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Vá ž e n í
spoluobčané,
po dlouhé a únavné
zimě se k nám konečně navrací
jaro a s ním hezké počasí. Pro obec
i občany tak končí práce spojené s úklidem sněhu nebo vytápěním budov a nastává
období prací jarních. Pro obec přichází období
spojené s množstvím nejrůznějších činností, od
klasické údržby veřejných prostranství, až po
investiční akce.
V oblasti investičních akcí bude letos pro
obec jednou z nejvýznamnějších výstavba multifunkčního hřiště v prostoru mezi fotbalovým

tu jejich počtu.
S tím také občas slyším
výtky vůči vedení obce, že se problémem dostatečně nezabývá. Byl bych velmi nerad, aby tato situace přerostla do nějaké
hysterie, neboť mnohé z šířených informací
vycházejí dle mého názoru spíše z neznalosti
problematiky. Mně i ostatním zastupitelům je
samozřejmě jasné, že nákladní doprava, která
projíždí centrem obce, je pro tamní obyvatele
nepříjemná. Zároveň je ale zřejmé i to, že společnosti, podnikající v naší průmyslové zóně,
se bez nákladní dopravy neobejdou. Dopravní
zatížení je pro obec negativní faktor. Podnikatelské aktivity v naší obci mají však i svá
pozitiva, která mnozí kritici nevidí. Mnoho
okolních obcí by bylo šťastných, kdyby měli
na svém území více než sto pracovních míst,
tak jako my. Z nich zhruba třetinu obsazují

hřištěm a tenisovými kurty a výstavba in-line
parku na části kluziště. Jedná se o projekt spolufinancovaný Regionálním operačním programem Střední Morava. Obec tak bude tento
projekt stát pouze 10 – 15 % z celkové ceny.
Pevně věřím, že zejména multifunkční hřiště
přinese zlepšení podmínek sportovního vyžití
v obci především pro děti a mládež. Vedle toho
bych rád zahájil práce na přípravě výstavby
nové budovy knihovny, tak aby mohl být současný prostor knihovny využit pro potřeby
školní družiny, po které škola i rodiče už dlouhá léta volají. Domnívám se, že pro umístění
nové knihovny se jeví jako nejvhodnější pozemek vedle vchodové části kulturního zařízení.
Prostorově by byl nový objekt zcela dostačující
a náklady budou podstatně nižší než ty, které byly předpokládány při realizaci družiny
v podkroví budovy školy. Dále plánujeme opravy chodníků a rozšíření komunikace podél areálu společnosti KOVOP.
Jsem si vědom, že část z Vás tíží dopravní
situace v obci. Od některých občanů se ke mně
dostávají podněty o neúnosnosti množství
nákladních vozidel v obci a neustálém nárůs-

obyvatelé Kněžpole. Mimo to přináší podnikatelské aktivity nemalé příjmy do obecního
rozpočtu. Je zcela zřejmé, že bez těchto příjmů
bychom museli radikálně zkrátit mnohé výdaje. Bylo by méně opravených chodníků, méně
peněz na kulturu sport, školství a další. Úkolem vedení obce je vybalancovat tyto pozitiva
a negativa do určité rovnováhy. Nemyslím si,
že nákladní doprava v obci je neúnosná. Stačí se zajet podívat do okolních obcí, kterými
procházejí tranzitní komunikace, a pozorovat
tamní dopravu, která je mnohonásobně vyšší. My „Kněžpolané“ jsme na to ovšem nebyli
zvyklí. Neroste však jen doprava nákladní.
Obcí projedou denně desítky nákladních
aut. To je pravda. Nicméně stejně tak projede
obcí zhruba 100 autobusů a stovky osobních
aut. Ano, před dvaceti lety projelo centrem
obce denně skutečně pouze několik traktorů
a minimum nákladních automobilů. Ovšem
i množství osobních aut bylo mnohonásobně nižší než dnes. Tím nechci stávající situaci zlehčovat. Již několik let se vedení obce
zabývá řešením dopravní obslužnosti průmyslové zóny formou obchvatu. Máme jej v

č.1/2011
územním plánu, je uzavřena většina potřebných smluv ohledně odkoupení pozemků.
Ukázalo se však, že jsou zde i občané, kteří
se stavbou obchvatu nesouhlasí a své pozemky, které jsou pro stavbu nezbytné neprodají.
V takové chvíli se stává celý projekt pouhou
vizí. A to ani nezmiňuji, že doba rozdávání
evropských peněz plnými hrstmi je také pryč.
Musíme se proto připravit i na alternativu,
že se obchvat zrealizovat nepodaří. Jiné trasy jeho vedení nejsou reálné jak z hlediska
ochrany životního prostředí, ekonomiky tak
z důvodu průchodu přes jiné katastrální území. Jako jediná dohledná alternativa se tak
jeví radikální rekonstrukce silnice mezi hlavní křižovatkou a průmyslovou zónou. Vím, že
někteří občané to nepovažují za řešení. Nicméně takové opatření by zásadně snížilo jak
vibrace a hluk. Jsem si vědom toho, že by se
jednalo o řešení částečné, ovšem za takových
okolností jediné možné. Jako opatření proti
dalšímu nárůstu dopravního zatížení se vedení obce pokusí prosadit stavební uzávěru, která by v budoucnu znemožnila realizaci dalších
průmyslových staveb náročných na dopravní
obslužnost, dokud by nebyl vyřešen jiný přístup do průmyslové zóny.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití nadcházejících Velikonoc, dobré sousedské vztahy a pohodu. Klid a sousedské porozumění byly totiž podle mého názoru
vždy jedněmi z největších pozitiv života na
venkově. Bylo by nenapravitelnou chybou, se
o tyto pozitiva připravit.
Mgr.Petr Knot, starosta

Hody,hody zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
na pomlázku mašli,
že k Vám cestu našli

Radostné prožití
svátků velikonočních
přeje Rada obce a
všichni zaměstnanci
Obecního úřadu
Kněžpole
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Památeční kříže v naší obci
Pracovníci Památkového úřadu a Slováckého muzea z Uherského Hradiště nás před
časem požádali, abychom jim sdělili, které
kříže v naší obci jsou vedeny jako památky.
Nebude jistě na škodu, když si je v dnešních Kněžpolských novinách připomeneme.

Až teprve 13.6.2007 při silné bouřce uhodil
blesk do kříže a v okamžiku jej rozmetal po
poli i silnici. K Kříž byl znovu opraven (viz
Kněžpolské noviny č. 4/2009) a 24.5.2010
posvěcen panem farářem P.J. Walczakem. Pak
následovala mše sv. v Kněžpolském kostele.

1.Kamenný
kříž
u kostela
Byl
postaven
v r. 1883 nákladem
150 zl. Věnován byl
Mikulášem Kaňovských č.p.17 a Annou
Trulajovou, hraběčí
kuchařkou ve Vídni.
Nese nápis:
Nákladem
zbožné Anny Trulajové
a
Mikuláše Kaňovského
¼ lán. čís.17
1883
2. Kříž na Odkolí
Stojí směrem od Kněžpole do Bílovic po
levé straně. Je rovněž kamenný s nápisem:
Ke cti a chvále Boží
postaviti dali manželé
Vojtěch a Marie Flíborovi z Kněžpole č.12
L.P. 1925

3. Kříž na Nivách
Při levé straně od Úpravny vody směrem
k Bílovicím asi 200m před bývalou mlékárnou
je kříž Knotů s nápisem:
Založen
zbožnou rodinou Knotovou
z Kněžpole č.30 L.P. 1847
nově postaven od manželů
Františka a Anny Knotových
1891

Od
této
doby stál kříž
celkem neporušený,
jen
v r. 1988 neznámí vandalové
urazili
hlavu
Krista a desku s nápisem
INRJ. Toto bylo
našimi občany
ihned a zdarma opraveno.

V roce 1982
byl
na
kříži
uražen vrch nad
hlavou
Krista
a
jeho
levá
ruka. Na náklad
manželů Františka a Marie Knotových č.p.30 byl
kříž opraven.

4. Kříž u Úpravny vody – pod „Hrádkem“
Nese nápis:
PB
postaven od
Rodiny Lorencovy
1866
Pověst tvrdí, že byl postaven proto, že
v těch místech byl nalezen poklad. V roce
1960 byla sražena z tohoto kříže vrchní půle
kříže s kamenným tělem Ježíše Krista. Zničení prý provedli vandalové, ale druhá verze je,
že pachatelem byl jedinec. Nikdy se to neobjasnilo. Dlouho stál poničený kříž a žaloval

kolemjdoucím
na hanebný čin
zlého člověka.
Po čase se však
našli lidé, kteří se
rozhodli poničený kříž opravit.
Byli to František
Šnajdar č.p.151,
Kaňovský Josef
č.p.243 a tehdejší kněžpolský
kovář Vojtěch
Kozelek č.p.53. A tak byl kříž po 25 letech
znovu postaven.
K jeho posvěcení přišlo 12.srpna 1994 za
velké účasti kněžpolských občanů. Kříž vysvětil tehdejší pan farář P. Jaroslav Huslík a pak
byla sloužena slavnostní mše svatá v tehdejší
kněžpolské kapličce.
5. Kříž na Rovinách (Rovňách)
Je postaven z kamene a opatřen vtesaným
nápisem ve staročeštině tohoto znění:
Když ty podle jdeš,
klekni, Boha slaviti a velebiti
se vynasnaž.
Podle zakódovaného letopočtu
v římských číslicích byl postaven
v roce 1740. Je
tedy z Kamenných
křížů
nacházejících se
v katastru obce
Kněžpole jeden
z nejstarších.
Je potřeba si
těchto památek vážit, ctít je a opatrovat pro
generace příští. Jistě to měl na mysli i náš básník K.J.Erben, který napsal: „Potud
národ
svůj, pokud šetři svých památek“…
Ludmila Lapčíková, kronikářka

Beseda s důchodci
V neděli 27. března 2011 se uskutečnila již tradiční Beseda s důchodci, kterou pro naše spoluobčany připravila místní organizace Českého
červeného kříže společně s Obecním úřadem Kněžpole.
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Obecní úřad informuje
V ý p i s U S N E S E N Í č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole,
konaného dne 6. dubna 2011
k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/1/2011
schvaluje
Měsíční odměnu pro pana Josefa Živnůstka,
Kněžpole čp. 146, od 6.4.2011 ve výši 350,-Kč
měsíčně
k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/2/2011
schvaluje
Změnu č.1/2011rozpočtu Obce Kněžpole :
příjmy: 88.000,- Kč
výdaje: 88.000,- Kč
dle přílohy č. 3 – 6/2011
k bodu č. 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/3/2011
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011
k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/4/2011
schvaluje
Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kněžpole
k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/5/2011
schvaluje
Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kněžpole

k bodu č. 10)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/6/2011
schvaluje
změnu usnesení č. 20/6/2010 v následujícím
rozsahu:
část poslední věty usnesení, začínající slovy
„s tím, že do kupní smlouvy bude zaneseno
předkupní právo Obce Kněžpole na pozemek par.č. 1438 za cenu, za jakou obec tento
pozemek prodala“ se ruší a nahrazuje zněním:
„s tím, že s kupujícím a vlastníky zbývajících
id. 3/4 parcely č.1438 bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí kupní na část pozemku
p.č. 1438 o výměře cca 250 m 2, která je územním plánem vymezena jako plocha veřejných
prostranství, a to za cenu za 1 m2, za jakou
obec tento pozemek prodala.“
Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.
k bodu č. 11)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/7/2011
schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 1440/52 v k.ú.
Kněžpole, která leží uvnitř dvora bytového
domu čp.246 o velikosti cca 180 m2, která bude
konkrétně vymezena v budoucnu zpracovaným geometrickým plánem, za cenu 100,-Kč/
m2 a to do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků bytového domu následovně:
SJM Gajdoš Zdeněk a Gajdošová Alena,
Kněžpole čp.246, PSČ 687 12
1/4
Machalová Lucie, Lomená 286, Zbuzany, PSČ
252 25 1/4

A co nás čeká ..................
•
•
•
•
•

24. dubna 2011
30. dubna 2011
18. a 20. května 2011
28. května 2011
11. června 2011

tradiční výstava vín
stavění máje
humanitární sbírka nepotřebného ošacení
oslava 200 let školství v Kněžpoli
noční soutěž v požárním útoku

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÿĩ KNĎŽPOLE
POġÁDÁ

v SOBOTU

7.KVĎTNA

od 8:00

Sbďr železného odpadu
Prosíme obĀany kteĢí nás chtďjí touto formou podpoĢit,aby pĢipravili svĪj železný
odpad pĢed svoje domy. Po celý den bude naše pracovní Āeta objíždďt celou obec a
v pĢípadď potĢeby,bude pĢipravena váš železný odpad pĢenést,popĢ.demontovat ze
zalehlých koutĪ vašich zahrad a dvorĪ.

ZA PROJEVENOU PODPORU DĎKUJÍ HASIÿI

Mravcová Emilia, Papírenská 223/18, Praha 6,
Bubeneč
1/4
SJM Němeček Oldřich a Němečková Věra,
Kněžpole čp.246, PSČ 687 12
1/4
k bodu č. 12)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/8/2011
schvaluje
starostu obce Mgr. Petra Knota, bytem
Kněžpole čp.266, jako zástupce na všech valných hromadách SVaK, a.s. Uh.Hradiště, které
proběhnou ve volebním období 2010 – 2014
k bodu č. 13)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/9/2011
schvaluje
uzavření Dohody o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz ZŠ Bílovice na rok 2011,
mezi Obcí Kněžpole a Obcí Bílovice s tím,
že finanční příspěvek činí 148.064,-Kč, tedy
5.288,- na jednoho žáka z naší obce, navštěvujícího ZŠ Bílovice
k bodu č. 14)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/10/2011
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o partnerství z 3.12.2010 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce Kněžpole ze dne 3.12.2010, uzavřených mezi obcí a Sdružením právnických
osob s názvem Region Za Moravú
ing. Petr Jakšík, místostarosta obce
Mgr. Petr Knot, starosta obce

PROVOZNÍ DOBA
na ukládce domovního odpadu
- kontejnery
_____________________________
od 1.dubna 2011 do 31.října 2011
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)
______________________________
Svoz nebezpečného odpadu + elektrozařízení – rok 2011
12. dubna 2011 16.00 – 16.45 hodin
před budovou obecního úřadu
19. září 2011
19.00 – 20.00 hodin
před budovou obecního úřadu
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Pietní akt
V sobotu 5.března 2011 ve 13 hodin se
uskutečnil u pomníku padlých v Kněžpoli
pietní akt.
Přítomní vzpomněli výročí narození
našeho prvního prezidenta Československa
T.G.Masaryka a vzdali poctu padlým a umučeným spoluobčanům v I. a II. světové válce.
Akce se uskutečnila za účasti členů Klubu vojenské historie v dobových uniformách
včetně dobové vojenské techniky.

Tříkrálová sbírka
2011
V sobotu 8. ledna 2011 se v naší obci
uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tato sbírka je
pořádaná Charitou ČR a je největším dobrovolnickou akcí v ČR.
V obci Kněžpole bylo vybráno celkem
29.503,- korun.

Bylo nám třináct...
(malé vzpomínání na klukovská léta Vlastika
Šobáně za války v Kněžpoli)
Letos tomu bude už šedesát šest let, co
skončila druhá světová válka. My děti v malé
slovácké vesničce Kněžpole jsme si žili bezstarostným životem, i když jsme už těsně před
začátkem války sem tam něco podchytili ze
starostlivých rozhovorů našich rodičů, sousedů či strýčků a tetiček na téma, že se schyluje
k válce. V té době nás chodilo do místní
obecné školy a později do měšťanky do Bílovic poměrně hodně, poněvadž ročníky 1931,
1932 a také další ročníky byly v Kněžpoli
co do počtu narozených dětí poměrně silné
a tak nás po dědině skutečně běhalo v té době
požehnaně. Dost matně si vzpomínám na září
roku 1937, kdy zemřel prezident T. G. Masaryk. Taková malá tryzna se konala v parku
u hospody U Čudů, kde byl památník padlým
občanům v 1. světové válce a kde vzpomínali na prezidenta Masaryka hlavně kněžpolští
legionáři. Rok 1938 přinesl naší republice
tzv. Mnichovskou dohodu čtyř evropských
velmocí (Německo, Anglie, Francie, Itálie),
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která měla za následek odtržení pohraničních
oblastí naší republiky - Sudet a jejich začlenění k Německu. Důsledky tohoto aktu přinesl
15. březen 1939, kdy naši okleštěnou republiku obsadila německá vojska a byl vytvořen
Protektorát Čechy a Morava. Dodnes při
setkání rodáků vzpomínáme na den 15. březen 1939. Seděli jsme v dlouhých lavicích
kněžpolské malotřídky bez hnutí a s napětím
sledovali našeho pana řídícího Josefa Krčka.
Dlouho stál u okna, díval se na prázdnou ulici
před školou a pak třesoucím se hlasem pronesl: „Milé děti. Dnes se stala pro naši vlast
veliká a hrozná nespravedlnost. Nebudeme
se dnes učit, můžete jít domů ke svým rodičům a blízkým“. Vzpomínám si, že nás to
mimořádné volno ani moc nepotěšilo. Ještě
chvíli jsme mlčky seděli v lavicích a potom
se jednotlivě ubírali domů. l když samotná
válečná léta nepřinášela pro kněžpolské děti
žádné mimořádné události, přesto nám, hlavně klukům, zůstalo v paměti mnoho zážitků.
Pamatujeme si na zatýkání občanů Kněžpole
německým gestapem. Je třeba vzpomenout,
proč k tomu zatýkání vůbec došlo. Ihned po
obsazeni naší země Němci, začaly na obsazeném území vznikat protiněmecké ilegální
skupiny, složené hlavně z mladých lidí. Dávali

Webové stránky obce
Obec Kněžpole má nově zpracované
webové stránky. Adresa zůstává stejná:
www.knezpole.cz
A co zde kromě jiného naleznete?
• úřední deska
• hlášení obecního rozhlasu
• územní plán
• dokumenty
▶ usnesení rady obce
▶ usnesení zastupitelstva obce
▶ finanční rozpočet
• ankety
• napište starostovi
tím najevo nenávist k německým okupantům v pevné víře, že pomohou k brzkému
obnovení naší republiky. Málo zkušenosti,
neznalost stávajících poměrů a špatná konspirační organizovanost zapříčinila, že jedna
z těchto ilegálních skupin vytvořená v Uherském Hradišti, Jarošově, Kněžpoli a dalších
obcích vedená dost známým učitelem, byla
velmi brzy odhalena a její členové už na začátku války byli gestapem pozatýkáni. Nejdříve
snad hned na počátku války v roce 1940, pak
byli někteří nakrátko propuštěni a brzy znovu
pozatýkáni. Právě toto druhé zatýkání jsme
my kluci tajně sledovali ze zahrádek domků
okolo obecního úřadu. Přijela auta gestapáků
v kožených kabátech a naražených kloboucích. Přiváděli do kanceláře obecního úřadu
jednoho občana za druhým. Vzpomínáme na
to, jak jeden z gestapáků silným hlasem vyzval
z povzdálí sledující občany k okamžitému
odchodu domů, jinak prý použije zbraně. Pro
nás kluky, poschovávané v keřích a za stromy
v zahrádkách, to znamenalo velice rychlý úprk
domů. Zatčení občané byli vesměs členové
ilegální skupiny Obrana národa. V kronice
obce Kněžpole, popř. v archivu bychom jistě
našili jména všech zatčených. Byla to opravu
početná skupina z tak malé vesnice. Vzpomí-
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nám na některé z nich a omlouvám se těm, na
které jsem zapomněl. V té době to byli pro nás
strýčci: Lad‘a Lapčíků, Tonek Zdílnů, Vojtěch
Šveců, Sláva Lapčíků (Samků), Franta Lapčíků (Čtvrťa), Franta Podlasů, Pepoš Pavlíků,
Ferda Šurmánků, Vojta Jakšíků, Fanek Šupků.
Vězněni byli nejdříve v Uherské Hradišti, pak
v Brně, Breslau, Drážd‘anech a snad i v Berlíně. Byli odsouzeni v mnohaletým trestům.
Samostatnou kapitolu si zaslouží Vladin
Běťáků. Ten v době zatýkání oral s kravským
potahem na poli u kněžpolského lesa. Gestapáci pro něho poslali jeho otce. Vladin předal
tátovi bič a opratě se slovy, že se nedá zatknout
a utekl do lesa. Gestapo les postupně obklíčilo, ale hledaného Bět‘áka nenašlo. A nenašlo
ho do konce války. Skrýval se po okolních vesnicích u známých a méně známých, u přátel
i u cizích lidí. Byla to léta strastiplná, ale
vydržel. Ani hrozba smrti neodradila mnohé
občany, aby hledanému Vladinovi Běťákovi
poskytovali pomoc až do konce války.Vzpomínám si, jak už první den po osvobození,
když jsem šel k Lapčíkům do hospody do
konvičky pro pivo, seděl Vladin Běťák se sousedy u piva, krásně ostříhán a oholen, usmál
se na mne a stačil mi připomenout, že ten
lupič u Kolků na hůře, na kterého jsme před
rokem při klukovské hře narazili, nebyl lupič,
ale on. Dva ze zatčených, Vojtěch Švec a Sláva
Lapčík, byli umučeni. Válečná léta přinášela
postupně pro občany spoustu nepříjemných
nařízení, zákazů a příkazů. Ve večerních hodinách musela být všechna okna zatemněna, na
ulicích se nesvítilo, jízdní kola měla lampičky
zatřena černou barvou jen s malým obdélníkovým průzorem. Porušení těchto nařízení
bylo přísně trestáno. Byl zákaz kulturních
akcí, všechny činnosti a společenské akce byly
kontrolovány. Pokud byla povolena zabíjačka,
muselo se odevzdávat sádlo, maso, kontrolovala se váha, prostě tvrdý okupační režim.
A tak tomu bylo i s dalšími zemědělskými
produkty. Lidé si však i v těch pro ně těžkých
válečních dobách dovedli poradit. Zabíjelo se na černo, různé dodávky se obcházely
a pozměňovaly ve prospěch rodiny, slivovice
se pálila načerno, různě se kšeftovalo s potravinovými lístky, poukazy na oblečení, obutí,
s kuřivem atd. Snaha přežít byla silná a ještě
silnější byla solidarita občanů.
Válečná léta pozměnila i život nás dětí,
hlavně kluků. Po pár letech jsme z kněžpolské
malotřídní obecné školy přešli někteří do
měšťanské školy do Bílovic, někteří pokračovali v obecné škole. Válka a hlavě nedostatky
různých surovin, např. uhlí, způsobily, že
během zimních měsíců jsme měli několikrát
uhelné prázdniny. Některý rok týden, některý
rok dva týdny i měsíc a v zimě v letech 1944
a 1945 byly školy zavřeny od podzimu až do
konce války v květnu 1945. V průběhu této
zimy jsme školu navštěvovali jen dvakrát týdně. V úterý a pátek. Chodili jsme si vždy jen
pro úkoly, které jsme při další návštěvě školy
odevzdali vypracované a obdrželi jsme úkoly
nové. Jiné dny se totiž ve školách netopilo.

Z této doby si dost dobře vzpomínám na některé události, které podstatně ovlivňovaly
život naši vesnice a nás kněžpolských kluků.
Bylo to samozřejmě tajné poslouchání zahraničního rozhlasu, hlavně vysílání z Londýna
a Moskvy. Denně i za cenu nebezpečných
kontrol, udání a trestů sedávaly celé rodiny
u rozhlasových přijímačů a bedlivě sledovaly
dění na frontách. A diskutovalo se, besedovalo a hlavně věřilo v blízký konec. Velmi jsme
sledovali přelety amerických a anglických
bombardérů přes naše území k náletům na
Německo, později i průmyslové objekty na
severní Moravě. Pamatujeme se na událost,
kdy musel u Napajedel nouzově přistát americký šestimotorový bombardér, ze kterého
vyšlo dvanáct členů posádky. Bombardovací
letadlo na zemi vzápětí rozstřílely dvě americké stíhačky, a na závěr stačily křídly zamávat
opodál sedícím pilotům. Dva byli později
zastřeleni gestapem. Na náměstí v Napajedlech mají pamětní desku. Kluci z Kněžpole
jsme několik dnů přes pole chodili k troskám
letadla a sbírali různé malé zbytky, za což jsme
si to doma pořádně schytali. Letadlo tehdy
nouzově přistálo na poli, kterému se říkalo
a dodnes říká Amerika. Podzim roku 1944 byl
opravdu velmi bohatý na různé události, které
atmosféru předposledního roku války ovlivňovaly a doplňovaly. Na frontách, ať východní
nebo západní a také dole na jihu v Itálii se
německá armáda dostávala čím dál více do
svízelných situací. Vyloděním spojeneckých
armád v Normandii a otevřením druhé fronty
v západní Evropě se fašistické Německo dostalo do neřešitelných problémů, což předznamenávalo u civilního obyvatelstva ve střední
Evropě víru v brzké ukončeni války. Mezi lidmi se veřejně a hlasitě mluvilo o tom, že vánoce 1944 budou posledními válečnými svátky.
Zprávy ze zahraničního rozhlasu, a různé protifašistické akce na osvobozeném území jako
regionální bojové akce partizánských skupin,
Slovenské národní povstání, vítězné tažení
Rudé armády přes Duklu na východním Slovensku a mnoho dalších činností a akcí ve
vnitrozemí posilovalo naději civilního obyvatelstva ve vítězné ukončení německé okupace.
Pravdou je, že to všechno trvalo ještě pár
měsíců, než přišel konec války v květnu 1945.
l když se v naší obci v průběhu válečných let
téměř nestřílelo, nebouralo a neničilo, přesto
jsme v říjnu 1944 zažili v Kněžpoli a v sousedních Mistřicích pořádnou kanonádu. Vracející se anglo-americké bombardéry z jednoho
z mnoha náletů v Německu na své základny
v Itálii, musely odlehčit letadla od leteckých
bomb, které nebyly při náletu použity. Piloti
a posádky letadel je mnohdy při zpáteční cestě svrhly na předem vyhlídnutá neobydlená
místa. Totéž se stalo jednoho dne odpoledne,
že z výšky několika kilometrů dopadlo přes
deset leteckých bomb do prostoru polí nazývaných Rovňa a Jaborovsko, západně od Mistřic.Strašné výbuchy bomb způsobily paniku
a hrůzu obyvatel hlavně v Kněžpoli a Mistřicích, ale také v Bílovicích a dalších obcích.

Nás kluky a děvčata to zastihlo ve škole v Bílovicích. Následoval útěk z budovy školy
a následné ukrytí v protileteckých krytech.
Pro nás kluky bylo důležité, že tím dnem
skončila definitivně pravidelná výuka a začalo
se řádné učit až po skončeni války v květnu
1945. Na podzim 1944 se k nám do vesnice
i do všech ostatních blízkých obcí nastěhovali
vojáci předvoje německé armády. Téměř
v každém stavení byl nějaký voják. Ve větších
domech, kde byly dvory, stodoly a zahrady či
humna, se nastěhovali vojáci i s koňmi, vozy
a různým vojenským materiálem, který měl
sloužit k zásobování a přípravě pro řádné
bojové německé jednotky. Bylo vidět, že jsou
to vojáci starších ročníků, kteří do bojových
jednotek nemohli být zařazeni. Bylo mezi
nimi hodně Mad‘arů, kteří byli součástí
německých vojsk. Je nutno říci, že tyto týlové
jednotky žádné bojové akce nepodnikaly.
Jejich vlastní zásobování bylo už tak špatné
a nedostatečné, že vojáci byli velmi rádi
a vděčni za trochu jídla, které dostali od našich
občanů a sousedů. S povděkem přijali, když
s nimi někdo prohodil pár slov, měli války
a Hitlera až po krk a velmi si přáli, aby byl Hitler „kaput“. Často to opakovali. Snažili se svými koňmi pomáhat při obdělávání polí,
pomáhali při různých dalších zemědělských
pracích. Dostávali krmivo pro koně a je nutno
říci, že si toho velmi vážili. Alespoň většina
z nich. Několikráte se postupně ve vesnici
vystřídalo osazenstvo těchto jednotek a definičně opustili naši obec až asi týden před příchodem fronty. Poslední válečná zima a hlavně jarní měsíce 1945 byly ve znamení příprav
občanů na příchod fronty. Nikdo nevěděl, co
je čeká a jak to bude v obci a okolí vypadat.
Zprávy byly často protichůdné, chaotické
a víceméně naháněly strach a hrůzu. Občané
se zaměřovali hlavně na budování domácích
úkrytů pro členy své rodiny, případně rodin
sousedů. Budovaly se různé přístěnky pro
úkryt potravin a dalších zásob. Zpevňovaly se
sklepy, komory, půdy i podlahy. Potraviny,
hlavně trvanlivé druhy, se ukládaly do různých domácích skrýší a vybudovaných úkrytů. Rodiny, sousedé a občané věděli, kam se
ukryjí před frontou děti, staří občané, domácí
zvířectvo, dobytek, různé druhy zásob atd.
Poslední dubnové dny byl v obci relativní klid.
Dospělci však mluvili spíše o klidu před bouří. Zprávy říkaly, že Rudá armáda osvobozuje
oblasti kolem Uherského Brodu, blíží se od
východu k Uherskému Hradišti a fronta se
rychle přibližuje k naší vesnici. Poslední dubnovou noc přečkávali obyvatelé Kněžpole ve
svých domácích úkrytech. Němečtí vojáci
opustili obec několik dnů předem a tak jsme
se všichni těšili na klidnou noc. Opak byl
pravdou. Podle některých občanů se v noci
přehnalo obcí komando německých pyrotechniků, které mělo za úkol zničit všechny
přístupové mosty přes řeku Moravu a také
potoky a blízkou říčku Březnici. A tak se
kolem půlnoci ozvaly obrovské detonace, které postupně zničily mosty v Uherském Hra-
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dišti, Napajedlích a mosty přes Březnici
v Bílovicích, směrem na Topolnou, u hájenky,
u Jarošova a další. Detonace byly tak silné, že
nás v krytech a úkrytech probudily a s hrůzou
jsme čekali na příští ráno a příští den. Bylo to
zrovna 1. května, ale na svátek 1. máje nikdo
ani nepomyslel. Ráno se dospělí občané
odvažovali vyjít z krytů, aby se přesvědčili,
jaká je venku situace. Byla nezvykle klidná,
zdálo se, že se nic neděje. Oči všech se obracely směrem na svahy kopců jižně od dědiny
nazývanými Rovňa, Podmistřičí, Jaborovsko
a Chrásť. Asi se nikdy nedozvíme, kdo první
zvolal, že na mezích mezi poli se pohybují nějaké
postavy. Strýček Knotů přinesl z domu dalekohled. V tomto okamžiku to byla nejlepší věc,
která se objevila. Na nás kluky se dalekohled
nedostal, ale chlapi potvrdili, že jsou to ruští
vojáci. Asi po další hodině byli Rusové na okraji
dědiny u Cigánkového. Když se dozvěděli, že
v obci nejsou žádní němečtí vojáci, začali
postupně přecházet z polí do dědiny, kde nastalo

nevídané vítání, objímání se, pohoštění všeho
druhu - prostě slavilo se osvobození. Po prvních
vojácích přijela do Kněžpole bojová technika,
zásobovací auta, lehká bojová technika, vozy
s koňskými potahy a další. Vojáci byli zváni do
domů, všude bylo plno jídla i pití, někteří vojáci
využili nabídky se umýt, převléci, odpočinout.
Samozřejmě některé zásobovací vozy zůstaly
pár dnů v obci, zatímco první bojové jednotky
Rudé armády spolu s jednotkami Rumunské
armády pokračovaly v osvobozovací činnosti
směrem k Napajedlům. Dalo by se říci, že naše
obec byla osvobozena bez jediného výstřelu.
Přesto jeden kuriózní výstřel zazněl. Strýček
Lojza Mimránek chtěl přivítat vojáky Rudé
armády, které uviděl z půdy svého domku na
kraji obce směrem k Jarošovu. Vylezl na půdu
a na tyčce připevnil bílé prostěradlo. Máváním
chtěl osvoboditele přivítat. Ti ovšem v domnění,
že se v domě nacházejí němečtí vojáci a chtějí se
případně vzdát, vyslali na střechu dávku z kulometu jako výstrahu. Odneslo to pár střešních

tašek a strýček pořádným leknutím. Pak už to
šlo ráz naráz. Konec války 8. května 1945. Mnoho oslav v dědině, v blízkém Uherském Hradišti.
Mimořádně pěkné a dojemné oslavy byly pořádány u nás v Kněžpoli u pomníku padlých. Pro
nás kluky byl největším zážitkem pohled na
parádní uniformy legionářů (ruských, italských).
Pochopitelná radost z konce války, z osvobození
a z nabyté svobody byla spontánní, upřímná
a zasáhla nás všechny. Radostně jsme v obci
vítali vracející se vězně z koncentračních táborů,
začali jsme chodit do školy. Někteří kluci zůstali
v měšťance v Bílovicích, někteří začali studovat
na gymnáziu v Uherském Hradišti.Postupně se
život v naší vesnici vracel do normálních kolejí.
Na válečnou dobu zůstaly jen vzpomínky. Vracíme se k nim při jubilejních setkáních rodáků
v rodné obci.

Rodák z Kněžpole, dům č.p. 74

Prosba pamětníkům

Přišel mě navštívit jeden starší pán, v průběhu rozhovoru se náš rozhovor stočil na průběh druhé světové války v Kněžpoli. Vyprávěl mi historky o průběhu osvobozování Kněžpole, jak zatýkali některé spoluobčany, nebo
kde měli v lese Němci umístěny děla. Když jsem toto vzpomněl před jiným pamětníkem, slyšel jsem další válečné příběhy z jiného konce naší
vesnice. Začal jsem o tom přemýšlet. Napadlo mě, že až tito pamětníci zemřou, odejdou tyto vzpomínky s nimi. Je o mně známo, že mám rád
historii a docela mě mrzí, že by tyto vzpomínky měly být navždy ztraceny. To mě inspirovalo, abych napsal následující řádky. Chtěl bych poprosit
pamětníky, aby si sedli se svými dětmi nebo vnoučaty, povyprávěli jim příběhy a zážitky z válečných let. Všechny bych poprosil, aby tyto příběhy
sepsali a předali buď v psané, nebo elektronické podobě na obecní úřad. Vaše příběhy bych nechal slohově upravit odborníky a umístit na internetu ke stažení všem zájemcům. Myslím, že bychom tím uchovali budoucím generacím kus historie naší obce. Děkuji Petr Švehla

První košt slivovice :
„Kněžpolská žaba 2011“
Vážení spoluobčané, milí příznivci Kněžpolského mužského sboru,
dovolte mi, abychom vám srdečně poděkovali touto cestou za vaši
spoluúčast na zdárném průběhu prvního Kněžpolského koštu slivovice „ Kněžpolská žaba 2011“. Velké díky patří těm, kteří darovali nebo
zajistili vzorky pálenek, účastníkům degustace, která se konala ve čtvrtek 20.1.2011, i takzvané babské degustační komisi, která vyhodnotila
nejlepší vzorek v sobotu odpoledne před samotným veřejným koštem.
Ten proběhl v sobotu 22. ledna 2011 v příjemné rodinné atmosféře,
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k dobré pohodě přispělo také vystoupení cimbálové muziky Včelaran
a Štrajchkapely z Kněžpola. Podpořit nás přišly také kolegyně z ženského sboru Děvčice z Kněžpola.
Oficiálním vítězem koštu odrůdy slivovice se stal pan Milan Ptáček z Topolné, druhé místo obsadil Zdeněk Bělovský z Kněžpole a na
třetím místě se umístil pan Jaroslav Kusák z Blatnice. V odrůdě letních
pálenek zvítězil vzácnou shodou se svou hruškovicí opět Milan Ptáček
z Topolné, bývalý kněžpolský spoluobčan.Vítězem hodnocení babské
komise se stal vzorek slivovice Zdeňka Bělovského.
Všem vítězům gratulujeme. Ještě jednou zúčastněným srdečné
díky, těšíme se na další setkávání s vámi.
Za Kněžpolský mužský sbor Petr Hubáček

Kněžpolské noviny
Jarní akce občanského sdružení Kněžpolská chasa
Dne 5.3.2011 se uskutečnil v naší obci Fašank. Sraz účastníků
byl na 13:00 a poté se vydal průvod čítající 30 masek na obchůzku
po vesnici. Nechyběly tradiční masky jako jsou řezník, prase, smrtka, slamák, cikánky, vojsko, kominík, ale v průvodu jste mohli vidět
i kovbojky, vraha, šmoulinku. Při obchůzce se zpívalo, tančilo tradiční
fašankový tanec „podšable“ a sem tam někdo vyšel před dům a nabídl
koblih, suk, štamprlku či nějaký kus špeku na šavli. Ve 20:00 začala
fašanková zábava s netradičně pojatým pochováváním basy, kterého se ujali Tonda Žmola a Lukáš Uherek. Toto pochovávání a čtení
hříchů bylo doplněno o různé hrané scénky. K poslechu a tanci hrála
v poslední době velmi oblíbená kapela Kokteilband. Děkujeme všem,

Jaro na zahrádce
Vážení přátelé,
přichází jaro, čas sázení zeleniny, stromků,
omlazovacích řezů, ať už ovocných stromků či
révy vinné. Taktéž bychom neměli zapomenout na první jarní postřiky proti chorobám
a škůdcům. Uvádím zkrácený přehled (čerpáno z „Ochrany rostlin na zahrádce v měsíci
dubnu“):
Většinou v první polovině měsíce dubna
provádíme nejlépe již ve fázi myšího ouška na
jabloních první jarní postřik u všech stromů
proti přezimujícím škůdcům a proti květopasu jabloňovému a to přípravkem OLEOEKOL nebo pomocí jarní soupravy obsahující
insekticid a smáčedlo, kterou prodává Agrobio Opava. Tento přípravek však lze použít
nejpozději jen do fáze zeleného poupěte.
Tento jarní postřik právě tímto především
olejovitým přípravkem má i rozhodující vliv
na likvidaci puklice a štítenek, se kterými mají
v poslední době problémy ti zahrádkáři, kteří

kteří se fašanku zúčastnili a taky spoluobčanům, kteří se přišli večer
podívat na pochovávání basy!
Další plánovanou akcí je stavění máje za pomoci ročníků 1993/94.
Přípravy na tuto akci jsou již v plném proudu a je potřeba každá pomocná síla – jak při dělání růžiček, dovozu klady, tak hlavně při samotném
stavění, které bude probíhat 30. 4.2011 Tímto bychom chtěli poprosit
všechny muže a chlapce, aby se stavění a poté i kácení máje zúčastnili
v hojném počtu. Čím víc nás bude, tím líp to půjde - občerstvení zajištěno. Kácení máje bude probíhat v sobotu 4.6.2011. Předem děkujeme
za účast na obou akcích.
Výbor O.S.K.CH.

opomíjejí toto ošetření. Teplota při ošetření
má být vyšší než 7 stupňů Celsia, optimální je
kolem 15 stupňů Celsia. Jarní olejový postřik
se nesmí provádět za mrazů, neboť použitý
olejový přípravek zvyšuje nebezpečí poškození stromů mrazem.
Přehled ochrany postřikem:
Jabloně – proti strupovitosti – stříkat před
květem – doporučené postřiky Syllit 65 VP,
Syllit 400 SC;
Slivoně – proti spále, monilioze (rzivosti),
hálčivci – doporučené postřiky CALYPSO
480 EC;
Broskvoně – proti kadeřavosti – stříkat ve
14denních intervalech – doporučené postřiky
DITHANE M 45, DELAN 700 VD6;
Meruňky, višně – proti moniliovému druhu spály květu a větviček – stříkat 2x – doporučené postřiky ROVRAL FLO, HORIZONT
250 EW;
Angrešt – proti hnědému padlí – po
odkvětu ošetřit postřikem 2x ve 14denních
intervalech – doporučené postřiky Magnus

200, OMITE 570;
Jahodník – proti šedé hnilobě – ošetřit při
začátku kvetení a po odkvétání – doporučené postřiky ROVRAL FLO, MYTHOS 30 SC,
TELDOR 500 SC.
Doporučené druhy jabloní pro uherskohradišťskou oblast k výsadbě:
Rubín, Anogold, Delar, Bohemia, Luna,
Rubinola, Rozela, Jonika.
Podrobnější informace získáte na zahrádkářské prodejně ve Starém Městě, kde nakoupíte též rouby jabloní.
Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji
pozvat na již tradiční výstavu vín, kterou
uspořádají naši vinaři na Velikonoční neděli, tj. 24. 4. 2011 v místním kulturním zařízení se začátkem ve 14 hodin. K poslechu
a k dobré náladě bude hrát Mladý Včelaran.
Do další zahrádkářské činnosti Vám přeji
mnoho zdaru a úspěchů.
Antonín Vašíček, ČZS Kněžpole
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Kněžpolské noviny
Začíná jarní část fotbalové
sezóny 2010-2011
Zimní fotbalová přestávka se nesla
v duchu intenzivní přípravy, jejímž vyvrcholením pro mužské celky byla účast na tradičních zimních turnajích.
A-tým s omlazenou sestavou zápolil na
umělé trávě Otrokovické Viktorie v pěti kolech
letošního Barum Continental Cup-u. Náš první tým v turnaji obstál na výbornou a obhájil loňské prvenství díky čtyřem vítězstvím
a s jedinou porážkou od pořádajícího B-týmu
Otrokovic. Na tomto turnaji i na několika
následných přípravných utkáních měl trenér
Soviš možnost vyzkoušet a včlenit do sestavy
několik posil, jmenujme zejména Ivana Zlatého v útoku, záložníky Petra Hašu a Michala
Hyžu, obránce Chlachulu a navrátivšího se
gólmana Křivánka. Dobré výkony v Barum
Cup-u i v přípravných kláních proti soupeřům zvučných jmen jako Slušovice, Vizovice
a Bojkovice prokázaly, že posily jsou opravdu
přínosem a lze očekávat i zdárné pokračování v mistrovských utkáních jarní části sezóny.
Máme sice slušnou výchozí pozici na 5. místě
v tabulce 1.A třídy sk.B s odstupem 14 bodů na
vedoucí Boršice, nicméně čeká nás ještě řada
tvrdých sportovních soubojů, které důkladně
prověří kvalitu našeho nového kádru.
„Benfika“ svou zimní přípravu završila na
letošním 7. ročníku Napajedla Cup-u. Po mírně řečeno rozpačitém úvodu, kde v prvním

Informace Tenisového klubu
Kněžpole, o.s.
Dne 25. března 2011 proběhla jubilejní desátá Valná hromada Tenisového klubu
Kněžpole. Hlavními body programu bylo
zhodnocení uplynulého roku, volba výkonného výboru TK na další volební období
a organizace roku 2011. Před deseti lety vznikl v prostorách nového sportovního areálu
Tenisový klub Kněžpole. Po celou dobu stál
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kole obdržela od Jaroslavic10-ti brankový
výprask, se náš B-tým kolo od kola neustále
zlepšoval a v dosavadních šesti utkáních nasbíral za dvě remízy a jednu výhru už 5 bodů.
Závěrečné 7. kolo turnaje proti Zlámanci se
v době uzávěrky mělo teprve odehrát. Mezitím ale „béčko“ dosáhlo významného úspěchu
v podobě postupu do semifinále poháru OFS,
což se povedlo po dramatickém plichtovém
utkání díky vítěznému penaltovému rozstřelu
a vyřazení Starého Města! B-tým zahájí jarní
mistrovské boje v okresní soutěži z 5. pozice
s téměř nezměněným kádrem.
Příprava dorostu Kněžpole byla pozna-

menána náhlým odchodem trenéra uprostřed
sezóny. Vedení klubu jen s vynaložením velkého úsilí stabilizovalo oddíl a zajistilo nového trenéra v osobě Ludvy Kováče. Naši dorostenci jsou před jarní částí okresního přeboru
suverénním lídrem soutěže.
Rovněž naši nejmladší zástupci v mistrovských kláních – žáci - mají výbornou výchozí
pozici a okupují první příčku okresní soutěže.
Rádi si připomínáme, že dorost ani žáci dosud
ve svých soutěžích nenalezli přemožitele.
Naše přípravka „přezimovala“ v tělocvičně místní školy. Za přístřeší pro konání
zimních tréninků patří paní ředitelce Mgr.
Janě Poláškové náš vřelý
dík. Nejmladší fotbalové
naděje Kněžpole odehrály
i přípravné utkání s mnohem zkušenějšími dívkami
z přípravky 1.FC Slovácka.
Srdečně zveme všechny
příznivce Sokola Kněžpole
na nadcházející jarní mistrovská utkání všech našich
oddílů, aby svou účastí povzbudili naše hráče
a spoluvytvářeli jedinečnou
fotbalovou atmosféru. Rozhodně se jedná o příjemné
vyplnění víkendových chvil
a budou odměněni hezkými sportovními zážitky.
Výbor TJ Sokol
Kněžpole
I.G.

v jeho čele předseda Mgr. Josef Zajíček a jeho
výkonný výbor. V nových volbách svůj post
již neobhajoval a někteří členové výkonného výboru ukončili svoji činnost. Bylo by na
místě rekapitulovat zde celé desetileté období
činností těchto obětavých jedinců, ale jeden
pohled na stav tenisového areálu a funkčnost tenisového klubu hovoří za vše. Přesto si
dovolíme skromné poděkování odcházejícímu předsedovi a jeho týmu. Děkujeme. Mgr.
Josef Zajíček se s tenisovým klubem neloučí,

stal se jeho čestným členem, aby si mohl v klidu užívat výsledků své práce.
Areál tenisového klubu bude otevřen od
4. dubna 2011. Vedení TK Kněžpole rádo přivítá nové členy ve svých řadách. Bližší informace obdržíte přímo v areálu TK, na telefonu
paní správcové 736 714 170 nebo od stávajících členů.
Za výkonný výbor
Aleš Šimík, předseda TK, o.s.

Kněžpolské noviny
Informace o činnosti občanského sdružení
Kněžpole pro život
O. s. vyhlásilo dne 7. ledna 2011 sbírku autolékárniček nevyhovujících legislativě platné od 1. ledna 2011.
Celá akce probíhala ve spolupráci se ZŠ Osecká 315, Lipník nad Běčvou, která je koordinátorem této akce
pro humanitární organizaci ADRA. Vytříděný, převážně obvazový materiál bude sloužit k podpoře zdravotnického zařízení v keňském ITIBO. V naší obci byla zřízena tři sběrná místa. Sběrná místa byla označena letákem informujícím o probíhající
sbírce. O probíhající sbírce informovala hlášení obecního rozhlasu dne 7. 1. 2011 a 21. 1. 2011. Sbírka byla ukončena 29. 1. 2011. Lékárničky byly
svezeny na jedno místo a roztříděny. Celkem bylo ze všech sběrných míst svezeno 80 kusů autolékárniček, ze kterých bylo využito 479 ks obvazů,
162 ks šátků trojcípích a 70 párů latexových chirurgických rukavic. Materiál byl zabalen a odeslán poštou dne 3. 2. 2011. Děkujeme všem, kteří
se do výše uvedené sbírky zapojili.

Co je to vlastně za partičku … ?

Víte, že …

Vážení spoluobčané,
• 17. 3. 2011 projelo 103 nákladních
zřejmě jste zaregistrovali vznik občanského sdružení Kněžpole pro život také jste moža dodávkových automobilů naší obcí?
ná slyšeli „zaručené“ zprávy ze všech stran o našich veskrze destrukčních aktivitách. Usoudili • v nejbližší době vzroste počet projíždějíjsme, že uzrál čas na to, bychom věci uvedli na pravou míru a osvětlili Vám, proč se vlastně
cích kamionů o cca 25% vlivem zvýšení
do dění v Kněžpoli zapojujeme. Rozhodně nejsme ani ekoteroristi nebo dokonce hrobaři souvýrobních kapacit v průmyslovém areákromého podnikání v Kněžpoli, jak nás někteří spoluobčané nespravedlivě titulují. Věřte, že
lu?
Sdružení Kněžpole pro život vzniklo na obranu základních občanských práv převážné většiny
Zajímejte se o dění v naší obci, zeptejte se
občanů Kněžpole, která jsou poškozována aktivitami jedinců, kteří prostřednictvím ekonomic- svého starosty.
ké moci a vlivu na rozhodovací procesy prosazují své sobecké zájmy právě na úkor nás všech!
Bezprostřední motivací k založení občanského sdružení byly osobní zkušenosti s předchozím vedením obce, kdy vznikala některá tabu, která
neměl obyčejný smrtelník šanci jakkoliv ovlivnit. Proto bylo založení občanského sdružení pouze logickým důsledkem, jelikož má ze zákona
větší možnosti než prostý občan. Je třeba také říci, že pořád jsme nadále občané Kněžpole se všemi právy a povinnostmi a jde nám o klidné,
bezpečné a nekonfliktní soužití. Obáváme se však, že narůstající doprava, hluk, prach a vibrace neskýtají záruku toho, že náš život v obci bude
tak kvalitní a bezpečný pro nás i naše děti, jak jsme si mysleli. Máme tedy přirozené obavy z toho, že bude ohroženo zdraví naše, našich rodin
a náš majetek. Zkrátka nám není jedno, že těžká nákladní doprava projíždějící obcí má každý rok vzrůstající tendenci nebo, že nějaký úředník
v Uh. Hradišti vymyslel zaplavení kněžpolského lesa bez ohledu na dopady na okolní obce. A už vůbec nám není jedno, že na území naší obce
vznikají stavby bez územního řízení, stavebního povolení a v rozporu s územním plánem obce. Nemáme nejmenší výhrady proti soukromému
podnikání, pokud však zásadním způsobem neztěžuje klidný život v naší obci. Jsme toho názoru, že průmyslová výroba patří do průmyslových
areálů k tomu určených s komunikacemi dimenzovanými na těžkou nákladní dopravu a dostatečně daleko od řadové zástavby. Jsme ochotni
akceptovat status quo, ale podívejte se, co se v Kněžpoli děje! Průmyslová výroba neustále narůstá v areálu, který je určený pro zemědělskou
a lesnickou výrobu a důsledky v podobě vzrůstající dopravy nejsou řešeny. Obchvat do průmyslové zóny je pouze zbožným přáním na papíře
a šance na jeho stavbu je velmi malá. Nevěříme, že se někdy v brzké době podaří tento realizovat. Dále je třeba zdůraznit, že veškeré kroky, které
občanské sdružení podniklo, byly naprosto transparentní, zákonné a nikdy jsme se neuchýlili k „podpásovkám”. Chceme věřit tomu, že s novou
radou obce se podaří některá zakonzervovaná tabu našeho společného soužití úspěšně vyřešit, ale v žádném případě nehodláme suplovat práva
a povinnosti rady obce a zastupitelstva. Alibismus nám není vlastní, neboť jsme založením o. s. jasně deklarovali o co nám jde a jsme připraveni
pomoci. Závěrem bychom chtěli konstatovat, že patent na rozum bohužel nemáme, ale rovněž nechceme u piva kritizovat, jak by se to mělo, nebo
nemělo udělat a začali jsme jednat a to ve prospěch všech občanů obce Kněžpole.

Tipy na výlet:
Okolo kluzáku
Ze středu obce se vydáte na hřiště - kluzák. Projdete okolo několika nepovolených staveb až k samotnému hřišti. Za občasného ovívání
oranžovým kouřem budete pokračovat podél zdi areálu a na konci zahnete vlevo. Při bývalém odvodňovacím kanále budete pokračovat až ke
hrázi mistřického potoka. Vlevo je k vidění úložiště použitých pneumatik a několik odložených vraků. Dále pokračujte směrem k podílkům.
Kolem dočasného úložiště panelů se můžete vrátit do obce.
Na sněženky
Vydáte se směrem k čističce odpadních vod. Dále pokračujete směrem - Kněžpolský les. Překvapí Vás nově vybudované kanály, které mohou
být zaplaveny vodou. Mostky chybí. Pozor na padající stromy a holé mýtiny.
Zahradami kolem Kněžpole
Vydáte se směrem ke sběrnému dvoru. Za posledním domem odbočíte vpravo na zpevněnou cestu, kterou nikdo nepovolil a nikomu nepatří.
Kolem rozestavěné stavby dorazíte na komunikaci po které se vrátíte na Markov. Projděte novou ulicí a chodníkem na konci pokračujte směrem
ke hřišti. Kolem uložené zemědělské techniky dorazíte na hřiště, kde si můžete dát pivo.
Na všech třech trasách narazíte na zákoutí, která byste v naší obci nečekali. V mnoha okamžicích bude Vaše procházka osvěžena čerstvým vánkem tu z průmyslové zóny, tu z pálení toho či onoho.
Dívejte se kolem sebe, nebuďte lhostejní k prostředí ve kterém žijeme. Upozorněte zastupitele obce na to, co se Vám nelíbí.

O.s. KPŽ vyhlašuje fotosoutěž. Vyfoťte nejtěžší kamion projíždějící naší obcí nebo nejlepší vyhýbací manévr těchto vozidel a můžete vyhrát
dvě láhve exkluzivního vína z Kněžpole. Fotografie zasílejte e-mailem na adresu knezpoleprozivot@seznam.cz nejpozději do 9. 5. 2011.
Děkujeme, že jste článek dočetli až do konce.
Výbor a členové občanského sdružení Kněžpole pro život
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Zvony a zvonění
Nedávno jsem se pohyboval mezi dvěma
obcemi a slyšel zvonění jejich kostelních zvonů – ovšem v každé vesnici zvonily v jinou
hodinu. Bylo zimní období, kdy platí normální středoevropský čas a začal jsem přemýšlet
o tom, jaká jsou asi pravidla ve zvonění. Své
„pátrání“ jsem shrnul do tohoto krátkého
článku.
Klekání se zvoní ráno a večer, když se
rozednívá a smráká. Podle ročního období se
tedy doba zvonění mění, což se do jisté míry
respektuje i dnes, kdy se rozlišuje letní a zimní čas. Dnes se v různých lokalitách a ročních
obdobích zvoní ráno v 5, 6 nebo 7 hodin,
večer to může být v 18, ale také až ve 22 hodin.
O hodině, kdy se bude zvonit klekání, rozhoduje správce, který se o zvony stará.
Důležité zvonění je každý den v poledne.
Trvá zpravidla po dobu modlitby Anděl Páně
a někdy bývá dvakrát přerušováno, neboť
se tato modlitba skládá ze tří částí. V pátek
v 15 hodin se potom zvony rozezní na památku umučení Ježíše Krista. Posledním pravidelným zvoněním se v neděli a nebo i ve všední
den svolávají věřící na mši svatou. Většinou to
bývá půl hodiny před začátkem mše, ale ani
toto není vždy dodržovaným pravidlem.
Smutné zvonění je takzvaným umíráčkem, kterým si oznamují křesťané, že je
opustil člen jejich farní rodiny. I zde se zvoní různými způsoby. Často byl zvláštní zvon
určený k tomuto zvonění (umíráček). Pokud
někde měli pouze jeden zvon, zvonili umíráček přítrhem, takže srdce bilo na jednu stranu
dvakrát (1 - 2 - 1 - 1 - 2 -1 ...). Zvonívá se
jen ve dne mezi ranním a večerním klekáním,
mužům a mladým lidem se zpravidla zvonívá
delší dobu, když zemře kněz, zvonívá se půl
hodiny. Někdy se na tyto zvony zvoní, i když
zemře církevní představitel nebo významný
státník. Pamatuji si dobu, kdy se lidé chodili
při zvonění ke kapličce ptát, kdo umřel anebo posílali děti. Sousedé vycházeli před dům
a ústním podáním se tato zpráva rychle šířila
po obci jako tichá pošta.
Zvony ale nebyly jen na kostelích, zvonice bývaly i na radnicích nebo na různých
vyvýšených místech v obci. Zvony totiž hrály svoji důležitou roli i v historii. Zvonilo se
při požárech, povodních i různých nebezpečích, jako byly nájezdy nepřátelských vojsk
a podobně. Jednoduše ohlašovaly nebezpečí. Tato jejich role je třeba krásně popsané
v pověsti o Černém Jankovi v Uherském Brodě. Ještě já jsem se učil ve škole v předmětu
zvaném branná výchova, že zvony se ohlašuje
chemický poplach.
Kněžpolské zvony máme v současnosti
dva, oba se ovládají elektronicky. Ten novější
a výraznější, který znáte z pravidelného zvonění, byl pořízen v roce 2003 z darů věřících.
Má jméno Svatá Anna samotřetí, byl vyroben
v dílně pana Tkadlece z Halenkova a vysvěcen 28. 7. 2003 biskupem Josefem Hrdličkou.
Druhý zvon, který nyní zvoní jako umíráček,
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pochází původně z obecní radnice (dnešní
obecní úřad). Tento zvon z radnice stejně jako
zvon z kapličky byly za druhé světové války
zrekvírovány a měly být použity na výrobu
vojenského materiálu. Avšak některý z našich
občanů, kteří rozváželi pivo v Jarošovském
pivovaře, uviděl náš zvon na sběrném místě
v Přerově a vyměnil ho za pivo. Zvon se tak
dostal zpět do Kněžpole a byl instalován do
zvonice na kapličce. Z doslechu vím, že se
někde v Kněžpoli vyskytuje ještě jeden zvon,
měl by být plechový a v minulosti umístěný
na kapličce.
Zvonění tedy nebyla jednoduchá záležitost
a muselo se umět často sladit zvonění dvou
i více zvonů nebo zvonit na jeden zvon několika způsoby. Obsluhu zvonů obstarával člověk,
kterému se říkalo zvoník.
Prvními „zvoníky“ byly podle kněžpolských pamětníků dvě dámy, které se jmenovaly Tynka a Albertka a zřejmě bydlely v obecní
žebračce. Po nich se zvoníkem stal pan Rudolf
Krejčiřík z čísla 63, následoval pan Josef Pauřík (čp. 67). Jako děti jsme chodívaly obdivovat zvonění pana Rudolfa Hubáčka (čp.
122), tehdy se ještě zvonil i klekání. Další, kdo
v Kněžpoli zvoníval, byly paní Filomena Kadlčíková (č. 113) a Aloisie Žižková (č. 84). Ještě
si pamatuji zvonívat paní Aloisii Lapčíkovou
z čp. 123, v té době se zvonilo jen umíráčkem.
Později nebylo nikoho, kdo by tuto fyzicky
náročnou práci přebral, proto byl zvuk zvonu
nahrán na magnetofon a coby umíráček byla

pouštěna tato nahrávka. Tento stav trval až do
roku 1997, kdy byla kaple sv. Anny přestavěna na kostel. Od té doby zvonění řídí časovací
stroj. Postupně pak přibyly bijící hodiny na
kostelní věži a zvon sv. Anny, o toto zařízení
se stará František Lapčík.
Ve zvonění ovšem existuje jedno zvláštní období, a to jsou křesťanské Velikonoce.
Počínaje večerní mší svatou na Zelený čtvrtek dostávají zvoníci volno - lidově se říká, že
zvony odletěly do Říma (na znamení smutku
z posledních dnů života Ježíše Krista). Tehdy nastupují klepáči s dřevěnými řehtačkami
a klepači, aby zvony nahradili. Klepání je
akt, kdy chlapci s klepači obchází vesnici
a zpívají píseň o památce ukřižovaného Ježíše.
Klepat chodí starší i mladší školáci na Zelený
čtvrtek, v 17 hodin nahrazují večerní klekání. Pak se chlapci scházejí na Velký pátek za
rozbřesku na ranní klepání a znovu v poledne,
kdy přibili Pana Ježíše na kříž. Následuje klepání v 15 hodin, to Ježíš naposledy vydechl,
a v 17 hodin se nahrazuje zase večerní klekání. Na Bílou sobotu se klepáči sejdou zase za
rozbřesku, aby nahradili ranní klekání, a pak
hlavní funkcionáři obchůzky, stárci a podstárci, obcházejí dědinu a vybírají výslužku
– vejce a peníze za své klepání. Každé klepání v Kněžpoli končilo u kaple, kde se všichni chlapci pomodlili růženec. Naposledy se
chlapci sejdou v sobotu v poledne, aby se po
odklepání podělili o výslužku.
Petr Švehla

Podle dobových náčrtů a fotografií nakreslila paní Eva Hudečková

Radostné a milostiplné
velikonoční svátky,
chlapcům bohatou pomlázku,
přejí všem spoluobčanům
členové MO KDU-ČSL

Kněžpolské noviny
Z činnosti SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
během uplynulého období tohoto roku
byl v našem sboru nejvýznamnější událostí
Hasičský ples, Součástí plesu byla přehlídka
pracovních i vycházkových oděvů, kterými
disponuje náš sbor. Akce to byla úspěšná a ti
co přišli se určitě dobře bavili.
Na další období máme naplánovaný sběr
železného odpadu a dalších i barevných kovů,

J a r n í po zdr av e ní v mateřské škole
Již odnepaměti je jaro synonymem něčeho nového, rodícího se života ve všech formách, vítězstvím nad zimou. V dobách, kdy
byl člověk těsně spjat s přírodou, vítal jaro
v radosti, že nyní bude již lépe. Proto není
divu, že s prodlužujícím se dnem a hřejivým slunečním svitem se v lidech probou-

zela radostná nálada a vznikaly různé lidové
obyčeje a zvyky. Měly společný cíl, zahnat,
zažehnat, zbavit se, „utopit“ Morenu, Mařenu,
Smrtku...zkrátka postavu, symbolizující zimní období. A zároveň se radovat nad novým,
probouzejícím se životem. Rostliny, zvířata,
ptáci, teplé sluneční paprsky, to vše slibovalo
snadnější a veselejší život.
Doba se změnila, ale radost z nadcházejícího jara lidem zůstala. Čím více sluníčko hřeje,
tím více se na sebe vzájemně usmíváme. Alespoň u nás ve školce to platí dvojnásob. Zimy
jsme už měli právě dost a tak jsme si ji vyrobili
v podobě Moreny. Stála v koutě už několik dní
a čekala. V pondělí 21.března, přesně v první jarní den, jsme se ji vydali utopit. Nebyl to
vůbec snadný úkol, jak by se na první pohled

který se koná v sobotu 7.5.2011. Pokud máte
takovou surovinu a chtěli by jste zároveň náš
sbor podpořit – připravte sběr před dům a my
ho svezeme, případně naši siláci demontují
a vynesou.
Dále máme v plánu opět uspořádat
noční soutěž v požárním útoku a to večer
11.6.2011.
S přáním hezkého a klidného jara.
SDH Kněžpole

zdálo. Abychom měli jistotu, že už se nevrátí a odpluje pryč, bylo třeba ji vhodit přímo
do řeky Moravy. Takže nás čekala cesta až do
Jarošova. Protože pro malé nožičky našich
nejmenších kamarádů je to dost daleko, bylo
rozhodnuto, že pojedou autobusem. Ti odvážnější a větší „školčátka“ šli pěšky. Cesta rychle
ubíhala, protože jsme pozorovali, jestli z okolních polí, břehů řeky a lesa na nás už
opravdu jaro vykukuje. Také jsme se
spravedlivě vystřídali v nesení Moreny,
a že byla těžká! Na rozloučenou jsme jí
zpívali píseň:
„Morenu nesem, s velikým nosem,
do vody jí dáme, pak jí zazpíváme.
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za
horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu!“
Sotva jsme dorazili na vyhlédnuté
místo u řeky Moravy, dojel i autobus
a z něho vyskákali kamarádi. To bylo
radosti, že jsme se tak pěkně sešli. Ještě se všichni naposled vyfotit s Morenou na
rozloučenou. A nastal rozhodný okamžik,
ani jsme nedutali, když ji paní vedoucí učitelka Ivana zapálila a vhodila do řeky... a zimo
odpluj! I když se jí moc nechtělo, zřejmě
nakonec odplula daleko, protože další dny
sluníčko hřálo jako o závod a my jsme zpívali
už jen jarní písničky.
Jarní měsíce lákají k výletům a různým
akcím, do kterých se v zimě nechce nebo se
nemohou uskutečnit. Jaké výlety a zábavy nás
v mateřské škole ještě do letních prázdnin
čekají? Od února probíhá předplavecký výcvik
v Uherském Hradišti. „U dědečka na statku“,
tak se jmenuje výukový program ekologického
centra Trnka UH, se kterým za námi přijedou
do MŠ. Zajímavý bude také výchovný koncert

dechových nástrojů, na který jsme pozváni do
ZŠ. Velikonoce, svátky jara, si připomeneme
lidové zvyky a tradice. Květnový Den matek
oslavíme s maminkami ve školce. Předchází
mu dlouhodobé přípravy: sázíme pro maminky kytičky, zdobíme květináčky, připravujeme
besídky, chystáme i překvapení, kdy budeme společně vyrábět milý dárek. Velké oslavy se chystají ku příležitosti 200 let školství
v Kněžpoli, kde děti z MŠ vystoupí s krátkým
programem. Zdatní cyklisté se zúčastní cyklistického výletu. Den dětí tentokrát oslavíme
hledáním pokladu. Na výlet se budeme těšit
do ZOO Lešná. Dalším zajímavým výletem
bude exkurze do leteckého muzea v Kunovicích. Rodiče přizveme na pěší sobotní výšlap,
zakončený opékáním špekáčků a zpěvem písniček. Špekáčky ani písničky nebudou chybět na úplně poslední předprázdninové akci,
táboráku na rozloučenou.
Z výčtu je vidět, že se máme na co těšit
a že se dokážeme z jarních dní náležitě radovat. Tak si nenechte veselou jarní náladu
pokazit nějakým tím deštíkem či mráčkem
a klidně si zazpívejte: „Přišlo jaro do vsi.....“
E.R.
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Kněžpolské noviny
Ze života základní školy
Co se nám podařilo
Součástí života školy není jenom přímá
výuka, ale i řada jiných zajímavých a doplňkových činností, které obohacují život školy.
Například:
- 9. března jsme si již podruhé povídali
s paní Gábinou ze společnosti Madio
Zlín a jejími kamarády loutkami Klárkou
a Filipem o kamarádství a vztazích ve třídě.
- 16. března probíhala ve Zlíně celostátní konference zaměřená na prezentaci
projektů vzájemně ovlivňujících edukační činnost muzeí a škol na téma vztah
k domovu. Naše paní ředitelka zde představila celoroční projekt U nás a vyzdvihla dobrou spolupráci školy s regionálními muzei, ve kterých se nám vždy moc
líbilo – Slovácké muzeum a jeho galerie,
Muzeum luhačovického Zálesí, muzeum
v Uherském Brodě a další.
- 18. března jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže Klokan. Mezi
žáky v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník)
byli nejlepší: V. Suchánková, H. Horňák
a J. Chybík. V kategorii Klokánek (4. a 5.
ročník) dosáhli nejlepších výsledků páťáci
T.Večeřa a M. Churý, čtrťačky A. Slivová
a S. Fitzianová.
- První jarní den jsem přivítali symbolicky.
Paní A. Vrtělová nás učila zdobit vajíčka
dekupážní technikou. Počáteční obavy,
že to nezvládneme, se brzy rozplynuly
a na podložkách se objevila krásná barevná
vajíčka. Měli jsme z toho velkou radost.
- Jednou za dva týdny dostáváme ovoce,
zeleninu nebo ovocné nápoje, protože
jsme zapojeni do celostátního projektu
Ovoce do škol. Je to prima a moc nám
chutná.
- Od února jezdíme všichni v rámci TV na
výuku plavání do nového bazénu v Uherském Hradišti.
- V rámci celoročního projektu U nás jsme
celý březen poznávali rozmanitost a bohatost našeho kraje nejen ve vlastivědě, ale

-

i výtvarné a hudební výchově.
Pěkné počasí nám konečně dovolilo opět
trávit přestávky a školní družinu venku
na školním hřišti. Okolí jsme po zimě
pomohli vyčistit i my v pracovních činnostech.

-

-

Co nás čeká
Čas rychle běží a máme za sebou třetí
čtvrtletí. Do konce roku nás čeká ještě hodně
práce. Například:
- Zvládnout učivo jednotlivých ročníků co
nejlépe, umět ho využívat, procvičovat
paměť, orientovat se v dění kolem nás
a postupně tak získávat „klíčky“ za osvojování kompetencí podle ŠVP Sedm klíčku k radosti.
- Žáci 4. ročníku pojedou v dubnu na
dopravní hřiště do Uherského Hradiště.
- Ke Dni Země proběhne sběr papíru.
Můžete nám pomoci i vy.
- Koncert dechových nástrojů je připraven

na 24. května. Už se těšíme, protože od
druhého ročníku hrajeme skoro všichni
na zobcovou flétnu.
Sdružení rodičů připravuje na květen tradiční Turnaj v kopané a pro děvčata ve
vybíjené. Přijďte nás povzbudit.
V roce 1811 „bylo udíleno“ první vyučování v kněžpolské škole. Letos oslavíme
200 let školství v Kněžpoli. Při této příležitosti vyjde sborník o historii školství
v obci. Ve škole bude výstava žákovských
výtvarných i písemných prací, historických i současných pomůcek a učebnic,
fotodokumentace a dobových dokumentů. Program s názvem Jedna, dvě, tři,
čtyři, pět proběhne v kulturním sále.
Tato významná událost je plánovaná na
28. května. Všechny vás srdečně zveme.

Jana Polášková, ředitelka školy

Úspěch naší základní školy
Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropskou agenturou pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlásil výtvarnou soutěž, do které se zapojila i naše škola.
Dne 30.3. 2011 přišla milá zpráva:
Na 1. místě se umístil v l. kategorii Martin Churý, žák 5. ročníku ZŠ Kněžpole.
Vítěznou školou byla vyhlášena Základní škola Kněžpole.
Ceny (mini notebook a pro školu dataprojektor LCD budou předány v Praze dne 14.4.2011.
Blahopřejeme!
Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory
v nich obsažené se nemusí shodovat s názory redakční rady a vedení obce.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.
Vydává Obecní úřad Kněžpole – Řídí redakční rada – Ing. Petr Jakšík, Petr Švehla, Iveta Hrušková
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
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