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Vážení spoluobčané,
  dovolte nám tímto, na sklonku funkčního období našeho zastupi-

telstva, shrnout několika větami činnost Rady obce Kněžpole a Zastupi-
telstva obce Kněžpole za období 2010 až 2014. 

   Nejprve několik faktických údajů o naší činnosti - od začátku to-
hoto volební období až do současnosti se rada obce sešla celkem 95-krát 
a obecní zastupitelstvo 22-krát. Na těchto jednáních bylo řešeno mnoho 
problémů s reálným dopadem na život všech občanů, jakožto i převody 
pozemků a smlouvy o zřizování věcných břemen. V závěru každého jed-
nání zastupitelů obce dostávali, na rozdíl od minulých období, prostor i 

jednotliví občané k pokládání podnětů směrem k zastupitelům a k radě 
obce. Na každý podnět zaslaný na obecní úřad tak obdržel jeho autor 
buď odpověď ve formě dopisu mimo rámec jednání zastupitelstva či 
jeho problém byl zařazen přímo do pořadu jednání konkrétního jed-
nání zastupitelstva obce. 

Zde je třeba vzpomenout i velkou změnu v komunikaci mezi obča-
ny a představiteli obecní samosprávy v tom, že hned na začátku roku 
2011 byl výrazně pozměněn vzhled a především funkčnost interneto-
vých stránek obce. V průběhu doby si mnoho našich občanů také zvyk-
lo na to, že veškeré jejich záležitosti vje možné předjednávat formou 
e-mailové komunikace. Při následném osobním projednávání pak již 
jsou obě strany daleko lépe připraveny na jeho obsah a je tedy možné 
daleko efektivněji nacházet společná řešení. S pozitivními ohlasy se se-
tkávají i rubriky s obsahem hlášení obecního rozhlasu či s dokumenty 
projednávanými na radě a zastupitelstvu obce.

   Postupem času se osvědčila i rubrika Diskuze, která za dobu své 
existence napomohla objasnit některé palčivé problémy života v obci i 
těm, kteří nemají čas pravidelně sledovat jednání zastupitelů, kde jsou 
stejné otázky často a dopodrobna rozebírány. Bude jen dobře, pokud se 
úroveň diskuze i v budoucnu pohybovat stejně vysoko jako tomu bylo 
doposud a kdy i problémy sdělované mimo úřední cesty budou nachá-
zet svá řešení právě pomocí tohoto neformálního diskuzního fóra. Byli 
bychom rádi, kdyby se do diskuze častěji zapojovali nejen členové rady 
obce, ale i ostatní zastupitelé, neboť právě zde mají příležitost reagovat 
bezprostředně a všem spoluobčanům objasňovat své názory takříkajíc 
on-line.   

Ohlédnutí za činností Rady obce Kněžpole
a Zastupitelstva obce Kněžpole v letech 2010-2014

Úvodní strana internetových stránek obce
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Investiční akce
Již na začátku roku 2011 jsme společně 

řešili záměry naší obce na vybudování mul-
tifunkčního hřiště a in-line parku. Tento pro-
jekt byl započat již minulým zastupitelstvem 
a byl součástí společné akce skupiny "Region 
Za Moravú". Na nás pak záviselo rozhodnu-
tí, jestli jej dále podpoříme v jeho fungování, 
nebo budeme po vzoru některých jiných obcí 
tento veskrze užitečný projekt napadat a blo-
kovat. Výsledkem je vybudování multifunkč-
ního hřiště za 1 775 000,- a in-line parku za 
zhruba 675 000,- včetně DPH. V rámci pře-
sunů jednotlivých akcí mezi zúčastněnými 
obcemi regionu jsme pak ještě převzali záva-
zek vybudovat dětské hřiště v parčíku u prů-
myslové zóny. I toto hřiště si za krátkou dobu 
své existence našlo svoji "dětskou klientelu" a 
stalo se cílem zájmu i pro rodiče s dětmi, kteří 
nebydlí právě v jeho těsné blízkosti. Náklady 
na toto dětské hřiště dosáhly výše 614 000,-. Je 
nutné dodat, že obec dostala na všechna tato 

tři hřiště dotaci ve výši zhruba 80% uznatel-
ných nákladů.  

 Další dvě významné akce souvisely 
s celostátně vyhlašovanými a protěžovanými 
akcemi na úspory energií při vytápění. Šlo 
o zateplení Víceúčelové budovy TJ Sokol a 
zateplení a výměnu střešní krytiny na budo-
vě obecního úřadu. Celkové náklady těchto 
akcí činily téměř 2 500 000,- přičemž velká 

Multifunkční hřiště

Přístavba družiny základní školy

Zateplení výceúčelové budovy TJ sokol

Dožínky 2013

Slavnosti vína 2014

Dýňová slavnost pro děti

Kulturní a sportovní 
činnost
Činnost všech orgánů obce se v právě kon-

čícím funkčním období zaměřovala na zlepšová-
ní podmínek pro činnost jednotlivých spolků a 
sdružení. Při sestavování každoročních rozpočtů 
byly prováděny důsledné analýzy míry efektivity 
při nakládání s přidělovanými fi nančními pro-
středky za uplynulé období. Výše neinvestičních 
dotací byla odrazem aktivity každého žadatele a 
každý spolek odcházel z jednání o rozpočtu alespoň částečně uspokojen 
ve svých fi nančních nárocích. Zastupitelé naopak oceňovali vstřícnost 
a jistou míru „rozpočtové zdrženlivosti“ ze strany zástupců sdružení a 
spolků v obci, kdy se například požadavky na výši dotací pro TJ Sokol 
během posledních let snížily až o jednu čtvrtinu. I tak se ale našim fot-
balistům vylepšilo jejich materiální vybavení o novou sekačku se sběr-
ným košem za částku asi 100 000,-, dále byla za částku 131 000,- celkově 

zrekonstruována 
a opatřena novým 
nátěrem celá tribu-
na na jižní straně 
hrací plochy. 

Obec Kněžpo-
le v nemalé míře
sponzorovala význam
né akce folklorního 
charakteru - zde je 
nutné uvést přede-
vším Dožínky nebo 
účast našich spolků 

část byla pokryta formou dotace. Pokud bude 
možné v budoucnosti podobným způsobem 
postupovat i při dalších rekonstrukcích obec-
ního majetku, pak se jistě ani další zastupitel-
stvo nebude této cestě bránit.  

 Významnou akcí byla jistě i rekon-
strukce kotelny na Základní škole. Staré vyba-
vení kotelny již neodpovídalo ani současným 
technickým požadavkům a ani nárokům z 
hlediska úspornosti provozu. Proto bylo roz-
hodnuto o tom, že je nutné celý systém topení 
modernizovat. Tato rekonstrukce byla dokon-
čena v roce 2013 a je předpoklad, že bude v 
budoucnu svoji technickou úrovní přispívat 
k úsporám za teplo ve škole i ve školce. Re-
konstrukce kotelny a s ní spojená výměna ra-
diátorů a jejich krytů stála obecní pokladnu 
celkem 433 320,-. 

 S podporou školství souvisí i jedna 
z nejvýznamnějších investičních akcí v naší 
obci - v roce 2013 jsme postavili vlastními ná-
klady přístavbu družiny. Tato družina krátce 
po svém uvedení do provozu vyřešila hned 
dva problémy - dětem umožnila kvalitní trá-
vení volného času a dále uvolnila do té doby 
používané prostory v mateřské školce, které 
tak mohly být uzpůsobeny specifi ckým po-
třebám provozu ve školce. Přístavba byla opět 
realizována z rozpočtu obce a náklady na její 
výstavbu dosáhly částku 1 089 893,-.  

Nezapomínali jsme ani na požární bez-
pečnost. Obec proto dlouhodobě investuje do 
vybavení našich hasičů. Můžeme proto s klid-
ným srdcem říct, že materiální zajištění na-
šich dobrovolných hasičů je na takové úrovni, 
že by jim mohly závidět i jednotky z  daleko 
větších obcí. Mimo jiné bylo pořízeno za při-
spění krajské dotace vysokotlaké hasicí zaří-
zení za téměř 100 000,-, které bylo instalováno 
do zásahového vozidla a výrazně tak zvýšilo 
akceschopnost našich hasičů v  místech, kde 
není k dispozici zásoba vody k hašení. 

na tradičních Slavnos-
tech vína v Uherském 
Hradišti či zářijové 
přehlídky dechových 
hudeb na výletišti. Fi-
nanční spoluúčastí jsme 
podporovali i tradiční 
košty slivovice a vína. 
Za fi nanční spoluúčas-
ti obce se uskutečnily i 
další akce - tradiční stavění máje, besedy s důchodci či loni poprvé realizo-
vané rozsvěcování Betléma u našeho kostela sv. Anny. Rada obce v rámci 
utužování sousedských vztahů neváhala ani experimentovat s některými 
úplně nově pořádanými akcemi - zde je nutné vzpomenout především cy-
klovýlety pro rodiny s dětmi, silvestrovské výšlapy do okolí Kněžpole či 
velmi úspěšné světýlkové pochody a dýňové slavnosti - i tyto se v průběhu 
let staly již tradičními a zejména pro děti jsou vítaným zpestřením jejich 
běžného denního rytmu. Jistě bude i v nejbližší budoucnosti mezi rodiči 
i nově zvolenými zastupiteli dostatečný tlak na udržení této velmi mladé 
tradice…
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Prosazování zájmů obce
Již na úvod funkčního období právě končící samosprávy obce byl před nás postaven velmi 

složitý úkol - zpochybnit záměry města Uherské Hradiště coby vlastníka lesa a investora do 
zavodňovacích kanálů v Kněžpolském lese. Investice v hodnotě víc jak šesti miliónů korun se 
podařilo v součinnosti s obcí Topolná, Slováckými vodovody a kanalizacemi a také zeměděl-
skými společnostmi Fyto Topolná a Fyto Jarošov prozatím vrátit zpět do stavu, ve kterém byl 
zpracován původní projekt. Zabránili jsme tak umělému zavodňování našeho lesa a tím také 
nejen zhoršení jeho rekreační funkce, ale zároveň i možnému zvyšování hladiny podzemních 
vod v Kněžpoli a s tím spojenému poškozování majetku všech obyvatel. Povzbuzeni tímto 
úspěchem jsme o tři roky později neváhali oponovat možnému rozšíření stupně ekologické 
ochrany Kněžpolského lesa s tím, že po jeho přijetí by stav jeho ochrany nekorespondoval s 
tím, jak náš les bohužel v současnosti vypadá. Ani v tomto případě jsme neměli vyjednávací 
pozici úplně jednoduchou, ale ve výsledku bylo od tohoto záměru také upuštěno a les tak může 
i v budoucnu a s rozumným systémem hospodaření získat zpět svoje původní hospodářské a 
rekreační funkce. 

Projekt zavodňování Kněžpolského lesa

Kněžpole a jeho 
mediální obraz

V období 2010-2014 byla naše obec 
také velmi často zmiňována ve všech ty-
pech médií. Někdy tak byly novináři pub-
likovány problémy, které trápily naši obec, 
jindy to zase byly akce, které naopak mohly 
inspirovat ostatní obce k následování. Po-
kud zapátráme v  paměti, tak velmi často 
se o naší obci hovořilo a psalo zejména 
v souvislosti s udržováním či dokonce zno-
vuobjevováním starých tradic. Zde je nut-
né vzpomenout zejména reportáže České 
televize o našich dožínkách či o plánech 
na rekonstrukci stavení č.p.15. Nejednou 
se psalo také o kněžpolských přehlíd-
kách dechových hudeb, o výstavách holu-
bů, koštech vína a slivovice. Zde je nutné 
poděkovat hlavně našim spoluobčanům 
v  zájmových sdruženích, členům sdruže-
ní Kněžpolské chasa a všem folklorním 
pěveckým sdružením a muzikám za jejich 
iniciativu a aktivní přístup. Pozornost regi-
onálního tisku přitáhlo i letošní jarní vysa-
zování třešní a višní u větrolamu na Marko-
vě členy rady obce a zaměstnanci obecního 
úřadu. Z celé té plejády akcí v uplynulém 
období je nutné zmínit ještě jednu. Ta se 
svojí jedinečností vymyká všem – máme 
na mysli sbírku s  humanitární pomocí 
pro oblasti postižené povodněmi v červnu 
roku 2013. Zde se během tří dnů podaři-
lo zapojit takřka všechny Kněžpoláky do 
velké sbírky čistících potřeb, kartáčů, lopat 
a všeho toho, co je nutné pro sanaci škod 
z povodní. Mnozí z nás měli ještě v živé pa-
měti ty pocity, které jsme měli v roce 1997, 
kdy jsme byli i my sami obětí této živelné 
pohromy. Svým výrazným příspěvkem 
a také osobní účastí nás podpořili i naši 
dobrovolní hasiči. Ještě jednou bychom tak 
chtěli poděkovat všem, kteří pomohli oby-
vatelům zatopených Lounek v  době, kdy 
jim ta pomoc byla nejvíce třeba. Doufejme, 
že se žádná podobná akce nebude v  nej-
bližším období opakovat.

Zlepšování životního prostředí v obci

V období 2010-2014 byl v obci realizován především záměr rekonstrukcí obecních chod-
níků tak, aby každá ulice disponovala nově opraveným chodníkem minimálně na jedné straně 
ulice. Tento záměr se postupně daří naplňovat tak, jak dovolí fi nanční rozpočet, neboť některé 
části rekonstrukcí jsou prováděny zčásti za přispění dotací, některé úseky jsou prováděny čistě v 
režii obce. Je třeba vzpomenout i to, že ceny rekonstrukcí se daří úspěšně snižovat jak výběrem 
dodavatelů stavebních prací, tak i spoluprací zejména s fi rmou AZ Beton, která vychází vstříc 
obci při dodávkách stavebního materiálu jak termíny, tak i příznivými cenami. Za minulé vo-
lební období 2010-2014 tak bylo na tento účel věnováno takřka 1 580 000,-, přičemž jsme na 
tyto účely získali zpět zhruba 211 000 zpět jako dotaci. Další dotace cca. 210 000,- byla obci 
přiznána a měla by být poskytnuta do konce tohoto roku.

       Obec se také snaží i o neustálé zlepšování na poli bezpečnosti provozu na místních ko-
munikacích. V průběhu posledních let došlo na obnovu dopravního značení a v současnosti se 
připravují projekty na rozsáhlejší opravy místních komunikací. Jejich cílem má být především 

snížení negativních dopadů dopravy na stav 
vozovek a přilehlých staveb. Je zpracována 
studie na opravu místní komunikace od za-
stávky směrem k průmyslové zóně.

 V době, kdy si čtete tuto zprávu, již 
proběhla první etapa demolice domu č.p.98, 
kde se po jejím dokončení vyřeší odstranění 
problematické stavby, která brání v rozhledu 
na přiléhající křižovatce a zároveň se touto 
demolicí otevře prostor k vytvoření parko-
viště pro osobní automobily a s tím spojené 
parkové úpravy zbývající části pozemku. 

 Samozřejmě se vyskytnula během 
posledních čtyř let v obci i řada potíží, kte-

ré jsme z  různých důvodů nebyli schopní řešit. 
Mezi takové problémové body lze v  první řadě 

zahrnout budování obchvatu Kněžpole. Bez odklonu dopravy do průmyslové zóny mimo za-
stavěnou část obce bude i v budoucnu velmi obtížnou každá snaha o rekonstrukce komunikací 
v obci. Zvýšený počet nákladních vozidel v obci totiž vyžaduje daleko vyšší náklady při stavbě 
a s tím spojené zvýšené fi nanční náklady z rozpočtu obce. Přesto se i v této situaci rada obce 
odhodlala k  vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace od zastávky 
směrem k hospodě a k průmyslovému areálu. A jestliže jsme až do té doby naráželi pouze na 
veřejně deklarovaný odpor vůči stavbě obchvatu od některých vlastníků pozemků na trase bu-
doucího obchvatu, s tím, jak jsme začali jednat o rekonstrukci stávajícího průtahu, se objevili 
další vlastníci, kteří začali blokovat i tuto variantu. Obec je tak nyní paradoxně v  situaci, že 
každá snaha o řešení naráží na odpor jiné skupiny našich občanů. Z pohledu Kněžpole lze tak 
popřát nově vzniklému zastupitelstvu dostatek nejen politické odvahy, ale také dostatek ro-
zumných a vstřícných obyvatel, kteří si budou uvědomovat potřebnost, ale také i s ní spojenou 
výhodnost některých kroků spojených s budováním obchvatu obce. 

I sama situace v průmyslové zóně nás zaměstnávala po celé volební období, neboť během 
této doby bylo nutné uvést stav v reálu s tím, co bylo či nebylo uvedeno na jednotlivých staveb-
ních povoleních ke stavbám v průmyslové zóně. Je nutné znovu zopakovat záměr, který jsme 
deklarovali již v roce 2010, a sice že obecní samospráva svými kroky nebude přispívat k rozšiřo-
vání výrobních kapacit fi rem v průmyslové zóně do doby, než bude zdárně vyřešena otázka ob-

Demolice domu čp. 98
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chvatu obce. Veškerá souhlasná stanoviska k jednotlivým stavbám pro-
to buď vznikala na základě již existujících a dříve vydaných stanovisek 
či se vyjadřovala pouze ke skladovacím plochám. I proběhlá jednání se 
zástupci jednotlivých fi rem vyústila k dílčím úpravám v systému pro-
vozu jejich vozidel tak, aby jejich kladný vliv pocítil každý občan obce.                  

Ať již volby do obecního zastupitelstva vyhraje kdokoliv, popřej-
me našim nově zvoleným nástupcům dobrý start, správný směr a aby-

k bodu 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/1/2014

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
smlouvu č. 1040007049/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene na pozemku 
parc.č. 2766/1 v katastrálním území Kněžpole 
u Uherského Hradiště uzavřenou mezi Obcí 
Kněžpole a E.ON Distribuce a.s. uzavřenou za 
účelem umístění distribuční soustavy - pod-
zemní kabel NN a to za jednorázovou náhra-
du v celkové výši 10 000 korun českých. Zá-
roveň schvaluje i budoucí uzavření samotné 
smlouvy o zřízení věcného břemene a pově-
řuje starostu uzavřením těchto smluv.

k bodu 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje sanaciopěrné zdi 
mezi nemovitostí č.p. 97 a parcelou st.č. 25/4 v 
kú. Kněžpole u Uherského Hradiště s fi nanční-
mi náklady do 90.000,- Kč včetně DPH

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
22/3/2014

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje po-
skytnutí fi nanční daru ve výši 30.000,- Kč p. 
Zdeňce Grublové, Kněžpole čp.97, účelově 
vázaného na fi nancování výstavby štítové zdi 
domu čp.97 v Kněžpoli, jehož je vlastníkem.

k bodu 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/4/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závě-
rečné vyúčtování projektu "Sportovní a dětská 
infrastruktura Regionu Za Moravú", dle pří-
lohy č.22-5/2014

k bodu 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/5/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole mění usnesení 
č. 20/7/2014 následujícím způsobem:

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje bez-
úplatný převod následujících pozemků
• pozemek p.č. 2756/14   o výměře  64 m2, 

ostatní plocha – silnice 
• pozemek p.č. 2760/3     o výměře  50 m2, 

ostatní plocha – silnice 
• pozemek p.č. 2760/4     o výměře 15 m2, 

ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/48   o výměře 28 m2, 

ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/49   o výměře 23 m2, 

ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2753/332 o výměře   9 m2, 

ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2753/257 o výměře 86 m2, 

ostatní plocha – silnice
Vše v katastrálním území Kněžpole u Uher-
ského Hradiště

do vlastnictví Zlínského kraje a zároveň 
schvaluje přijetí daru, spočívajícího v bez-
úplatném převodu následujících pozemků
• pozemek p.č. 2756/1   o výměře 2949 m2, 

ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2756/15 o výměře 1611 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2760/2   o výměře   222 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2760/6   o výměře   413 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace
Vše v katastrálním území Kněžpole u Uher-
ského Hradiště od Zlínského kraje do vlast-
nictví Obce Kněžpole

Dále zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku 
p.č. 2760/5 o výměře 527 m2 od Zlínského 
kraje za cenu 40,-Kč/m2, tj. celkem za částku 
21080,- Kč do vlastnictví obce Kněžpole.
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje staros-
tu uzavřením smluv, které souvisí s výše speci-
fi kovanými převody nemovitostí.

k bodu 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/6/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole nedoporučuje 
změny odměn pro zastupitele obce a členy vý-
borů a komisí.

k bodu 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/7/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje geo-
detické zaměření stavu dotčených pozemků 
v okolí domů č.p. 55 a 94. Na základě tohoto 
zaměření bude následně rozhodnuto, zda a 
které části parcely p.č. 2766/8 obec odprodá 
žadatelům.

k bodu 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/8/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole neschvalu-
je Dodatek k plánovací smlouvě mezi Obcí 
Kněžpole a fi rmou Kovop Kněžpole z důvodu 
vypršení platnosti smlouvy

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
22/9/2014

Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje Radu 
obce Kněžpole přípravou nové Plánovací 
smlouvy mezi Obcí Kněžpole a f. Kovop, s.r.o. 
Kněžpole z důvodu vypršení platnosti původ-
ní Plánovací smlouvy

chom z jejich rozhodnutí měli prospěch všichni, aby se naše obec dále 
rozvíjela a abychom mohli být jako občané spokojení s  tím, že jsme 
Kněžpoláky…  

Vám voličům bychom rádi popřáli dobrou volbu, ať již zvolíte ko-
hokoliv. Při Vašem výběru zkuste zohlednit především to, co je za jed-
notlivými stranami či kandidáty vidět a jací ve skutečnosti jsou. Týden 
před volbami se dá naslibovat mnohé. Jak však říká jedno staré přísloví: 

„Celý svět ti nemůže dát tolik, 
kolik ti jeden člověk může slí-
bit.“ Proto je dobré při výběru 
svých kandidátů zohlednit da-
leko více hledisek, než jen to, 
co slibují předvolební letáky a 
jiné pamfl ety.

      
Za radu obce zpracovali: 

Ing. Petr Jakšík a Mgr. Petr 
Knot

V ý p i s
Výpis usnesení č.22 

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole konaného dne 25. září 2014
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1. Volím jednu stranu
Pokud má člověk jasno, že chce dát svůj hlas jedné straně bez ohledu 
na pořadí jejích kandidátů, zakřížkuje ji na volebním lístku. Je to nej-
jednodušší způsob volby. Strana získá všechny "díly“ vašeho hlasu .

2. Volím jednu stranu, ale nelíbí se mi lídr
Pokud byste chtěli dát hlas své oblíbené straně, ale nesouhlasíte na-
příklad s lídrem kandidátky, můžete dát "preferenční hlasy“. Ty ovšem 
fungují úplně jinak než ve volbách do Poslanecké sněmovny (kde má 
každý možnost zakroužkovat čtyři jména). Neexistuje žádné jednotné 
číslo - každý člověk má tolik preferenčních hlasů, kolik má jeho obec 
zastupitelů. 

Kdy je hlas neplatný
* Když budete kroužkovat, a ne křížkovat. Volební komise bude strikt-
ně počítat pouze křížky.
* Když nebude hlasovací lístek vyplněn, tedy nebude zakřížkovaná 
žádná strana ani kandidát. Křížkujte viditelně.
* Když zakřížkujete více kandidátů, než má být ve vaší obci či městě 
zvoleno zastupitelů.
* Když zakřížkujete více než jednu stranu.
* Když nevhodíte lístek do urny v obálce označené kulatým razítkem 
úřadu. Tu dostanete v hlasovací místnosti.
* Když bude lístek poškozený nebo přetržený.
Křížek celé straně je  křížkům u kandidátů nadřazený a "preference“ by 
se nepočítaly, volební komise by na ně nebrala ohled.

3. Volím zastupitele napříč stranami
Třetí možností je zvolit si své vlastní zastupitelstvo, složené z kandidátů 
několika nebo klidně všech politických stran, jak je libo. Na volebním 
lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik je v místě vašeho 
trvalého bydliště zastupitelů. 
Ale pozor, nesmíte se splést, pokud by bylo křížků více , bude celý hla-
sovací lístek neplatný! A když dáte křížek třeba jen sedmi kandidátům, 
bude lístek sice platný, ale "zbytek“,  dalších možných dílů hlasu, pro-
padne. Tato možnost volby je nejvíce využívána v menších městech a 
obcích, kde voliči kandidáty znají.

4. Volím stranu a také kandidáta z jiné strany
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chcete dát hlas své oblí-
bené straně, například XYZ, zároveň se vám však líbí i nějaký kandidát 
z jiné strany, třeba ABC.
V takovém případě zakřížkujete stranu XYZ (už ne její jednotlivé kan-
didáty) a k tomu dáte křížek ke jménu kandidáta ze strany ABC. 
Nezapomeňte!
Nezapomeňte si občanský průkaz či pas. Bez toho volit v žádném pří-
padě nemůžete.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pozor-na-krizky-aneb-jak-sprav-
ne-volit-v-komunalnich-a-senatnich-volbach-1ob-/domaci.
aspx?c=A101012_1464789_domaci_kot

k bodu 10)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/10/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole vzalo na vědo-
mí informaci starosty obce a možnosti od-
kupu novinového stánku u zastávky ČSAD 
od p. Antonína Jakšíka. Pověřuje starostu 

P R O V O Z N Í     D O B A

na ukládce domovního odpadu-kontejnery

od 1. listopadu 2014  -  do  31. března 2015

komunální odpad + železo

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)

obce zajištěním znaleckého posudku a nebo 
jiným zjištěním ceny obvyklé na pozemek st.
par.č.494 o výměře 20 m2, zapsaného na LV č. 
1265 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště 
a to se všemi součástmi a příslušenstvím, ze-
jména stavbou novinového stánku

k bodu 12)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

22/11/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření  č.4/2014 takto:
příjmy: 68720,- Kč
výdaje : 516200,- Kč
fi nancování: 447480,- Kč dle přílohy č. 22-10/2014

Jak správně volit v komunálních volbách 
ve dnech 10. a 11. října 2014
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Co víme o kněžpolské mlékárně…
Na křižovatce mezi Kněžpolem, Mistřice-

mi a silnicí z Uh. Hradiště směrem na Bílovice 
stojí pozoruhodná budova, bývalá kněžpolská 
mlékárna, o jejímž vzniku a provozu uvedu 
několik údajů.

V současné době v obchodech a super-
marketech nakupujeme mléko většinou „kra-
bicové“, podmáslí a kyšku v umělohmotných 
kelímcích, tvaroh v úhledných vaničkách 
nebo také vážený, máslo, jogurty, sýry a ostat-
ní nepřeberné množství všech mléčných vý-
robků. Ale nebylo tomu tak vždycky.

Koncem 19. století, docházelo ke zkvalit-
ňování chovu krav, což mělo za následek vyšší 
produkci mléka. V hospodářství, kde chovali 
jen jednu krávu, mléko většinou spotřebovali 
v domácnosti, ale ve větším hospodářství, s 
větším počtem dojnic, měli s odbytem mléka 
problémy.

Řešení bylo nalezeno v roce 1907, kdy 
bylo v Kněžpoli ustaveno „mlékařské druž-
stvo“, u jehož zrodu stál pokrokový rolník a 

Hody a dozvuky 
v Kněžpoli

Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční slovácké hody s v právem v 
naší obci, které se uskuteční 14 dní po komunálních volbách, tj. 25.-26. 
října 2014.

Mladší stárci jsou Tomáš Dostálek a Ivona Uherková a starší stárci 
jsou Bronislav Lapčík a Daniela Valová.

Program hodů je následující: 

Sobota   - 10:00 vázání šátků v suterénu jeviště (Peklo)
  - 12:00 sraz krojované chasy u kulturního zařízení
  - 12:30 svěcení práva v kostele sv. Anny
  - 13:00 obchůzka po dědině se zastávkami pro stárky

  - 16:30 žádání povolení hodů u starosty
  - 20:00 hodová zábava s DH Sadovanka a CM Včela-

ran
  - 22:00 hodové tanečky
            

Neděle  - 8:30 sraz krojované chasy u kulturního zařízení
  - 9:00 mše svatá v kostele sv. Anny
  - 11:00 obchůzka po dědině s vodění berana

Dozvuky aneb Babské hody se uskuteční o 14 dní později, tj. 8. 
listopadu 2014.

Sraz chasy je ve 12:00 u Kulturního zařízení, pak bude následovat 
obchůzka po dědině a večer dozvuková zábava se skupinou Davida 
Bouchala (Koktejlband).

Na obě tyto akce Vás ještě jednou co nejsrdečněji zveme a nebojte 
se připojit v krojích do průvodu.

za O.S.K.CH.
předseda David Hrabica

Kněžpolská přehlídka
V první zářijovou neděli se uskutečnil na výletišti již sedmý ročník 

tradiční ,,Kněžpolské přehlídky dechových hudeb“. Tuto akci pravidel-
ně pořádá dechová hudba Kněžpolanka.  Kněžpolanka tímto děkuje 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu přehlídky. Zvlášt-
ní poděkování pak patří Obecnímu úřadu Kněžpole a fi rmě Kovop za 
fi nanční podporu, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit. 

Jan Slabák

hospodský pan Josef Kolek čp. 56 a nadučitel 
František Lechner z Mistřic. První valná hro-
mada se konala 10. března 1907 a po zapsání 
do obchodního rejstříku a rozprodání podí-
lů, bylo přikročeno bez průtahů ke stavbě 
mlékárny. Stavební dokumentaci vyhotovil 
stavitel Antonín Šupka z Uh. Hradiště. Parní 
pohon mlékárny dodala fi rma Broumovský 
z Adamova a mlékařské stroje fi rma Alfa z 
Vídně. Již 16. prosince téhož roku (1907) byla 
mlékárna schopná provozu a začala se zpra-
cováním mléka. Celkový náklad na novou 
mlékárnu s úplným vybavením činil 75.000 
rakouských korun.

Prosperita mlékárny však nebyla vze-
stupná, dostávala se do fi nančních potíží, ale 
byla vždy chloubou naší obce i jejího okolí. V 
roce 1917, ve třetím roce 1. světové války, se 
dodávka mléka do mlékárny tak snížila, že ji 
bylo nutno uzavřít. Nedostatek potravin byl v 
tom roce tak krutý, že mléko, pokud ho někdo 
na prodej měl, šlo doslova na dračku. Tento 
stav trval až do roku 1923, kdy byla mlékárna 
znovu otevřena, a byl zahájen provoz. V roce 

1929 pak představenstvo rozhodlo mlékárnu 
prodat panu Floriánovi Vašátovi z Bílovic. 
Ten ji však prodal v roce 1937 novému ma-
jiteli, kterým se stalo Slovácké hospodářské 
družstvo z Uh. Hradiště. Zaměstnání zde 
nacházelo několik lidí z Kněžpole i okolních 
obcí.

Za německé okupace v roce 1939 až 1945 
byla dodávka mléka zemědělcům direktiv-
ně předepisována a přísně kontrolována. V 
roce 1956, po reorganizaci mlékařství, byla 
mlékárna zrušena a vyprodukované mléko z 
Kněžpole a jiných obcí si od té doby odvá-
žela mlékárna ze Zlína. Ale i to ve 20 století 
zaniklo.

Zůstala stát jen budova, která dnes slouží 
úplně jiným účelům.

Ale pro nás Kněžpolany zůstává i nadále 
mlékárnou alespoň v tom názvu.

Ludmila Lapčíková
  kronikářka
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Kos a kosice Mládí Kněžpolanky

ProvodovjanéMoravanka

ZáhorienkaSólisti Kněžpolanky

Pozvánka
Chovatelé poštovních holubů, základní organizace Kněžpole, pořádá dne 22.11.2014 oblastní výstavu poštovních holubů.

Tímto zveme všechny spoluobčany k navštívení této akce. Zvlášť přivítáme rodiče s dětmi a mládež. Na této výstavě 
budou vystaveni nejlepší holubi ze všech ZO OS Uh. Hradiště.

Otevření výstavy od 10.00 – 17.00 hodin v sále Kulturního zařízení v Kněžpoli.
Pro občany Kněžpole vstup zdarma. Pořadatelé se těší na Vaši účast.
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Fotbalový podzim sezóny 2014/2015

Fotbalový podzim je již v plném proudu a 
nastal příhodný okamžik ke zhodnocení, jak 
se našim oddílům podařilo vstoupit do letošní 
sezóny. Tým mužů Kněžpole vykročil do nové 
sezóny v okresní soutěži velmi dobře. Z prvních 
pěti utkání vybojoval suverénně patnáct bodů. 
Zaváhání přišlo v utkání na hřišti prozatímní-
ho lídra soutěže Uherského Ostrohu. Aktuálně 
drží naši muži ve své soutěži čtvrtou příčku, 
mají však dvě utkání k dobru. Oddíl mužů se 
navíc úspěšně probojoval předkolem poháru 
vítězstvím nad Tupesy. Z našich mládežnických 
oddílů zatím odehráli dorostenci 8 podzimních 
kol krajské soutěže a žáci 6 kol okresní soutěže 

Tenisový klub Kněžpole
Tenisová sezóna vstoupila do své závěrečné části. Za sebou máme letní 

tenisovou školu, turnaj jednotlivců i noční Kněžpolskou sovu. V minulých 
týdnech se uskutečnily Turnaj v mixech a Burčákový turnaj. 

Turnaje v mixech se zúčastnilo deset párů. Vítězem turnaje se stali 
Tereza Píšťková a Tomáš Úlehla, kteří ve fi nále porazili Pavlínu a Radima 
Palčíkovi, na třetím místě skončili Bára Holubová a Petr Fibichr.

Burčákového turnaje, který se konal poslední zářijový víkend, se zú-
častnilo rekordních dvacet dvojic, které byly rozděleny do dvou výkon-
nostních kategorií. V kategorii PROFI ovládli turnaj Jara Řezníček a Pavel 
Šuranský, kteří ve fi nále porazili loňské vítěze Pavla Kaňovského s Fran-
tiškem Marcaníkem, v kategorii HOBBY zvítězili Zdenek Hubáček a Petr 
Slavíček.

Dlouhodobá Kněžpolská tenisová liga, která určí kněžpolského tenistu 
roku, se dostává do závěrečných kol a na závěr sezóny se uskuteční v pro-
sinci halový Mikulášský turnaj.

Provoz tenisových kurtů pro veřejnost bude pokračovat do konce října.
Veškeré informace naleznete na www.tenis-knezpole.cz, dotazy, ná-

vrhy nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní mail tenis-knezpole@
email.cz.

Za TK Kněžpole   
Mgr. Petr Holub, předseda TK              

„M“. Dorost zatím okupuje 11. příčku tabulky 
se 7-mi body a žáci jsou na sedmém místě po 
zisku šesti mistrovských bodů. Přípravce se daří 
o něco lépe, v šesti zápasech nasbírala 13 bodů a 
usadila se na druhém místě své okresní soutěže. 
Podrobnosti o výsledcích a o dalším programu 
naleznete na našich internetových stránkách 
www.sokolknezpole.cz a www.sokolknezpole.
ic.cz, které pravidelně aktualizujeme.

U tématu mládežnických oddílů se musíme 
pozastavit. V letošní sezóně se ve zvýšené míře 
potýkáme s problémem obsazení hráčského 
kádru jak v přípravce, tak v žákovské kategorii. 
Následně lze očekávat problémy s doplňováním 
dorostu, které je při nedostatku vlastních odcho-
vanců v žákovském týmu velmi obtížné a ná-
kladné. Zde tkví velké nebezpečí, že v budoucnu 
jednoduše nebude mít kdo hrát za Kněžpole 
fotbal. Proto se i touto formou obracíme na ve-
řejnost v naší obci s velkou fotbalovou tradicí. V 
Kněžpoli přece žije spousta tatínků a dědečků s 
fotbalovou minulostí na soutěžní úrovni. Zkuste 
si vzpomenout na vše pěkné a pozitivní, co Vám 
sport přinesl a pobídněte své potomky k aktivitě 
na fotbalovém trávníku. Využijme nadstandard-
ního zázemí, které náš klub poskytuje. Dětí je v 
dědině také dost. Ukažme jim, že volný čas lze 
naplnit zdravým pohybem v bezpečí na hřišti, že 

lze uspokojit přirozenou dětskou hravost a sou-
těživost i jinak než mačkáním kláves a ovladačů 
u počítačů! Náš oddíl přípravky má tréninko-
vý program otevřen pro dívky a chlapce už od 
předškolního věku, školačky a školáci od věku 
šesti let se už mohou přihlásit i do mistrovských 
soutěží přípravek a žáků.

Při 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 letošní podzim ne-
byl výjimkou a již zde proběhlo několik pravi-
delných kulturně-společenských událostí: pro-
hlídka dechových kapel, krajská hasičská soutěž, 
schůze zastupitelstva obce a další. Objekty a pro-
story obhospodařované Sokolem byly pro tyto 
akce z naší strany vždy vzorně připraveny a 
uklizeny, neboť součinnost s Obecním úřadem 
je pro nás samozřejmostí. 

Nezbývá než pozvat příznivce kněžpolské-
ho fotbalu na náš stadion. Přijďte podpořit svůj 
mančaft  na mistrovská utkání, na trávníku uvi-
díte – věříme, že především v domácích dresech 
- velkou porci solidního fotbalového umění.

Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do mateřské školy

Tradice celoročních projektů je na Základ-
ní škole Kněžpole mnohaletá. Je u nás jen málo 
škol, které by se mohly pochlubit tolika projekty. 
Témata projektů nikdy nebyla vybírána nahodi-
le, ale vždy vznikala z potřeby zkvalitnit některé 
oblasti výuky a výchovy našich žáků. Zároveň 
jsme se vždy snažili o to, aby činnosti a akce, 
které v rámci projektů probíhaly, byly pro žáky 
zajímavé a přitažlivé. 

Pro letošní školní rok 2014/2015 bylo vy-
bráno téma neobyčejně potřebné a aktuální.. 

Projekt s názvem ROSTEME vnáší záměrně 
do naší výuky etickou výchovu. Neznamená to, 
že by etická výchova neměla u nás dříve své mís-
to. Dáme jí však v letošním školním roce větší 
prostor. 

Letos pro nás začal nový školní rok 2014/2015 v pondělí 1. září. 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v učebně školy, kde se sešli neje-
nom paní učitelky s dětmi, ale i rodiče a hosté. Žáky naší školy při-
vítali a podpořili v nástupu ke školním povinnostem ředitelka ZŠ 
a MŠ Mgr. Irena Šichová, starosta obce Mgr. Petr Knot, Mgr. Jana 
Polášková, farář Josef Říha, vedoucí učitelka MŠ Ivana Bílková.

Škola je organizována jako trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída 1. ročník 10 žáků Mgr.Libuše 

Čechová
učebna C 

II. třída 2. a 3. ročník 11 + 5 žáků Mgr.Irena 
Šichová

učebna A

III. třída 4. a 5. ročník 12 + 7 žáků Mgr.Ludmila 
Vaverková

učebna B

Počet žáků je celkem 45. Výuka probíhá v l.- 5. ročníku podle 
Školního vzdělávacího programu Sedm klíčů k radosti. Na snížený 
úvazek učí Mgr. Sláva Cingelová. Ve čtvrtém ročníku bude při výuce 
vypomáhat na snížený úvazek asistentka pedagoga Jana Budíková. 

Žáci naší školy mohou navštěvovat nepovinný předmět nábo-
ženství, který vyučuje pan farář Josef Říha ve středu ve dvou od-
děleních. 

Školní družina má dvě oddělení, v nichž budou pracovat ve-
doucí vychovatelka Hana Bučková a Jana Budíková se 40 přihláše-
nými dětmi. Činnost školní družiny se bude uskutečňovat v nově 

vybudované místnosti pro školní družinu, ale i v přízemní učebně a 
v ostatních prostorách školy.

Provoz školy bude zajišťovat školnice paní Jana Brázdilová a 
pracovnice úklidu paní Zdeňka Borusíková.

Ve školní kuchyni jsou připravovány paní kuchařkami Rena-
tou Smělíkovou a Janou Kolomazníkovou obědy podle norem pro 
školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního 
lístku, hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin. 
Vaří se každý den kvalitní teplý oběd a polévka. K obědu jsou denně 
podávány nápoje. Ovoce, zelenina, zeleninové saláty, kompot a pe-
čené moučníky tvoří doplněk oběda. Vedoucí školní jídelny je Jana 
Brázdilová. O kvalitě výživy svědčí i to, že všech 45 žáků školy se 
stravuje ve školní jídelně. 

Při ZŠ pracuje Sdružení rodičů, předsedkyní je paní Eva Bilí-
ková. 

Školská rada, pro volební období 2012 – 2015, pracuje ve složení 
členů za zákonné zástupce Eva Bilíková a Aleš Šimík, za pedago-
gické pracovníky Libuše Čechová a Hana Bučková, za zřizovatele 
Marta Ševčíková a Tomáš Otrusiník.

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, 
rodiče i učitelé a zaměstnanci školy, proto bych chtěla všem popřát 
hodně studijních úspěchů, tvořivost a radost při všech činnostech 
ve škole a především také pevné zdraví, rodičům také hodně trpě-
livosti, za kterou budou jistě odměněni výbornými výsledky svých 
dětí. 

Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Témata projektu jsou rozdělena na jednotli-
vé měsíce. Možná se některá budou zdát samo-
zřejmá, ale zjišťujeme, že je potřeba jim věnovat 
zvýšenou pozornost. 

V  neposlední řadě si klademe za cíl vytvo-
řit ze školy takové výchovné společenství, které 
napomáhá bezproblémovému soužití kolektivů 
tříd a výuce ostatních předmětů v pozitivně na-
laděném prostředí spolupráce. Při naplňování 
cílů projektu chceme mít stále na paměti, že jde 
o to, aby se chování žáků zlepšovalo ve všech ži-
votních situacích. 

Naše žáky postupně čekají tato měsíční té-
mata: pořádek, vytrvalost, hospodárnost, přá-
telství, hygiena a čistota, loajalita, poslušnost, 
optimismus, trpělivost, dobré využití času.

Každý vyučující si téma rozpracuje s ohle-
dem na věk dětí, jejich možnosti, schopnosti a 
potřeby ve své třídě a zařadí je do jednotlivých 
předmětů. Zapojí se také školní družina.  Zá-
roveň ale budeme respektovat komplexnost 
výchovy a nebudeme tedy v daném období 
opomíjet ostatní témata. Budeme také přihlížet 
ke schopnostem a možnostem dětí, budeme re-
spektovat jejich věk, potřeby a rodinné zázemí.

Doufáme, že i tento celoroční projekt zane-
chá v našich žácích stopy a přispěje ke kvalitnější 
výchově našich žáků. Všechny myšlenky o etické 
výchově shrnul William Cuppy do tohoto citátu:

Etika znamená, že se chováme o něco lépe, 
než je absolutně nutné.                                                                             

Ludmila Vaverková

Celoroční projekt Rosteme

Základní škola

Nástupní měsíc září je velmi důležitý nejen pro školáky nastupující do 
základních škol, ale hlavně pro děti, které poprvé nastupují do mateřské 
školy. Děti, které dovršily ten správný věk, přišly v září i do naší školky. Mě-
síc uběhl jako voda a adaptační období je již za námi. Nejhorší jsou první 
kroky od máminých sukní, kdy se dítě seznamuje s novým prostředím, 
dětmi, paní učitelkami a pravidly třídy. V tomto období je nejdůležitější, 
aby naši nejmenší měli plnou podporu ze strany rodičů i příbuzných. Jak-
mile dítě vycítí, že postoj rodičů je nejistý, často zkouší, jestli by si nemohlo 
vybojovat pohodlnější cestu, bez každodenního ranního vstávání, podři-
zování se autoritě, režimu dne a přizpůsobování se kolektivu. V každé třídě 
je spousta hraček, kamarádů a dalších podnětů, které nakonec dítě osloví 
a usnadní jim pobyt v novém prostředí. Dítěti by mělo být vysvětleno, že 
rodiče chodí do práce, malé děti do školky a ty větší, třeba bratr, chodí do 
školy. Každý z nás má přece nějaké povinnosti. Rodiče by měli vést své 
ratolesti k samostatnosti. Při nástupu do mateřské školy by se dítě mělo 
umět dorozumět, dobře se pohybovat, zvládat osobní hygienu, samostatně 

jíst, oblékat se a znát svoje jméno. Za pedagogický kolektiv můžu říci, že 
se snažíme vlídným přístupem dosáhnout relativně citové samostatnosti.

V naší mateřské škole je k dnešnímu datu zapsáno čtyřicet šest dětí. 
V každé třídě po dvaceti třech dětech. Dvě místa jsou volná a čekají na 
případné zájemce. Již v prvním měsíci školního roku děti měly možnost 
shlédnout hravé vystoupení „ Lišáka Foxíka“, který hravou a názornou 
formou seznámil naše nejmenší s nejdůležitějšími pravidly v dopravní vý-
chově. Spousta dalších kulturních akcí na děti ještě čeká. Informovat se 
můžete na našich webových stránkách. Všechny důležité věci o chodu a 
řádu školy byly s rodiči probrány na třídní schůzce.

Všem dětem přeji, aby vyrůstaly v  podnětném prostředí, které jim 
umožňuje rozvíjet se po všech stránkách. Jak po stránce pohybové, tak i 
v rozvoji řeči, která souvisí s rozvojem motoriky i rozumových schopností. 
Vždyť šťastné dětství dělá šťastné lidi.

                                       Za mateřskou školu napsala Ladislava Nosková.
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Kněžpolští důchodci 
na cestách

    Ještě na sklonku svého funkčního ob-
dobí jsme se jako rada obce zabývali myšlen-
kami na akce, které u nás dosud nebyly a které 
by se mohly setkat se zájmem spoluobčanů.

 Jedním z diskutovaných námětů 
byla i možnost uspořádání výletu pro naše 
důchodce. A proč právě pro ně? Odpověď je 
nasnadě - protože si jako rodiče uvědomuje-
me jejich nezastupitelnou roli při výchově a 
vzdělávání našich juniorů. A jejich důležitost 
ještě dál roste o letních prázdninách, kdy jsou 
často nuceni suplovat při opatrovnictví jejich 
pracovně vytížené rodiče. Není proto náho-
dou, že jsme termín naplánovali na čas těsně 
po začátku školního roku s cílem umožnit na-
šim seniorům alespoň chvilkový relax mimo 
starosti všedního dne. 

 Termín odjezdu jsme stanovili na 
úterý 16. září 2014. Již na zastávce ČSAD 
byla vidět na všech výletnících dobrá nálada 
podporovaná příznivou předpovědí počasí. A 
vzhledem k deštivému a jen těžko odhadnu-
telnému průběhu letošního pozdního léta to 
bylo skoro jako výhra v loterii. Autobus dora-
zil přesně na čas a po nástupu nastala nejdůle-
žitější fáze každého výletu - přepočítání počtu 
účastníků. Dotáhli jsme to až na číslici 28, což 
se dá označit jako úspěch. Do Rožnova jsme 
dojeli ve velmi dobrém čase a hned na úvod 
nás čekala individuální prohlídka Valašského 

městečka. Všichni jsme si prohlédli ty nejzná-
mější a nejstarší objekty, například budovu 
fojtství z Velkých Karlovic, poštu nebo hos-
podu. Ti všímaví pak objevili i některé z nově 
instalovaných expozic, jakou je například řez-
nický krám se zpracováním masa. 

 Před polednem jsme se znovu shro-
máždili před hlavní pokladnou. Zde jsme 
totiž byli domluveni na setkání s průvodky-
ní po areálu Valašské dědiny. Spolu s ní jsme 
se vydali objevovat věci, které často uniknou 
i nejpozornějšímu návštěvníkovi, protože o 
nich není v žádném z dostupných pramenů 
ani zmínka. Troufám si říci, že všichni si ještě 
teď pamatujeme význam slov košár, pajta či 
geleta a že už víme, proč je na komíně každé 
valašské chalupy květináč s netřeskem...

 Po prohlídce dědiny jsme sice pláno-
vali přejezd do Štramberka, ale tady opět se-
hrálo svoji roli počasí, které nám naše plány 
výrazně hatilo. Nejprve se zatáhlo, pak spadla 
mlha a nakonec začalo pršet. Nezbývalo tedy 
nic jiného než začít improvizovat a pokusit 
se vymyslet náhradní program. Naštěstí jsme 
dali hlavy dohromady a vymysleli něco, na 
co bychom za normálních okolností nepřišli. 
Nejprve jsme "vzali útokem fabriku na frgále 
ve Valmezu" a odtud  jsme se vydali již smě-
rem na Zlín. 

 Na zpáteční cestě jsme totiž chtěli 
navštívit jednu z památek, kterou sice máme 
opravdu pod nosem, ale jen málokdo z nás 
se na ní zastavuje častěji. Řeč je o barokním 
zámku ve Vizovicích. Ačkoliv jsme přijeli 

zhruba deset minut po zavírací hodině, tak 
přeci jen autobus plný důchodců má natolik 
velkou přesvědčovací schopnost, že se před 
námi znovu otevřela již jednou zamčená vrata 
a my jsme se mohli posunout v čase o několik 
století zpět. Po prohlídce jsme pak ještě mohli 
zavítat do přilehlého parku. V půl šesté se pak 
pro nás opět na vizovickém náměstí zastavil 
autobus. Opět následovalo pečlivé počítá-
ní obsazených sedaček a po ujištění, že jsme 
nikoho nikde nezapomněli jsme již vyrazili 
směrem domů.

 Do Kněžpole jsme přijížděli opět 
za krásného a slunečného počasí, spokojení 
a plní dojmů. A protože je jasně vidět, že ne 
všechny plánované zastávky jsme stihnuli a na 
některé již nezbyl čas, jistě se nějaká podob-
ná akce pro aktivní seniory bude v budoucnu 
opakovat.

 Za všechny účastníky tohoto výletu 
bych ještě jednou chtěl poděkovat té slečně 
průvodkyni ve Vizovicích za její ochotu se 
nám věnovat i v době, kdy již byla na odchodu 
a také panu Kierykovi za bezpečnou a nervy 
uklidňující autobusovou přepravu.

 Snad jste si po přečtení tohoto článku 
a prohlédnutí fotografi í mohli udělat obrázek 
o tom, nakolik byl celý zájezd byl úspěšný. A 
věřím, že to není jen můj názor. Ale na to se již 
poptejte i dalších účastníků, snad potvrdí mé 
dojmy...

     
 ing. Petr Jakšík, místostarosta
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Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a prav-
divost jednotlivých článků a názory v nich obsažené se nemusí 

shodovat s názory redakční rady a vedení obce.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpoví-

dají jejich autoři.
Vydává Obecní úřad Kněžpole – řídí redakční rada – Ing. Petr 

Jakšík, Petr Švehla, Iveta Hrušková

Grafi cká úprava a tisk 
Petr Brázda - vydavatelství Břeclav 518 367 450

Redakční rada děkuje všem čtenářům za 
přízeň, přispěvatelům za jejich spolupráci 

a těšíme se s Vámi na počtenou i po volbách.

Několik fotografií z výletu pro naše důchodce


