stavění máje. Zároveň prosíme 
všechny kněžpolské muže a chlapce o pomoc při stavění. Máj není jen 
o práci, ale také o zábavě a proto vás všechny srdečně zveme na večerní 
posezení u cimbálu.                                                             Výbor OSKCH

 

 
 

 
    

     Májové šlapání 2013 – aneb poje te v tom s námi – již podruhé…    
 
       Po lo ském prvním cyklovýletu zveme všechny aktivní sportovce na druhé pokra ování 

této akce. Termín je snadno zapamatovatelný -  
  
    1.kv tna 2013, sraz je v 9:30 u budovy obecního ú adu. 
 
   Op t volíme n kolik variant tras dle obtížnosti – pro matky s opravdu malými d tmi je cíl 
u Archeoskanzenu na Modré, chasu bez rodi ovského dozoru a zdatné cyklisty tra  zavede 
až k památní ku tzv. Salašské tragédie z roku 1945. Všechny trasy jsou voleny tak, aby co 
nejvíce kopírovaly pr b hy nov  vybudovaných cyklostezek.    

V p ípad nep íznivého po así je akce posunuta na další volný svátek – st edu 8.


