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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil 

v letošním druhém čísle Kněžpolských novin.
Letní počasí je v  plném proudu a  období 

letních prázdnin, které je zároveň pro většinu 
z nás obdobím dovolených, klepe na dveře. Na 
obci však není možné ani v tomto období pře-
rušit práce a zejména projektovou přípravu akcí, 
které jsou v různém stádiu rozpracovanosti.

V uplynulých třech měsících bylo dokon-
čeno několik akcí, souvisejících s  rozvojem 
a údržbou obecního majetku. Byla dokončena 
obnova laviček a stolů na výletišti. Vzhledem ke 
stáří a špatnému technickému stavu byly kom-
pletně vyměněny dřevěné části a obnoven ná-
těr kovových konstrukcí. Tato akce si vyžádala 
v materiálu částku cca. 50.000,-Kč, přičemž rea-
lizace byla provedena vlastními silami. Ve fi nále 
je oprava oplocení odpadového hospodářství, 
které již bylo taktéž ve velmi špatném stavu. 
Zde bylo provedeno oplechování, omítka, insta-
lovány sloupky na uchycení pletiva, které obci 
věnovala fi rma KOVOP a  instalováno pletivo. 
Dále byla dokončena realizace nového dětského 

hřiště na Markově, které nahradilo nevyhovující 
stávající prvky. Tato akce si vyžádala investici cca 
200.000,-Kč.

Krátce bych se zmínil k  dotačním projek-
tům. Obec v letošním roce podala celkem tři do-
tační žádosti. z těchto tří žádostí bylo vyhověno 
dvěma, což je velmi dobrá úspěšnost. Obdrželi 
jsme rozhodnutí o schválení dotace na akci „Za-
vedení separace a svozu bioodpadu v obci Kněž-
pole“ a „Revitalizace centra obce Kněžpole“ Za-
hájení stavebních prací týkající se revitalizace se 
předpokládá v měsíci září a bude závislé na tom, 
zda bude mít vyřízení stavebního povolení hlad-
ký průběh. Tato akce je výjimečná rychlostí, ve 
které musí být vše zrealizováno, jelikož se jedná 
o poslední výzvu v rámci minulého plánovacího 
období. Proto musí být vše zkolaudováno a pro-
placeno do konce tohoto roku. Věřím, že spo-
lečný zájem všech občanů převáží nad často ma-
lichernými spory a rozmíškami, které by mohly 
mít dopad na prodlužování stavebního řízení 
a tím ohrožení celé akce. Pokud bychom termí-
ny, které jsou velmi krátké, nedodrželi, mohlo by 
to ve fi nále znamenat ztrátu dotace a fi nancová-

ní celé akce z vlastních prostředků, což by byla 
obrovská škoda. 

Bohužel nebyla schválena naše žádost o do-
taci na revitalizaci dvou tenisových kurtů. Tuto 
akci bude třeba v budoucnu řešit novou žádostí 
v případě vhodného dotačního titulu, případně 
v  omezeném rozsahu z  vlastních zdrojů. Po-
drobnější informace k výše zmíněným projek-
tům naleznete v samostatném článku.

Tradičně bohatý byl v  uplynulém obdo-
bí i kulturní život v naší obci. Proběhla beseda 
s důchodci, velikonoční obchůzky malých kle-
páčů, výstava křížů a klepačů, stavění a kácení 
máje, již tradiční cyklovýlet a  také pietní akt 
k 70. výročí ukončení druhé světové války. Velký 
úspěch měl obcí organizovaný autobusový výlet 
do Olomouce a okolí. Velmi zajímavý byl také 
kulturní program k příležitosti odhalení pamět-
ní desky pana Petra Kučery, na kterém vystoupi-
ly oba pěvecké sbory a Štrajchkapela. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné 
prožití dovolených a dětem krásné letní prázd-
niny.

Mgr. Petr Knot, starosta

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/1/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní závěrku Obce Kněž-
pole za rok 2014, sestavenou k 31.12.2014, včetně přezkoumání hospo-
daření Obce Kněžpole za rok 2014 s výrokem bez výhrad – dle přílohy 
č. 4 – 4/2015.

Výpis
U S N E S E N Í   Č. 4

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 24. června 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/2/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce včet-
ně výsledku hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad, jehož součástí 
je převedení hospodářského výsledku roku 2014 na účet nerozdělené-
ho zisku minulých let – dle přílohy č. 4 – 5/2015.

k bodu č. 2
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

3/1/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvalu-
je uzavření plánovací smlouvy č. 1/ZO/2015 
mezi obcí Kněžpole a  společností KOVOP, 
spol. s r.o., IČ 255 53 925, se sídlem Kněžpole 
110, řešící zajištění úpravy místní komunikace 
u areálu bývalého zemědělského družstva, dle 
přílohy č.3-4/2015

k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

3/2/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
záměr a podání Žádosti o poskytnutí podpo-

Výpis
U S N E S E N Í   Č. 3

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 30. dubna 2015

ry  z Operační program Životního prostředí, 
výzva č.64   na akci “Zavedení separace a svo-
zu bioodpadů v obci Kněžpole“  s realizaci do 
konce roku 2015 včetně jejího fi nancování, 
celkové předpokládané výdaje na projekt ve 
výši 2.034.252,-Kč, z toho úhradu podílu Obce 
Kněžpole ve výši max. 15 %. Dále schvaluje 
v případě realizace této akce fi nancování 5-ti 
leté udržitelnosti z rozpočtu obce.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

3/3/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. O/0225/2010/
DOP o  poskytnutí fi nančního příspěvku za 
účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zá-

kona č. 111/1994Sb, o silniční dopravě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, na území Zlínského 
kraje veřejnou autobusovou dopravou, mezi 
Zlínským krajem a  obcí Kněžpole. Dodatek 
upravuje výši příspěvku na jednoho občana na 
100,-Kč ročně.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

3/4/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
změnu rozpočtu č. 2 pro rok 2015 takto:

Příjmy:  86 640,-
Výdaje:  -68 360 ,-
Financování: -155 000 ,-
Dle přílohy č. 3-5/2015
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k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/3/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje:
1. Realizaci projektu „Revitalizace centra obce Kněžpole“ podpo-

řeného z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Mo-
rava v rámci výzvy č. 58 s celkovými náklady ve výši 6 988 432,- Kč 
včetně DPH (z toho způsobilé výdaje 6 450 242,34,- Kč včetně DPH)

2. Vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na realizaci 
projektu „Revitalizace centra obce Kněžpole“ ve výši 30% způsobi-
lých výdajů projektu (tj. 1 935 073,- Kč včetně DPH) a vyčlenění fi -
nančních prostředků z rozpočtu obce na nezpůsobilé výdaje projektu 
v předpokládané výši 538 189,66,- Kč včetně DPH

3. Závazek na vyčlenění fi nančních prostředků ve výši 30.000,- Kč 
včetně DPH ročně po dobu udržitelnosti projektu (5 let po fi nančním 
ukončení projektu) – náklady na údržbu apod.   

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/4/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem STRABAG a.s., IČO 60838744 v souladu s na-
bídkou uchazeče podanou na veřejnou zakázku IV. kategorie dle me-
todického pokynu ROP Střední Morava na stavební práce s názvem 
„Revitalizace centra obce Kněžpole“ a  pověřuje starostu obce pana 
Mgr. Petra Knota podpisem této smlouvy o dílo, jejíž znění je přílo-
hou č. 4-6/2015.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/5/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje realizaci akce Rozšíře-
ní venkovního osvětlení v ulici „K lesu“, dle projektu zpracovaného 
Ing. Janem Stindlem, Staré Město, s  předpokládanými náklady do 
200.000,-Kč.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/6/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje řešení havarijního stavu plo-
tu u víceúčelové budovy čp. 103 v částce do 30 tis. Kč. Rada obce je pově-
řena zpracováním dalších návrhů řešení.

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/7/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje trvání zájmu obce na 
zachování ordinace praktického lékaře a  pověřuje starostu obce 
Mgr. Petra Knota svolat pracovní schůzku zastupitelstva obce Kněž-
pole do 31. července 2015 k tomuto tématu.

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/8/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje, že nemá zájem o odkou-
pení části pozemku p.č. 1438, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, 
dle nabídky Ing. Arch. Pavla Maliny, ze dne 18.5.2015.

k bodu č. 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

4/9/2015

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje změnu rozpočtu č. 3 pro 
rok 2015 takto:

Příjmy: 13.000,- Kč
Výdaje: 2.461.563,- Kč
Financování: 2.448.563,- Kč
dle přílohy č. 4-11/2015

Informace k dotacím
V letošním roce budou v  obci realizovány dvě velké akce 

financované z prostředků Evropské unie. 
1. „Revitalizace obce Kněžpole“ v  současné době je dotace 

schválena k  dopracování před uzavřením Smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Dotace byla schválena s částkou v přepo-
kládané výši 5.482.705,98 Kč. Byly definovány konkrétní 
podmínky, dle kterých musí být naše projektová žádost 
doplněna. i při zdárném doplnění může být částka dotace 
jiná, vše bude záviset na množství finančních prostředků 
v ROP a vývoji kurzu EUR. Celkové náklady na akci jsou 
6.988.432,-Kč.  Rozdíl mezi celkovými náklady a výší dota-
ce bude obec Kněžpole hradit z vlastních prostředků.

 Předmětem projektu je komplexní revitalizace části centra 
obce v blízkosti hlavní silnice. Zahrnuje především revita-
lizaci stávajících zpevněných ploch i veřejné zeleně v cent-
rálním prostoru obce. Hlavní část prací se bude soustředit 
na plochu, kde v  loňském roce došlo k demolici bývalého 
domu „Podlasovo“. Zde vznikne klidová zóna a  v rámci 
úprav bude dořešen průchod pro pěší. Dalším prostorem, 

který se bude revitalizovat, je okolí u Základní školy. Nově 
bude vybudováno 11 ks lamp veřejného osvětlení, dojde 
k rozšíření parkovacích stání v centru obce o 8 míst, z nichž 
1 bude vyhrazeno pro osoby ZTP a ZTP-P. Prostor bude osá-
zen mobiliářem – lavičky, stojany na kola, informační vitrí-
ny a odpadkové koše. v prostorách budou provedeny nové 
sadové úpravy. u  Základní školy bude nově řešen zvýšený 
zpomalovací práh s přechodem pro chodce včetně osvětlení 
přechodu. 

 Bylo ukončeno výběrové řízení a došlo k uzavření smlouvy 
o dílo s dodavatelem společností STRABAG, a. s.

2. „Zavedení separace a  svozu bioodpadů v  obci Kněžpo-
le“ – Obci byla poskytnuta podpora na spolufinancování 
projektu v  rámci Operačního programu Životní prostředí 
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dota-
ce zahrnuje pořízení malého nákladního vozidla s nosičem 
kontejnerů, tří kusů kontejnerů a štěpkovače. Celkové před-
pokládané náklady činí 2.034.252,-Kč, přičemž naše spo-
luúčast bude pouhých 10% z  celkové ceny.  Aktuálně běží 
výběrové řízení na dodavatele.
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Milí čtenáři,
ráda se s Vámi podělím o zážitky ze zájezdu 

s důchodci. Znovu jsme přivítali, že pro nás dů-
chodce připravil obecní úřad již druhý zájezd, na 
který jsme se opět těšili. Že byl zájezd v loňském 
roce velmi zdařilý, svědčil plný autobus natěše-
ných důchodců. Myslím, že i takové setkání s lid-
mi, které člověk dlouho neviděl a může s nimi 
promluvit pár slov o dětech, vnucích a obyčej-
ných věcech, patří k sblížení obyvatel Kněžpole, 
tak jak to k vesnickému životu patří. v autobuse, 
který řídil bývalý kněžpolák pan Kieryk, ochot-
ný a  spolehlivý řidič, nás přivítal a  seznámil 
s programem místostarosta obce pan Hubáček. 
Přestože celou cestu pršelo, při první zastávce 
na hradě Bouzov déšť ustal a po celou dobu zá-
jezdu jsme deštník už nepotřebovali. Prohlídka 
hradu se nám líbila a průvodkyně hradu mimo 
jiné připomněla, že na hradě se točilo nejméně 
30 pohádek.

Další zastávka byla v  Lošticích v  muzeu 
výroby tradičních olomouckých tvarůžků. Zají-
mavý byl krátký fi lm o zakladateli továrny a pak 
muzejní ukázka dřevěných forem a věcí potřeb-
ných při výrobě. a protože mezi námi bylo dost 
pamětníků, tak jsme rádi poznávali věci (plecho-
vé konve, naběračky, vozíky a  jiné), které nám 
připomněli naše mládí. Tak jak se zpívá „pryč je 
naše mládí, zmizelo jak sen, pár vzpomínek zů-
stalo na něj přece jen“.  Po prohlídce se někdo za-
stavil na ochutnávku smažených tvarůžků nebo 
tvarůžkových zákusků. Samozřejmostí byla ná-
vštěva fi remní prodejny, kde si snad každý tuto 
specialitu ve všech možných podobách zakoupil. 
Autobus byl pak „krásně“ provoněný, ale niko-
mu to nevadilo. Trochu nás mrzelo, že při sesta-
vování programu se opomněla návštěva jeskyně 

Javoříčko, která byla nedaleko. Ale pro další ča-
sově zajištěný program se tato návštěva nemohla 
uskutečnit. Snad příště.

Poslední zastávka byla v Olomouci, kde nás 
čekala prohlídka Arcibiskupského paláce. Byla 
zde naplánována hodina volna, což mnozí vy-
užili k občerstvení. Na náměstí nás zaujal orloj 
nebo nádherné sousoší. Olomouc je historické 
město s mnoha církevními stavbami, které jsme 
při cestě obdivovali. Návštěva paláce nás nadchla 
krásnými komnatami, hlavním sálem a  mile 
nás překvapil průvodce, který velmi zasvěceně 
vyprávěl o  historii paláce. Dále jsme navštívili 
kostel sv. Václava a  opět jsme se dozvěděli od 
průvodce mnoho zajímavého.

Zájezd s důchodci byl velmi zdařilý a po ce-
lou dobu panovala dobrá nálada. Zasmáli jsme se 
při zmínce, že dříve kolovala po autobuse fl aška 
slivovice a teď jen sáček s hašlerkami. a že jsme 
toho hodně nachodili, jsme zjistili až na druhý 
den, kdy nás některé trochu více bolely nohy.

Děkujeme obecnímu úřadu, že na nás neza-
pomněl a těšíme se na další zájezd, ale i na jiné 
akce určené nám důchodcům. Zvláště poslední 
setkání s důchodci v místním kulturním zaříze-
ní bylo velmi zdařilé a spokojení jsme se vraceli 
domů.

Dále děkujeme panu Hubáčkovi, kterému 
jsme při jeho mládí někdy nestačili při přesou-
vání z  místa na místo, ale který nám 
v našich požadavcích vždy ochotně vyšel 
vstříc.

Těšíme se na další setkání, a  věřte 
páni zastupitelé, že my důchodci jakou-
koliv akci pro nás velmi oceníme.

Za spokojené důchodce
M. Pavlíková
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V neděli, 21. června 2015 uděloval arcibis-
kup Jan Graubner v Bílovicích ve farním kostele 
svátost biřmování.

K tomuto slavnostnímu aktu přistoupilo 
z naší farnosti 39 biřmovanců.

Jistě nebude na škodu, když si dnes připo-
meneme svátost biřmování z roku 1969…

Nezapomenutelné dojmy u  našich farní-
ků zanechala doba od 27.10. -28. 10. 1969, kdy 
v  našem kostele v  Bílovicích uděloval svátost 
biřmování českobudějovický biskup dr. Josef 
Hlouch. Původně se mělo biřmování konat 
18. a 19. 10. 1969, které měl konat olomoucký 
vikář p. Josef Glogar. Ten však 11. 10. 1969 náhle 
zemřel a tak pozvání přijal a biřmování provedl 
tehdy 68 letý dr. Josef Hlouch.

Dne 27. 10. 1969 v 8:00 hod. ráno byl pan 
biskup očekáván obrovským množstvím lidí 
u  bývalé mlékárny. Ofi ciální přivítání patři-
lo obci Mistřice, kdy slavnostní uvítací projev 
přednesl tehdejší mistřický předseda místního 
národního výboru pan Jaroslav Tichoň spolu 
s dívkou a chlapcem, kteří byli v našem slavnost-
ním slováckém kroji a předali panu biskupovi 
kytici bílých karafi átů. Byli zde shromážděni 
občané z Mistřic, Kněžpole, Javorovce, Bílovic, 
Včelar, Topolné, Nedachlebic, ale také z Jarošova 
a i ze vzdálenějších obcí.

Lidé si nechtěli nechat ujít tuto jedinečnou 
slavnost, vždyť biřmování se nekonalo spoustu 
let.

V dubnu žehnal otec biskup Josef Hrdlička obnovenou kapli P. Ma-
rie ve Zlámanci. Když jsme spolu připravovali mimořádnou slavnost 
v jeho bytu, na závěr mě obdaroval svou poslední útlou knížkou „Oživ 
plamen“. Krátkými příběhy mě biskup Josef ihned získal. Zakoupil jsem 
několik výtisků a následující neděli na slavnostním žehnání se rozdaly 
desítky kusů této knížky, kterou využili farníci při májových pobožnos-
tech ke společné četbě. Biskup Josef zvolil nevšední formu, jak upoutat 
čtenáře obyčejnými věcmi a maličkostmi. v krátkých kapitolách si vší-
má nepatrného obilného zrnka, které padne do země a k našemu úžasu 
vydá bohatý užitek. v kapitolce „Nebeský internet“ nebo „Malá teologie 
mobilního telefonu“ dokáže upoutat zajímavou formou pozornost na 
moderní průvodce každého dne. Velmi zajímavě se dokáže zamýšlet nad 
darem umění a darem hudby v životě člověka, nad darem lásky mezi 
mužem a ženou. a vše vrcholí otázkou: Miluji opravdu někoho více než 

Vzpomínky na svátost biřmování…

Prázdniny a dovolenou prožít v úžasu

Po uvítání se průvod odebral k  Bílovicím. 
Průvod tvořili biřmovanci s  kmotry, mnoho 
krojovaných občanů, ale také banderium jízdy 
s  pěkně opentlenými koňmi, pak vyzdobený 
kočár s panem biskupem a kněžími, kteří ho do-
provázeli. Mezi kněžími byl i náš pozdější kardi-
nál P. Miroslav Vlk. Při pohledu na tuto krásu, 
ukázněnost tak velkého množství lidí, to vše pů-
sobilo velmi silným dojmem, že mnoho lidí slze-
lo dojetím. Tento první den připadlo biřmování 
biřmovancům z  Bílovic, Mistřic, Nedachlebic, 
Topolné, Částkova, Zlámance a pak biřmovanci 
z jiných farností.

Vzhledem k tomu, že u nás v Kněžpoli byly 
25. a 26. 10. 1969 hody s právem, farní úřad v Bí-
lovicích stanovil biřmování pro 
naše biřmovance jako poslední 
a  připadlo Kněžpolanům i  roz-
loučení.

Průvod se v Kněžpoli seřadil 
u kapličky, kde v 13:00 hod. naše 
krojovaná hudba zahrála nejdřív 
píseň „Ejhle oltář“ a pak již do-
provázela velký průvod z  naší 
obce až do Bílovic za zvuku 
řízných pochodů. Uvítání v  Bí-
lovicích přednesl náš předseda 
MNV pan Vladimír Burda.

Krojované byly vesměs 
děvčata, chlapci byli převážně 
v  civilním oblečení. Po biřmo-

sám sebe? Doporučuji tuto knížku jako průvodce letošními prázdnina-
mi, abychom dokázali žasnout nad běžnými skutečnostmi života, které 
tolik přehlížíme. Jsou až tak někdy samozřejmé a jednoduché. Vystupte 
o prázdninách i na malinký vrchol hory a podívejte se do krajiny, kde 
všechno působí harmonicky a krásně a vypovídá o Tom, kdo dal vše-
mu řád a krásu. Nebo se s někým zastavte, i s někým neznámým a po-
znejte, v čem je ten člověk pro vás darem, co se můžete od něho naučit. 
i o prázdninách se můžeme učit sami žasnout a pomáhat dětem obje-
vovat něco nového, co ve školních lavicích děti neobjeví. Ať je vám čas 
prázdnin a dovolených dobrou školou života, získáním dobrých život-
ních zkušeností a upevněním rodinných vztahů na společných cestách 
za krásami tohoto světa. Spolu s vámi se budu učit oživit plamen darů, 
které jsme obdrželi. 

P. Josef Říha. 

vání měl k  biřmovancům proslov pan biskup 
a u všech bez rozdílu vyvolal tímto tak silný do-
jem pohnutí, že se všichni shodovali, že na něj 
nikdy nezapomenou. Po proslovu pana bisku-
pa zazpívali naši státní hymnu a chorál „Svatý 
Václave“. Slova na rozloučenou a  poděkování 
měl tehdejší bílovský administrátor P. Štěpán 
Hrdina. Rozloučení ukončila procítěnými verši 
studentka gymnázia Milada Kaňovská z čp. 213.

Domů se vrátili biřmovanci i ostatní již za 
šera, opět za doprovodu naší dechovky. Všichni 
vyprávěli o hlubokém dojmu, který tento slav-
nostní akt u nich zanechal. Byl to pocit vnitřní-
ho štěstí, který si přinášeli do dalšího života.

Ludmila Lapčíková, kronikářka
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Mezifarní den pořádá bílovická a  březolupská farnost společně vždy 
v neděli, která patří slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Při společné mši 
svaté sloužené v zámeckém parku v Bílovicích se sjedou farníci ze všech 
9 obcí farností a po skončení je zajištěno občerstvení. Každá obec má svůj 
úkol – připravit jídlo, zázemí mše svaté, zábavu. Farníci společně pooběd-
vají, posedí se svými známými a následuje zábavný program, který trvá do 
večera. 

Každý ročník mezifarního dne má své téma. Po loňské „1. světové vál-
ce“, kdy mši sloužil nedachlebický rodák, vojenský kaplan P. Jaroslav Kní-
chal, vybrali pro letošní rok místní farář P. Josef Říha spolu s bílovickým 
kronikářem Pavlem Krystýnem jako téma „Biřmování 27. a 28. října 1969“. 
To se konalo ve farnosti po dlouhých 17 letech a biřmováno bylo neuvě-
řitelných 1600 biřmovanců. Biřmovacím biskupem byl českobudějovický 
biskup Th Dr. P. Josef Hlouch. Ten měl v té době za sekretáře dnešního kar-
dinála PhDr. Miloslava Vlka, který přijal pozvání od P. Říhy a sloužil nedělní 
mši svatou v Bílovicích. Sešlo se zde mnoho biřmovanců z památného roku 
1969. Účast na mši byla i přes nepříznivé počasí hojná, jistě více než 1000 
věřících a mnoho dalších se zúčastnilo odpoledního kulturního programu.

Mezifarní den

Dne 1. května 1945 již od ranních hodin 
bylo vidět z  kopců mezi Mistřicemi a  Sv.Ro-
chem postupovati směrem k naší obci v bojo-
vých útvarech vojsko sovětské.

Zemědělec Ignác Kašný z  č. 175 vypra-
vuje:  „Dne 1. května uviděl jsem ještě za šera 
po 4 hodině ranní u Cigánkových úlů sovět-
ského vojáka s automatickou pistolí. Volal na 
mě: „Stupaj!“. Když jsem se přiblížil k němu, 
ptal se, kde je Germaněc. Řekl jsem, že včera 
odešel. Pak jsme si podali ruce a on zavolal na 
ostatní kamarády, kteří leželi za úly. Bylo jich 
8. Jelikož bylo deštivo, byli zmoklí a zablácení. 
Dle šikmých očí byli zřejmě asijského půvo-
du ve stáří 40 až 50 let, zarostlí, až z nich šla 
hrůza. Nabídnuté jídlo odmítli. Dali mně ně-
kolik cigaret a  pak odešli za humny směrem 
ke „kaštánku“ (= veliký kaštan na okraji obce 
u  domu č. 184) a  k Březnici. Běžel jsem to 
oznámit sousedům do krytů.“

Pak asi o  půl deváté hodině ráno přijel 
do naší obce na kole sovětský vojín a volal na 
občany, kteří stáli na ulici: „Zdravstvujtě, to-
varišči!“ Když zvěděl, že německé vojsko naši 
obec již včera vyklidilo, podal o  tom zprávu 
postupujícím od „Rovní“ sovětským jednot-
kám. v té chvíli vyvěsil československé vlajky 
místní občan Bohumil Lapčík z  č. 32 na ha-

Osvobození naší obce
sičském sušáku u radnice a řídící učitel Josef 
Krček na škole. Tyto vlajky měli jmenovaní 
přes válku schovány. Všechny německé nápi-
sy v obci, hlavně na obecní kanceláři, na škole 
a na domech živnostníků byli zatřeny vápnem. 

Poté kolem desáté hodiny přicházelo 
k  nám konečně dlouho toužebně očekávané 
sovětské vojsko. Situace byla tato:

Napřed přicházeli opatrně a  zkoumavě 
z  kopců od Javorovce jednotliví rudí vojáci 
s automatickými puškami v ruce. Jelikož bylo 
po dešti, byli zabláceni. Někteří vystřelili ně-
kolik ran na poplach a  zastrašení. Když pak 
zvěděli od občanů vylézajících z krytů, že ně-
mečtí vojáci předešlého dne odtáhli, byli sdílní 
a rozdávali cigarety. Za chvíli pak už procháze-
la vesnicí slavná Rudá armáda. Vojáci se svými 
veliteli šli pěšky neb jeli na koních i  vozech. 
Vezli s sebou děla i polní kuchyně. Celá obec 
na ulici sovětským vojákům vstříc radostně 
mávala, jásala, smála se i plakala. Děti zvědavě 
pobíhaly a prohlížely si sovětské vojíny, kteří je 
posazovali na děla i na koně. Občané rudoar-
mějcům tiskli ruce, objímali je a podávali jim 
jídlo a lihoviny.

Kněžpole bylo po šestileté porobě osvobo-
zeno bez boje a krveprolití. Obec nebyla vůbec 
střelbou poškozena, ani nebyl nikdo z občanů 

zabit.  Hlavní síla sovětského vojska jela od 
Jarošova po hlavní silnici, pak přes Kněžpole 
o odtud po mostě přes Březnici u Včelar k To-
polné, jelikož v Bílovicích byl most přes Břez-
nici stržen. Rudoarmějců byla brzy plná naše 
obec a stále jeli noví a noví. Někteří odjížděli 
hned k Topolné, jiní se zastavili, krmili koně 
a  sami obědvali. Po obědě asi o 14 hodinách 
dostali i  tito rozkaz k  odjezdu. Fronta se na 
několik hodin zastavila u Napajedel, ale pak se 
stále vzdalovala dále na sever.

Dne 2. května bylo deštivo. Sovětské vojsko 
jezdilo již přes Bílovice, kde byl přes Březnici 
upraven přejezd. k nám do Kněžpole se jezdili 
sovětští vojáci jen zásobovat. Občané pro ně 
odvedli: 4 koně, 2 kusy hovězího a 3 kusy vep-
řového dobytka, 17 q žita, 21 q pšenice, 24 q 
zemáků, 40 q sena a 1 500 kusů vajec. Všecko 
Rusové zaplatili. Dodané koně rolníkům vy-
měnili. Místní zemědělec p. Bohumil Lapčík 
z č. 32 vezl pro Sovětskou armádu do Ostrož-
ských mlýnů k semletí oněch 17 q odvedené-
ho žita. v Jarošově jej však sovětský důstojník 
pohostil slaninou a  pivem a  vrátil se s  žitem 
domů, jelikož prý Rudá armáda mlela jen pše-
nici, o žito nestála. 

Zdroj: Kronika obce Kněžpole

Z osvobozování obce se v ústním podání dochovaly zajímavé infor-
mace. Chtěl bych tímto vyzvat pamětníky, nebo jejich potomky, zdali 
někdo z  občanů slyšel některou z  následujících historek. Pokud by se 
prokázala jejich pravost, uveřejním je v některém z dalších čísel Kněž-
polských novin.

Při osvobozování Kněžpole viděli občané v trati Rovňa pohyb Rudé 
armády směrem ke Kněžpoli. Vyzvali pana Aloise Mimránka z čp. 166, 
který to měl nejblíže, aby vyvěsil na dům bílou vlajku. Chtěli tím oznámit 
vojákům osvobozenecké armády, že v obci již není německé vojsko. Ten 
vzal bílé prostěradlo a vyvěsil tuto vlajku na střechu svého domu. Během 
okamžiku, a zde se pamětníci rozcházejí, se podle jednoho výkladu ozva-

Co kronikář nenapsal, aneb ověření několika skutečností z konce války
la kulometná střelba, která pokropila a zničila střechu pana Mimránka. 
Podle druhé verze zničil střechu pana Mimránka minometný granát.

Při postupu Rudé armády v trati Markov směrem k Topolné se ozva-
la střelba. Nějaký německý kulomet pálil na postupující vojáky. Naštěstí 
nikoho nezasáhl. Sovětská armáda přivezla na Markov dělo, podle dru-
hé verze minomet a jediným přesným zásahem tento kulomet vyřadila 
z dalších bojů.

Při ústupu okupantů se část německých vojáků ubytovala i v Kněž-
poli. Na okraji lesa umístili 4 děla. Byl bych rád, pokud by se našel někdo, 
kdo by dokázal přesně určit, kde byla tyto děla umístěna. 

Petr Švehla
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Jménem výboru MO KDU-ČSL přeji všem čtenářům Kněžpolských novin příjemné prožití letních dnů. 
Dětem, aby jim prázdniny ubíhaly co nejpomaleji, a všem příjemné zážitky z dovolených. 

Petr Švehla Předseda MO KDU-ČSL

Stavění máje se konalo v pátek 1. května. Dělání 2000 růžiček probíha-
lo o dva měsíce dřív, aby se všechno stihlo. Kláda a vršek se dovezly týden 
před stavěním. To už se chasa a holky z ročníků 1997 a 1998 nezastavily. 
Musely se oloupat a navázat folgy, připasovat vršek, vykopat jama, navázat 
hada a věnec a hlavně nazdobit vršek. Ten se nesl od Žujů z Trávníků. 

Přivázala se k vršku vlajka, zakul se s kladou, omotal hadem a pověsil 
se věnec a začalo se stavit. Po zhruba 3 hodinách za „dirigování“ Tomá-
še Bittnera a doprovodu cimbálové muziky stál krásný máj nad vesnicí. 
o půlnoci nemohla chybět ani státní hymna zazpívaná ve stoje pod májem.

Milí spoluobčané.
V neděli  21. června 2015 se uskutečnila 

vzpomínková akce na nejslavnějšího hudebníka 
naší obce pana Petra Kučeru, kapelníka kněžpol-
ské dechové hudby, který kapelu vedl od roku 
1868 do roku 1928, tedy celých šedesát let.

Petr Kučera, narozený 27. 6. 1844 se vrací 
po absolvování aktivní kariéry vojenského muzi-
kanta do rodného Kněžpole a v roce 1868 přebírá 
vedení muziky. v té době hrály muzika žesťová(tj. 
dechová), ale i  štrajchová, což byla kombinace 
dechových a  strunných nástrojů. Obě hudby 
Petr Kučera nejen vedl, také komponoval nové 
skladby a  přepisoval písně jiných autorů. Další 
velký význam lze spatřovat v  jeho pedagogické 
činnosti, vyučil hře na hudební nástroj velké 
množství muzikantů z Kněžpole a širokého oko-
lí. Na základě jeho vzdělavatelské a  kapelnické 
činnosti vznikly na přelomu 19. a 20. století de-
chové hudby Topolanka a Mistřičanka z hráčů, 
kteří byli původně členy kněžpolské kapely.

Máj 2015

Pocta kapelníkovi a občanovi obce Kněžpole panu Petru Kučerovi 
Věhlas tehdejší kněžpolské muziky pře-

kračoval hranice regionu, kapela převyšovala 
svou kvalitou tehdejší hradišťskou Padělovu 
dechovou hudbu a jak vzpomíná z historických 
pramenů historik a spisovatel Jiří Severin, když 
měla přijet kněžpolská hudba do Olomouce na 
pozvání vojenské dechové hudby, nabádal její 
ředitel hudebníky k intenzívním zkouškám, aby 
si neudělali ostudu ve srovnání s kvalitou kněž-
polské dechovky.

Jiří Severin napsal v knize „ Hráli jsme jak 
andělé“ v jedné ze statí věnované kněžpolské ka-
pele a Petru Kučerovi toto: „ Po smrti zakladatele 
kněžpolské dechovky Jana Jáně se naštěstí vrací 
do Kněžpole vojenský muzikant Petr Kučera. 
Nejenže dal dohromady výbornou dechovku, 
ale dirigoval, komponoval, ovládal hudební teo-
rii, vyučoval. Vyučil prý více než 150 muzikantů. 
u muziky vydržel šedesát let. Nevím, má v Kněž-
poli pamětní desku?“, píše autor.

Dnes už Petr Kučera pamětní desku v Kněž-

poli má. 
K mimořádné akci tohoto typu je zapotřebí 

několika věcí: rozhodnutí, přesvědčení o správ-
né věci, podpora personální a fi nanční a hlavně 
chuť a odhodlání. To všechno se skloubilo v jed-
nom okamžiku, a tak v neděli 21.6. od 17 hodin, 
během průvodního slova paní Libuše Zdílnové 
a  Ludmily Lapčíkové, kronikářky obce, která 
z historických pramenů připravila přehledný ži-
votopis životopis o Petru Kučerovi a kněžpolské 
dechové a štrajchové  hudbě, se akce uskutečnila.

Velké díky patří „Štrajchkapele z  Kněžpo-
la“, pěveckému  sboru „Děvčice z  Kněžpola“ 
a  „Kněžpolskému mužskému sboru“, kteří do-
provodili hudebně a pěvecky celým pořadem.

Portrét pana Petra Kučery a sekaný text zre-
alizoval významný kamenosochař a  gravírista 
pan Petr Šebesta ze Světlé nad Sázavou, žulovou 
desku věnovala kamenická fi rma HPR kámen,  
úhradu portrétu a písma sponzorsky fi nancovali 
pan Pavel Pavlica, Petr Kučera a Petr Hubáček.

V okolních obcích máje padly, ale u nás vydržel.
Měsíc uběhl jako voda a mohl se v sobotu 30. května pokácet. Počasí 

tentokrát nebylo moc přívětivé, ale nakonec se podařilo máj pokácet. Lehl 
k zemi a začala bouřka. Kladu letos vyhrál Lubor Janča.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při kácení i stavění a věříme, 
že příští rok bude zase nad Kněžpolem jeden z nejkrásnějších májů v okolí.

Za O.S.K.CH předseda David Hrabica
Foto David Hrabica
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O velikonoční neděli 5. dubna 2015 se uskutečnila v  sále místního 
kulturního zařízení beseda u cimbálu spojená s ochutnávkou vín, na je-
jíž přípravě se podíleli členové Českého zahrádkářského svazu Kněžpole 
– Vinaři Hrádek. k dobré náladě hrála cimbálová muzika Včelaran. De-
gustace vystavených vzorků proběhla o týden dříve v šesti degustačních 
komisích pod vedením pana Josefa Bičana. k posouzení bylo předlože-
no celkem 245 vzorků vína s průměrem na jeden vzorek 18, což svědčilo 
o menší kolekci vín dobré kvality. Šampionem letošní výstavy se v bílých 
vínech stalo Sylvánské zelené pana Ing. Aloise Tománka z Boršic a v čer-
vených vínech získal titul šampiona Cabernet Sauvignon místního vinaře 
pana Karla Kaňovského.

Další akcí, organizovanou členy ČZS Kněžpole -Vinaři Hrádek, byla 
oprava oplocení v zahrádkářské osadě v Hrádku.

Za ČZS Kněžpole Jiří Kolařík

Beseda u cimbálu s ochutnávkou vín

Desku, která je instalována ve stěně foy-
eru před vstupem do sálu Kulturního zařízení 
v Kněžpoli, slavnostně odhalil nejstarší přímý po-
tomek Petra Kučery, jeho pravnuk,pan Jiří Vyoral.

V závěru vzpomínkové akce vyzvala paní 
Zdílnová všechny přítomné, abychom si společ-
ně  zazpívali písničku „ Za Kněžpolem za dědi-

SDH Kněžpole

Úspěch 
Vaška Lapčíka

Vážení spoluobčané,
předem bych Vám chtěl, jménem našeho sboru, podě-

kovat za hmotnou podporu při sběru starého železa a jiných 
kovů. 

V uplynulém období ukázala naše zásahová jednotka ak-
ceschopnost – i když nám nebyl vyhlášen poplach operačním 
důstojníkem, dokázali naši členové, díky všímavosti, zasáhnout 
u hořícího automobilu na příjezdové cestě do Kněžpole, dřív, 
než na místo dorazila jednotka profesionálů z Uh. Hradiště.

Zároveň bych chtěl všechny pozvat na soutěž v požárním 
útoku, která se bude konat u příležitosti pouti sv. Anny 26. 
července 2015 od 14 hod na místním fotbalovém hřišti.

Do nadcházejícího období dovolených a prázdnin si Vám 
dovoluji popřát hodně krásných a nezapomenutelných zážit-
ků, spoustu radosti a bezproblémové návraty domů z cest.

Za SDH  Kněžpole Zbyněk Kadlčík 

Vašek Lapčík dosáhl opět dalšího 
úspěchu, když na mistrovství Moravy 
a Slezska vybojoval stříbrnou medai-
li v  kategorii do 67,5kg. Nyní ho čeká 
2letá pauza, ve které se pokusí přibrat 
co nejvíce svalové hmoty s cílem zú-
častnit se mezinárodních soutěží.

nů“. Zpívali všichni a toto patřilo k nejsilnějším 
zážitkům celého nedělního podvečera. 

Delší čas před vzpomínkovým pořadem 
jsem se zabýval myšlenkou, zda toto ohlédnutí 
se zpět do dob, kdy čas šel „ jaksi pomaleji“a lidé 
měli k sobě na dědině daleko bližší vztah, má ješ-
tě nějaký smysl. Nyní jsem přesvědčen, že to vý-

znam mělo a má a snad se bude dařit, aby i  další 
aktivity všech kněžpolských složek, a to kultur-
ních, sportovních a  společenských, byly pod-
porovány účastí obyvatel Kněžpole i na dalších 
akcích konaných během celého roku v Kněžpoli. 

za Obecní úřad a kulturní složky obce 
Petr Hubáček, místostarosta 



10

Kněžpolské noviny

TJ Sokol Kněžpole - výsledky fotbalové sezóny 2014/2015
V neděli 14. června závěrečné hvizdy píš-

ťalek rozhodčích ukončily druhou polovinu 
fotbalové sezóny 2014 – 2015. Tělovýchovná 
jednota Sokol Kněžpole měla v  okresních 
a krajských soutěžích tradičně nasazené čtyři 
oddíly, nyní si tedy shrneme dosažené spor-
tovní výsledky.

Nejmladší reprezentanti Kněžpole proká-
zali dobrou úroveň své výkonnosti v okresní soutěži přípravek a mezi 
deseti účastníky soutěže si nakonec vybojovali 4. místo díky zisku 
26-ti mistrovských bodů při dosaženém skóre 113:64. Za zmínku stojí 
i jedna mimosoutěžní aktualita. Svou premiéru v přátelském utkání si 
užil oddíl předpřípravky (hráči do 6-ti let) pod vedením Radka Lap-
číka. Na hřišti Lhoty u Malenovic zvítězilo Kněžpole 4:2. Vůbec po-
prvé si náš fotbalový potěr vyzkoušel opravdové dresy v opravdovém 
fotbalovém klání na cizím hřišti, a bylo to znát na obrovském nadšení 
dívek a chlapců, kteří si na registraci do ofi ciální soutěže ještě nějaký 
ten pátek musí počkat.

Naše oddíly žáků a dorostenců se podobně jako v minulé sezó-
ně potýkaly především s kádrovými problémy. Nedostatek hráčů se 
projevil i na celkových výsledcích. Žáci přesto dokázali ziskem 15-ti 
bodů při skóre 56:82 dobýt 6-tou příčku mezi devíti účastníky okres-
ní soutěže. Dorostenci se ve velice náročné krajské soutěži dokázali 
prosadit podobně. Získali 23 bodů a  dosáhli skóre 53:109, což jim 
vyneslo 11. příčku. 

Muži Kněžpole podali v okresní soutěži velmi dobrý výkon. Ob-
sadili skvělou třetí příčku díky 16-ti výhrám a  jedné remíze. Pouze 
5x odešla „Benfi ka“ z  trávníků pokořena soupeřem. Celkem získala 
49 bodů a dosáhla aktivní skóre 50:24. Jen o příslovečný „chlup“ uni-
kl mužům postup do okresního přeboru, když druhé Polešovice při 
rovnosti získaných bodů obsadily druhou příčku jenom díky lepšímu 
skóre.

Lze tedy konstatovat, že TJ Sokol Kněžpole má za sebou relativně 
úspěšnou sezónu. Dlouhodobě se však projevuje již zmíněný problém 
s nedostatkem hráčů v kádru mládežnických oddílů. a protože se tato 
situace nevyhýbá ani fotbalovým klubům v okolních obcích, náš vý-
konný výbor přijal nabídku TJ Sokol Mistřice na sloučení přípravek 
a žáků. Zajistíme tím dostatečně široký kádr pro obě kategorie.

Oddíl žáků je díky sloučení přihlášen do „velké“ okresní soutě-
že žáků pod hlavičkou TJ Sokol Kněžpole. Hra na celém hřišti v pl-
ném počtu 11-ti hráčů zcela jistě přispěje k  hladšímu následnému 
přechodu hráčů do dorostenecké kategorie. Hracím termínem žáků 
bude neděle v 10 hodin. Pro rozdělení nákladů na provoz bude pod-

zimní část nové sezóny odehrána na hřišti v Mistřicích, jarní část pak 
v Kněžpoli. Tréninky budou probíhat na hřišti v Kněžpoli. Post trenéra 
žáků uvolnil Jozef Valko, kterému tímto chceme vyjádřit veliký dík za 
čas, energii a  trpělivost, kterou při koučování našich žáků vynaložil. 
Ve vedení spojených žáků bude pokračovat dosavadní trenér mládeže 
v Mistřicích Vlasťa Lapčík.

Ve spojené přípravce máme přes 20 dětí a  do nového ročníku 
okresní soutěže přihlašujeme 2 družstva. Hracím termínem pro do-
mácí „dvojkolo“ bude sobota 3 a 2 hodiny před termínem ÚZM. Opět 
pro rozdělení nákladů na provoz bude podzimní část nové sezóny 
odehrána na hřišti v Mistřicích, jarní část pak v Kněžpoli. Vzhledem 
k mnohem většímu podílu hráčů z Mistřic budou společné tréninky 
probíhat na hřišti v  Mistřicích. Vedení dvou družstev bude rozděle-
no mezi čtveřici trenérů, kde za kněžpolskou stranu bude pokračovat 
v dosavadní úspěšné činnosti Jarda Markus.

Věříme, že uvedené změny přispějí ke zvýšení úrovně našich mlá-
dežnických oddílů a zajistí dostatek odchovanců pro starší kategorie. 
Změny jsou vždy provázeny i úvodními potížemi a vyžadují nemálo 
osobního nasazení a spolupráci všech – jak hráčů, tak i  funkcionářů 
– členů Tělovýchovné Jednoty, kterým tímto za vynaložené úsilí dě-
kujeme. Chceme rovněž poděkovat všem sponzorům za významnou 
a nezbytnou podporu. Obrovský dík patří našim fanynkám, fanouš-
kům, rodičům malých hráčů a všem příznivcům za podporu a hojnou 
návštěvnost, která pořád dokazuje, že naše obec je tradičně zejména 
„fotbalová“. Věříme, že tato přízeň nám zůstane zachována i po skon-
čení období letních dovolených, kterých příjemné, nerušené a zdravě 
sportovní prožití přejeme Vám všem.

za výbor TJ Sokol Kněžpole Ivan Gabáni

Orient v Kněžpoli
Vážení a milí, zase nám uběhl jeden rok a tak jak končí dětem škola, 

tak končí i běžná výuka břišních tanců (v létě pokračujeme 10ti semináři). 
Můžu říct, že letošní rok byl opět velmi úspěšný a téměř z každé soutěže 
jsme jeli domů s nějakým pohárem. v letošním roce se soutěžního klání 
zúčastnila skupina Yalla i naše druhá skupina Yallinky. Obě byly skvělé 
a dělaly nám radost na každé soutěži, a že jich zase bylo.

 
7.3.2015 Tancer cup Zlín Yalla 2.místo, 
  Yallinky 4.místo
28.3.2015 CDO Olomouc-reg.kolo(již v juniorech) Yalla 1.místo
12.4.2015 CDO Opava- Mistrovství Moravy(junioři) Yalla 3.místo
18.4.2015 Orientálny Liptov Liptovský Hrádek SR Yalla 2.místo
15.5.2015 Mistrovství ČR, CDO Bohumín(junioři) Yalla 5.místo
24.5.2015 Světlo orientu Uh.Ostroh- kraj.kolo Yalla 2.místo, 
  Yallinky 1.místo
6.6.2015 Světlo orientu Uh.Ostroh-národní kolo Yalla 2.místo, 
  Yallinky 1.místo

Také jsme se zúčastnili vystoupení pro naše 
důchodce 19.4.2015, které sklidilo velký úspěch.

Nesmím zapomenout připomět, že to ještě 
není všechno. v letošním roce byla založena třetí 
skupinka Yallinečky pro ty naše nejmenší děv-
čátka, které pilně celý rok trénovala. Některým 
byly na počátku teprve 4 roky a můžu říct, že 
teď na konci jsou z nich skvělé tanečnice a my 
máme dobrý základ pro další roky.

Děkuji všem, co nás doprovázeli na soutěže 
a fandili nám. Dělá to hodně moc, když má kdo 
fandit, hned se líp tancuje.

Taneční rok jsme opět zakončili táborákem 
na hřišti a doufám, že příští rok bude zase tak 
skvělý jako ten letošní a že si ho společně uži-
jeme!!!!!!

Romana Valová
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Měsíc se s měsícem sešel a léto nám ťuká na dveře. Sluníčko svítí 
a hřeje. Dávno jsme již odhodili teplé svršky. Brzy nastane konec škol-
ního roku a začnou prázdniny.

My se ale na chvíli vrátíme do měsíce května, kdy se začala pro-
bouzet příroda. Tady jsme si s dětmi připomenuly svátek všech ma-
minek a uspořádaly jsme v naší školičce besídky, na které byli pozváni 
všichni rodinní příslušníci. Děti předvedly pásmo básní, písní a taneč-
ků pro jejich nejbližší. V  tomto období se rodí mláďátka, a  protože 
naše děti mají rády zvířátka, vyjeli jsme si na výlet do ZOO Lešná. Zde 
jsme si mohli prohlédnout spoustu cizokrajných, exotických, i  nám 
dobře známých zvířat. Pro naše ratolesti to byl pěkný zážitek. Den dětí 
v červnu jsme oslavili návštěvou ve Smajlíkově v Uherském Hradišti. 
Čekala tam na ně spousta zábavných atrakcí, které byly zcela dětmi 
využity. Moc se jim tam líbilo. Naše nejmenší vedeme také k fyzické 
zdatnosti, vytrvalosti, dodržování pravidel a správnému chování. Toto 
si měli možnost vyzkoušet na cyklistickém výletě, který uskutečňu-
jeme každoročně. Tentokrát jeli malí zdatní cyklisté ze třídy Srdíček 
a Motýlků do Bílovic. Děti, které již dobře zvládají své kolo a udrží 
na něm rovnováhu, si vyzkoušely jízdu na kole ve skupině pod ve-
dením paní učitelek. Sportovního ducha také předvedlo šest malých 
sportovců na Sportovních hrách dětí mateřských škol v  Uherském 

Okénko do mateřské školy

Orient v Kněžpoli

KKnněěěěžžžžppoollllsskkkkéééé nnoovviiinnyyKněžpolské noviny

Hradišti. Mezi ně patřili Adélka Krátká, Štěpánek Jánoš, Terezka Kaš-
ná, Eliška Knotová, Tiborek Fojtík a  Kubík Jirsák. Tiborek získal 1. 
místo v běhu na třicet metrů a Kubík 2. místo v hodu míčkem. Všichni 
byli odměněni za své sportovní výkony, účast, bojovnost a reprezen-
taci MŠ. V minulém týdnu jsme se zabývali cestováním a dopravními 
prostředky. Hned jsme toho využili a s našimi staršími dětmi jsme se 
jeli podívat do Leteckého muzea v Kunovicích. Pro děti to byl zážitek, 
protože někteří ještě nejeli vlakem. Cíl cesty je také zajímal. Prohléd-
ly si letadla, kabinku pilota, někteří si hrály, že připravují jídlo pro 
cestující. Na závěr si měli možnost pohrát na dětském hřišti. Zdraví, 
hladoví a unavení jsme se těšili na oběd. Ve čtvrtek 25. června jsme 
se rozloučili s našimi předškoláky Aktovkiádou. Pasovaly jsme je na 
školáky. Následující den jsme se všichni těšili na ukončení školního 
roku 2014/2015 s rodiči i dětmi na místním hřišti. Tuto závěrečnou 
akci pro nás připravili rodiče předškoláků, za což jim moc děkujeme.

Mateřská škola bude uzavřena od 7.7.2015 – 14.8.2015. V  tuto 
dobu proběhne v  MŠ generální úklid všech prostor, položíme nový 
koberec v horní třídě a provedeme drobné opravy.

Všem lidem a hlavně dětem přeji za celý kolektiv pěkné prázdniny 
a spoustu krásných zážitků.

Za kolektiv mateřské školy napsala Ladislava Nosková   
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Celoroční projekt RostemeCeloroční projekt Rosteme

Vítání občánků

Vážení občané, 
většina z Vás, kteří sledují činnost Základ-

ní školy Kněžpole, vědí, že naše škola každo-
ročně připravuje pro žáky naší školy celoroční 
projekt. Byla jich už hezká řádka. Vždy byly 
vybírány tak, aby pomohly zlepšit kvalitu 
vzdělávání. Protože máme s celoročními pro-
jekty pozitivní zkušenosti, pokračovali jsme 
v  této tradici také v  letošním školním roce 
2014/2015.

Již delší dobu jsme cítili potřebu zaměřit se 
intenzivněji na etickou výchovu.  Tvoří součást 
vyučovacího a  výchovného procesu, prolíná 
všemi vyučovacími předměty, ale v  letošním 
školním roce jsme témata etické výchovy roz-
pracovali do celoročního projektu Rosteme.

Název tohoto projektu není nahodilý. Vý-
voj každého dítěte probíhá v etapách a každá 
etapa má svoji úroveň požadavků na chová-
ní. Naši žáci se během měsíců školního roku 
zamýšleli nad etickými tématy pořádek, vy-
trvalost, přátelství, hospodárnost, hygiena 

a  čistota, loajalita, poslušnost, optimismus, 
trpělivost a  dobré využití volného času. Pro 
žáky byla postupně připravena řada akcí, kte-
ré s  jednotlivými tématy projektu souvisely. 
o všech akcích se můžete informovat také na 
webových stránkách naší školy.

Ve všech ročnících jsme se snažili s ohle-
dem na věk žáků posouvat chování takovým 
směrem, který je žádoucí. Naše malá škola má 
pro výchovu správného chování žáků velmi 
dobré podmínky. Žákům se všestranně věnu-
jeme a  podáváme jim vždy pomocnou ruku 
při řešení jakéhokoliv problému. Proto se zde 
takřka nevyskytují vážné kázeňské přestupky 
nebo nežádoucí formy chování. Není to ale 
jen naše zásluha. Přispívá k tomu kvalitní ro-

dinné zázemí dětí a dobrá spolupráce většiny 
rodičů se školou. Toto všechno poskytuje žá-
kům, kteří naši školu navštěvují, pevné zákla-
dy do dalšího života.

Těší nás, že jsme se rozhodli pokračovat 
ještě v  jedné tradici. Každoročně celoroční 
projekt zakončujeme vystoupením žáků naší 
školy. Letos padla volba na dramatizaci Kara-
fi átových Broučků. Je to knížka plná moud-
rosti, poučení a  humoru. Kdo ji znáte, jistě 
s námi souhlasíte.

Doufáme, že jsme letošním celoročním 
projektem Rosteme posunuli kvalitu výcho-
vy a vzdělávání žáků naší základní školy zase 
o kousek výš.

Mgr. Ludmila Vaverková

Mezi občany Kněžpole 
byli dne 15. června 2015 přivítáni:

Kupec Vít
Štícha Oliver
Moštěk Jan
Hoferová Sofi e
Janků Tomáš
Hejdová Anežka
Polách Nataniel Ladislav
Horňák Štefan
Šuranský Adam
Lysák Jáchym
Ševčík Šimon
Hájková Ina
Malušková Edita
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