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Slovácké hody s právem
Občanské sdružení Kněžpolská chasa si Vás dovoluje pozvat na tradiční Slo-

vácké hody s právem, které se uskuteční 25.-26.10.2008. Starší stárci jsou Ond-
řej Bílek a Martina Burdová a mladší stárci Lukáš Uherek a Lenka Kaňovská. 
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Sadovanka a cimbálová muzika 
Mladí Burčáci.

Program

sobota: - 13:00 svěcení práva v místním kostele sv. Anny
 - 14:00 obchůzka po dědině se zastavením u domů stárků
 - 20:00 začátek hodové zábavy
 - 22:00 beseda (hodové tanečky)
neděle: - 10:00 mše svatá v místním kostele sv. Anny
 - 13:00 obchůzka po dědině

Prosíme také rodiče malých dětí, aby se nebáli a své ratolesti do kroje 
nastrojily. Vždyť co je krásnějšího než takový malý šohaj s malů děvčiců.

Hodové dozvuky aneb Babské hody se uskuteční o 2-3 týdny později.
výbor O.S.K.CH.

č. 3 /  2008 KNĚŽPOLE

Ze školních lavic

Sbor dobrovolných hasičů

Kněžpolanka

Chovatelé koní a hasiči z Kněžpole
Vás srdečně zvou na 

XII. 
HUBERTOVU 

JÍZDU
která se koná 

v sobotu 20. září 2008
Slavnostní zahájení a výjezd v 10:00 h.

Taneční zábava a soud sv. Huberta
se koná v 19:00 na sále kulturáku. 
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SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

13. a 14. září 2008 – Uherské Hradiště
Dobré víno tvoří dobrou krev,

dobrá krev je předpokladem dobré nálady,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,

dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům,
dobré skutky dělají člověka člověkem.

Přidat ilustrační foto

U S N E S E N Í   č. 10         ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole konaného dne 1. září 2008.
Zastupitelstvo obce Kněžpole :
schvaluje:
• Obecně závaznou vyhlášku o místních 

poplatcích  č. 1/2008 
• Záměr odprodeje části pozemku p.č. 

2766/1 v k.ú. Kněžpole 
• Strukturu schvalovaného rozpočtu na 

rok 2009 v rozsahu:
 Příjmy – Oddíly,Paragrafy,Položky
 Výdaje – Oddíly,Paragrafy
• Změnu rozpočtu č. 3

 Příjmy: 158.000,- Kč,
 Výdaje: 576.000,- Kč
 Financování: -418.000,- Kč 
bere na vědomí :
• Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze 

dne 2.6.2008 a informace z jednání RO 
za uplynulé období 

• Zprávu starosty obce s připomínkami
• Zprávu finančního  výboru  ZO a zprá-

vu o plnění rozpočtu za období  leden-
červenec  2008

•  Zřízení komise Rady obce – komise lik-
vidační 

ukládá:
• Radě obce  vypracovat směrnici pro 

určování ceny prodeje obecních pozem-
ků

neschvaluje:
• Záměr k prodeji části pozemku p.č. 

1479/7 v k.ú. Kněžpole
• Zvýšení příspěvku na rok 2009 pro 

sdružení obcí „Region Za Moravú“.

VÝMĚNA  OBČANSKÝCH  PRŮKAZŮ 
Obecní úřad připomíná občanům, že platnost občanských průkazů 

bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 končí nej-
později 31. prosince 2008.

Žádost o nový OP nutno podat do 30.listopadu 2008.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské prů-

kazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení!, zůstávají nadále platné.

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich 

uvedenou.
Celostátní výstava vín s mezinárodní účastí

Moravský festival zlatých vín
Napajedla – vstupní brána do moravského vinařského dění 

19. - 21. září 2008 - ráj milovníků vín
Vinné a burčákové trhy v předzámčí.

- Kvalitní kulturní program s cimbálovými muzikami.
- Lákavé občerst vení – opékané selátka, speciality na grilu, 

domácí udírna.
- Vstupné zdarma.

Nyní, když naše republika vstoupila do Schengenského 
prostoru, se vytváří nové podmínky i pro výstavnictví vín 
a Moravský festival zlatých vín by se měl stát historickou 
akcí, která ukáže nový směr na poli tohoto dění. V pře-
svědčení, že moravská vína snesou i ta nejtvrdší srovnání 
s ostatními vinařskými lokalitami nejen Evropy, ale i celé-
ho světa, chceme dát prostor milovníkům dobrých vín, aby 
sami posoudili, nakolik je tato naše víra pravdivá. Připra-
vovaný festival dozná radikálních změn ve výstavnictví vín 
a to především v důstojnosti prezentace vzorků a pak také 
v zapojenosti vinařské veřejnosti na posuzování kvality vína. 
Nemalou roli zde také sehraje vyšší míra spolupráce s pod-
nikatelskými subjekty, což by se mělo odrazit na honosnosti 
a celkové úrovni festivalu. Kvalitní víno by mělo být prezen-
továno tak, jak si to opravdu zaslouží, a právě o to se Morav-
ský festival zlatých vín pokusí.

 Festival proběhne 19., 20. a 21. září 2008 – pátek, sobota 
a neděle. Celé jeho dění se bude odehrávat ve sklepních pro-
storách zámku v Napajedlích a využit k občerstvení a odpo-
činku návštěvníků bude rovněž přilehlý venkovní areál. 
Očekáváme účast cca 3 000 vzorků vín a 5 000 návštěvníků. 
Čtrnáct dnů před festivalem proběhne odborná degustace 
přihlášených vzorků vín za účasti vinařů z jednotlivých zapo-
jených oblastí. Dva měsíce po festivalu proběhne Gala večer 
Svatomartinské víno, kde budou vystavovatelům slavnostně 
předána získaná ocenění. Během těchto dvou měsíců se 
vypískují doplňující nápisy na poháry a medaile. Organizace 
festivalu využije zapojenosti obcí do internetového projek-
tu Naše Morava na adrese http://www.nasemorava.cz, kde 
také budou prezentovány všechny informace kolem příprav 
festivalu a jeho vnitroprojektový komunikační systém dopo-
může k domluvě a svozu vzorků. Zároveň pak bude zdrojem 
informací o výsledcích odborné degustace tak, aby se při-
pravované soutěže festivalu staly lákadlem k účasti hojné-
ho počtu milovníků vín, a ti přijeli ze všech oblastí ta svá 
podpořit. Festival se také stane místem neformálního srazu 
moravských starostů obcí, které jsou zapojeny v projektu 
Naše Morava. 

Je ještě poklad v „Hrádku“ ?
V minulém čísle „Kněžpolských novin“ jsme se seznámili s kněžpolskou 

lokalitou HRÁDEK a také jsme poznali jednu z pověstí. Jsem přesvědče-
na, že i druhá pověst o Hrádku bude čtenáře zajímat a rádi se s ní sezná-
mí. Vždyť pověsti mají své neopakovatelné kouzlo a možná by i zapadly 
v zapomnění, kdyby nebylo lidí, kteří je přenášeli z generace na generaci 
a tak se dochovaly až do dnešních dnů.

Jednou, již je to hodně dávno, chodili dospívající chlapci i děvča-
ta z chudších rodin do služby k bohatším sedlákům. Chlapcům se říkalo 
„pacholci“, děvčatům „dívky“. A tak sloužící pacholek šel z dědiny do sto-
důlky na „Trávníkoch“ pro seno dobytku. Již se pomalu začalo šeřit a tak 
pacholek spěchal, aby ho nezastihla tma. Když byl téměř na místě, zatmělo 
se mu najednou v očích, tak že vůbec nic neviděl. Po malé chvilce se roz-
jasnilo a pacholek užasl. Před ním, uprostřed cesty, stojí neznámý pán, celý 
oblečený v černém. Pacholek se velmi polekal, ale ten pán se na něho mile 
usmíval a řekl: „ Zaneseš-li mě dnes a po dalších šest dní na svých zádech 
do Hrádku, bohatě se ti odměním.“ Pacholek pod účinkem té nečekané 
a velice lákavé nabídky zrozpačitěl a  chvilku přešlapoval na místě. Pak 
si dodal odvahy, popadl toho černého pána a na zádech ho zanesl kam si 
přál. Jen co ho postavil v Hrádku na zem, rozběhl se pacholek nazpět do 
stodůlky, vzal seno a co nejrychleji se vracel domů. Přísný hospodář již 
pacholka netrpělivě vyhlížel a zle se na něho obořil, kde že se tak dlouho 
toulá. Pacholek však mlčel jako hrob a nic neprozradil.

Pozdní návrat ze stodůlky se ale opakoval druhý i třetí den a tak přís-
ný hospodář si řekl, že tomu musí přijít na kloub a pacholka tajně sledo-
val. Ten však u stodůlky hospodáře přece jen zahlédl, schoval se za rohem 
a pak rychle utíkal domů. Než si sedlák uvědomil, že mu pacholek utekl, 
stál před ním černý pán a zlostně na sedláka uhodil slovy: „ Ty prokletý zvě-
davče, svojí zvědavostí a nedůvěrou k pracovitému a poctivému pacholkovi 
jsi všechno pokazil. Teď musím čekat dalších sto let na své vysvobození. 
Tvůj pacholek, kdybys mu věřil a nechal ho na pokoji, stal by se velkým 
boháčem, snad největším v celém kraji. Neboť pro toho kdo mě vysvobodí, 
je v v Hrádku určen velký poklad.“

Po těch slovech tajemný černý pán zmizel a sedlák, k smrti vyděšený, se 
hnal divoce domů. Uřítil se tak, že onemocněl a nedlouho na to zemřel. Své 
tajemství si však s sebou do hrobu nevzal. Prozradil je svým nejbližším.

A na Hrádku se začalo kopat a po pokladu černého pána pátrat. Poklad 
prý lidé skutečně našli, dokonce prý několikrát, ale kdo v Kněžpoli z něj 
zbohatl, to již tato pověst neuvádí.

Ale kdo ví?! Kolikrát již uplynulo těch zmíněných sto let?
Třeba se to podaří teď, kdy se kolem Hrádku oře, obrací se zemina 

a třeba to bude zrovna některý z traktoristů, kterým bude poklad určen.
Jen aby to stálo za to!                   Ludmila Lapčíková, kronikářka 
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Věříme, že se panu hejtmanovi i ostatním, především dětem, naše MŠ líbí. Během prázdnin totiž došlo k několika změnám. 
V horní třídě je instalován nový nábytek, který byl zakoupen díky sponzorství paní Otáhalové. Třída, šatny i chodba září novou 
malbou  a výzdobou. Došlo k výměně  některých nevyhovujících osvětlení a provedena částečná elektroinstalace.

     Do takto vylepšené školky je letos zapsáno 40 dětí a rozděleno opět do dvou tříd po 20 dětech. Hrají a povídají si s nimi tři 
paní učitelky, o mlsné jazýčky se starají tři paní kuchařky a se vším nám pomáhá paní uklizečka.

     Měsíc září patří seznamování. Svoje činnosti na každý den připravujeme podle Tematických bloků v souvislosti se Školním 
vzdělávacím programem. Název tématu na září je výstižný: KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY. Na první pohled se zdá, že si 
jen hrajeme, ale touto formou se děti předškolního věku seznamují s poznatky, osvojují různé dovednosti, učí nejen znalostem, ale 
i životu v kolektivu, chování vůči kamarádům i dospělým. Všechno je „zabaleno“ do her, říkanek, písniček a činností, které děti 
mají rády a baví je.

     Tomu se podřizuje i plánování všech akcí, které nás čekají. V nejbližší době se můžeme těšit na divadelní pohádku „O pejsko-
vi, který stonal“, celodopolední výlet do podzimní přírody (pouze předškoláci), pouštění draků, pečení voňavých dobrot a potom 
již bude období předvánoční.

     Ale to opravdu hodně předbíháme. Zatím se budeme snažit užívat si co nejvíce  každého zářijového slunečného počasí 
a i když se objeví mráček a zaprší, naši náladu nám to nepokazí.

 Ivana Bílková

Školní rok 2008/2009 v základní škole
V letošním školním roce bude naše škola opět trojtřídní s počtem žáků 49. První a druhý ročník se učí podle Školního vzděláva-

cího programu , který si školy na základě Rámcového vzdělávacího programu samy zpracovaly tak, aby vystihly místní podmínky. Ve 
3. – 5. ročníku pokračuje výuka podle programu Základní škola. Na základě dobrých osmiletých  zkušeností s celoročními projekty 
jsme i pro tento školní rok zvolili téma, které jako červená nitka spojuje všechny oblasti výchovně vzdělávací práce.

Říkejme si přísloví /celoroční projekt/
 Přísloví doprovázela život našich předků po staletí. Ve zhuštěné podobě srozumitelné metafory se zevšeobecněná životní zku-

šenost a moudrost přenášela z generace na generaci. Lety ústního předávání se zachovala do současnosti.
Jejich užívání je dnes v běžném hovoru stále řidší. Příčin je několik: archaický jazyk, příslovím lidé nerozumějí, neznalost reálií, 

hlavně však upadající schopnost dětí porozumět obraznému sdělení a užívat jazyk nejen ve funkci sdělovací, ale také estetické 
a emoční

V současné době, kdy každý pohled je možný a žádný není závazný, nabízejí přísloví jasné instrukce, zásady, soudy. Přicházejí 
k nám jako poslové našich babiček a dědů. Pro děti, které hledají životní jistotu, dávají pocit bezpečí. Vyjadřují životní zkušenost spo-
lečnosti jako celku, promlouvá jimi paměť národa. Přísloví mohou sloužit jako komunikační most či vstupní brána do rozhovorů.

Soubor přísloví bude přispívat nejen k rozvoji jazykových a životních dovedností a k získávání literárních poznatků, ale dá 
i základy citové, sociální, etické a regionální výchovy. Doplněn o vhodné činnosti hudební, pohybové, výtvarné a čtenářské bude 
pozitivně ovlivňovat rozvoj dítěte po stránce psychické  a fyzické.

Na každý týden bude jedno přísloví, ke kterému se mohou vázat ještě podobná přísloví. Obsahem pokrývají jednotlivé složky 
výchovně vzdělávací práce, rozvíjejí všechny kompetence a pomáhají naplňovat obsah průřezových témat. 

Veselá mysl – půl zdraví.
S chutí do toho, půl je hotovo.                                                                                                      Mgr. Jana Polášková, ředitelka školy

Ve školce je zapsáno 40 dětí
Že čas běží jako voda platí zejména o prázdninách. A ty pře-

běhly jako nic a je tu opět l.září 2008 a my zahajujeme opět nový 
školní rok.

Letos bylo zahájení obzvláště slavnostní, protože naši ško-
lu navštívil hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Přivítal 
se s prvňáčky, popřál ostatním školákům hodně úspěchů, všem 
dospělým pevné nervy. Nezapomněl se pozdravit i s nejmenšími 
návštěvníky naší školky a všechny obdaroval drobnými dárky



4

Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje
www.liborlukas.cz

Zodpovědnost a výsledky

Ve Zlínském kraji jsme pro vás 

realizovali řadu rozvojových 

projektů. Staví se dálnice 

a rychlostní komunikace, 

zlepšuje se stav silnic, 

investujeme do rozvoje 

nemocnic, modernizujeme 

školství, poskytujeme 

stipendia učňům, prosazujeme 

společnost přátelskou 

k seniorům.

Chceme pokračovat v této 

práci, chceme zachovat 

kontinuitu rozvoje regionu, 

chceme společně s vámi 

dosáhnout dalších výsledků. 

Věřím, že chcete to samé!
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
V sobotu 6. září pořádalo Sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s OSH Uher-

ské Hradiště a SDH Kněžpole hasičskou soutěž v požárním útoku „O pohár 
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, která se konala pod záštitou 
Obecního úřadu Kněžpole na sportovním areálu v Kněžpoli. 

Soutěž po státní hymně v podání Slovácké dechové hudby Kněžpolanka ofi-
ciálně zahájil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter z Prahy a řídil starosta OSH 
Uherské Hradiště Václav Holásek.  Klání 18 soutěžních mužstev a 5 družstev žen 
s mezinárodní účastí (z Německa a Slovenska) přihlížela řada vzácných hostů, 
jako hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, senátor Ing. Josef Vaculík, poslanci 
Ing. Ludvík Hovorka, Ing. Antonín Seďa, Ing. Zdeněk Škromach, kandidátka do 
Senátu Ing. Hana Doupovcová a jiní. V honbě za krásným pohárem předsedy 
SH ČMS všem vypálilo rybník mužstvo Vések,  soupeř našich borců i ve Velké 
ceně okresu.

Volby do zastupitelstev a do Senátu 
Pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008, starosta obce Kněžpole, dle § 

15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a na základě zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu ČR, stanovuje 1 volební okrsek, se sídlem Základní škoa Kněžpole, Kněžpole č. 100. 
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NA PRAHU LOVECKÉ SEZÓNY
Chladná rána, mlhavé ranní opary a zkracující se den jsou neodkladným znamením příchodu podzimu a s ním také 

hlavní lovecké sezóny.
Stejně jako v ostatních mysliveckých sdruženích i v MS Kněžpole  pokračuje v září plnění plánu  lovu srnčí trofejové 

zvěře. Ovšem odstřel v tomto období je obtížnější, protože staří srnci žijí po říji skrytě a v mladších věkových katego-
riích je výběr vhodného odstřelového srnce již částečně omezený. Od začátku měsíce se také věnujeme průběžnému 
odlovu samičí a mladé srnčí zvěře. Holá srnčí zvěr v této době není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, 
což myslivcům umožňuje lepší posouzení věku, vývinu a chovnosti jednotlivých kusů. Dále také pokračujeme v mož-
nosti povoleného lovu, pro naši honitbu neplánových exotických druhů zvěře daňčí a černé zvěře, kde máme státní 
zprávou myslivosti povoleno zejména odlovit mladé kategorie této zvěře.  

Od l. září začínají také první společné hony na divoké kachny. Protože se jedná o hony po poměrně dlouhé pře-
stávce, je nezbytně nutné věnovat zvýšenou opatrnost při manipulaci se střelnou zbraní při střelbě a samozřejmě při 
vyhledávání cílů střelby.  

Začátek podzimu ovšem sebou přináší nejen lovecké příležitosti, ale také spoustu mysliveckých povinností. Nebylo 
by korektní pro lovecké zážitky zapomínat na péči o honitbu a o zvěř. S podzimem začíná období intenzivního přikr-
mování zvěře. Obilní pozadek s plevami v zásypech znamená pro rozpadající se hejna bažantů pojistku proti rozptylu 
bažantů po okolí, pro zajíce pak rozšíření a zajištění nabídky potravy v době, kdy na sklizených polích nacházejí obživu 
dost problematicky. Založená jadrná krmiva mají také zásadní význam pro srnčí zvěř, která právě v tomto období má 
zažívací trakt připraven dobře strávit a efektivně využít energeticky hodnotnou  potravu. Vytvoření tukových zásob je 
základním předpokladem  pro zdárné přečkání nadcházející zimy. Jako vhodný a potřebný doplněk nabídky krmení 
vedle kvalitního sena je třeba přidat žaludy a kaštany, které bude zvěř v době nouze ráda přijímat.   

Na začátku podzimu je nutné se také věnovat mysliveckému plánování a administrativě. Je třeba projednat a při-
pravit termíny a organizaci společných honů. V naší honitbě se spíš jedná o lovecké vycházky, které mají charakter 
regulačních odstřelů. 

 Nakonec  pak myslivcům nezbývá než počkat na den „D“ – den honu, den mysliveckých žní a účastníkům setkání 
popřát  vytoužené „LOVU ZDAR“. 

MS Kněžpole,  Ing.Ant.Jakšík

Odpad ze zahrádky – do kompostu.
Vážení přátelé, často se teď v letních měsících stane, že k vám přijede návštěva, příbuzní nebo přátelé. Zvete je 

do domu, ale protože venku svítí sluníčko, oni řeknou : „Zůstaňme venku na zahradě, vždyť je tak hezky!“ Tak tedy 
vyhovíte jejich přání. Sotva se usadíte, nabídnete hostům občerstvení a tu z ničeho nic zahalí vaše prostory štiplavý 
zapáchající kouř od sousedů. „Aha, zase někdo pálí trávu!“, řeknete si. 

Neberte to jako návod, jak zkazit sousedům příjemné odpolední posezení. Spíš bych chtěl poukázat na to, že tento 
odpad lze zpracovat i jiným užitečným způsobem a to kompostováním.

Je známo, že velké množství organických zbytků se často nerozvážně ničí, ačkoliv by mohly jako kompost podporo-
vat úrodnost půdy v našich zahrádkách. Tento příspěvek o kompostech by měl být podnětem k tomu, abychom přispěli 
k omezení tvorby odpadů a tím k ochraně životního prostředí.

Půda není mrtvou hmotou, nýbrž živým systémem z minerálních látek a humusu. Humus je částí organické hmoty 
v půdě a jedním z rozhodujících činitelů její úrodnosti. Pomáhá při tvorbě půdní struktury, zlepšuje tepelné, vodní 
a vzdušné vlastnosti půdy, je zdrojem živin, které podporují růst rostlin. Používáním kompostu doplňujeme organic-
kou hmotu v půdě. Množství humusu v půdě sklizněmi a biologickými rozkladnými procesy ubývá, a proto je cílem 
každé pěstitelské činnosti zachovávat a pokud možno ještě zvyšovat. Kompostováním získává zahrádkář z organických 
odpadních látek cenný humus, který lze využít v zahrádce.

Kompost je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem pro zlepšování půdy a ke hnojení, který známe. Připravuje 
se z organických odpadů z domácnosti a ze zahrádky. Protože kompostování ve vlastní zahrádce je cílené omezování 
odpadů, napomáhá tak k ochraně prostředí.

Používáním vlastního kompostu zahrádkář ušetří při nákupu minerálních hnojiv a dalších prostředků ke zlepšování 
půdy (např. rašeliny). Kromě toho slouží organická hmota z kompostu jako potrava půdním organismům, zejména 
mikroorganismům.

Kompostování je proces zpracování organických odpadů a přitom se snažíme o tyto cíle :
- zpětný přívod organické hmoty a rostlinných živin do přírodního koloběhu
- zabránit nepříjemným pachům (bez hniloby)
- usmrcení původců rostlinných chorob
- usmrcení semen plevelů.
V každé domácnosti a zahrádce přibývají denně  organické odpady. K jejich příjmu a zpracování slouží kompost. Je 

proto jednou z nejdůležitějších součástí zahrádky.
Bližší informace na téma kompost v zahrádce najdou zájemci v „Rukověti zahrádkáře 2008“, kterou si lze zapůjčit 

u předsedy ČZS Kněžpole. 
 Antonín Vašíček, předseda ČZS Kněžpole
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Kněžpolské zpívání 
Ani nepřízeň počasí nedokázala členy a členky pěveckých sborů z Kněžpole odradit od 

uspořádání  přehlídky pěveckých sborů z okolí. Ne ve sportovním areálu, jak bylo původ-
ně zamýšleno, ale na sále Kulturního zařízení v Kněžpoli přivítali Mužský pěvecký sbor 
a Děvčice z Kněžpola v sobotu 16. srpna pěvecké sbory :

Mužský pěvecký sbor z Kunovic, 
Mužský pěvecký sbor z Tupes,
Mužský pěvecký sbor z Ostrožské Lhoty,
a  ženské pěvecké sbory Tetičky z Kunovis a Babčice ze Spytihněvi.
Vystoupení všech se divákům v plném sále velmi líbila, zvlášť stylizované vystoupení 

kněžpolských sborů za doprovodu „Štrajch“ muziky Včelaranka v závěru pořadu.  Dobrá 
nálada pokračovala i při následné zábavě s cimbálovou muzikou.
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Jožku Vaculíka politika nezměnila 
Senátor Slovácka Ing. Josef Vaculík, kterému známí a přátelé neřeknou jinak než 
Jožka, hájí zájmy obyvatel regionu v nejvytíženějším senátním výboru, Výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož byl v posledních čtyřech letech místo-
předsedou. Byl zpravodajem 41 zákonů, v Poslanecké sněmovně PČR obhajoval 
14 senátních návrhů zákonů (většinou úspěšně), navrhl čtyři zákony a podpořil 
několik ústavních stížností. Připravil více než 200 pozměňovacích návrhů. Zorga-
nizoval šest seminářů a veřejných slyšení, které byly věnovány především otázkám 
komunální politiky, zemědělství a rozvoje venkova. V letošních podzimních volbách 
se Josef Vaculík podruhé uchází o přízeň voličů. 

K pravomoci senátora nepatří schvalování státního rozpočtu, můžete ze své pozice 
nějak ovlivnit účelné využití veřejných financí?

Senátor,  a zejména člen našeho výboru, má spoustu možností účinně lobovat jak 
ve prospěch konkrétních projektů, tak při tvorbě programů jednotlivých minister-
stev i krajů, jejichž prostřednictvím směřují finanční prostředky státního rozpočtu 
i evropských fondů do jednotlivých regionů. Osobně jsem se zasadil  o zabezpečení 
financování protipovodňových opatření na řece Moravě, výstavby vodovodů, budo-
vání cyklostezek a dalších komunikací. Bojoval jsem za záchranu kulturních památek, 
byl jsem zastáncem navýšení prostředků určených poskytovatelům sociálních služeb, 
sportovním organizacím a samozřejmě pro rozvoj venkova. 

Často je vás vidět při vystoupení  folklorních souborů na akcích po celém Slovácku.

Při lidové písničce, v kroji a tradicích jsem vyrůstal a jejich udržování je pro mě 
samozřejmostí.  Folkloru jsem se nevzdal ani při práci v Senátu, protože lidé, kteří 
se při něm setkávají, dokáží být velmi srdeční, upřímní, ale i kritičtí,  a jejich názory 
jsou pro moji současnou činnost velmi cenné. Jsem velmi rád, že se mi daří každý rok 
připravit vystoupení alespoň jednoho ze slováckých souborů na půdě Senátu, a mohu 
tak přispět k prezentaci naší tradiční lidové kultury v hlavním městě.

Již čtyři roky organizujete cyklus koncertů Srdce na dlani. Co vás k tomu vedlo?

Impulsem bylo přání mladého španělského klavíristy Claudio Carbó zahrát na 
českých pódiích. Rozhodl jsem se tedy dát možnost i dalším mladým interpretům 
klasické hudby vystoupit v reprezentativních prostorách Senátu a moravských zámků 
a současně přispět na dobrou věc. Díky letošnímu výtěžku z koncertů si mohla Chrá-
něná dílna Oblastní Charity v Uherském Hradišti pořídit nový vyšívací stroj.

Jste znám jako bojovník za změnu v systému financování měst a obcí. Jaká je 
aktuální situace v této oblasti?

Zákon o rozpočtovém určení daní byl jednoznačně diskriminační vůči malým měs-
tům a obcím. Proto jsem několikrát intervenoval u ministra financí a spolu s dalšími 
subjekty se po tvrdém jednání podařilo dosáhnout částečného zlepšení, které přineslo 
obcím okresů Uherské Hradiště a Hodonín  do letošních rozpočtů navíc 120 milionů 
korun. 

S jakými cíli předstupujete a co nabízíte voličům v dalším volebním období?

Nabízím slušné a otevřené jednání a ozdravení zákonů tak, aby byly zárukou sluš-
ného života pro slušné lidi. Chci dosáhnout definitivního odstranění diskriminace 
ve financování menších měst a obcí, pro náš region urychlenou dostavbu rychlostní 
komunikace R-55. Budu usilovat o  dostupnost kvalitní zdravotní péče, která nebude 
založena na privatizaci a podnikatelském pronájmu, zabezpečení služeb, rozvoj všech 
stupňů vzdělávání včetně celoživotního. Za velmi důležitý úkol považuji zajištění po-
travinové bezpečnosti  a kvalitní produkce základních potravin. Samozřejmostí je 
podpora rodin s dětmi a rodin pečujících o svého nemocného či handicapovaného 
člena, zachování kulturního bohatství a udržování a obnova tradic.

Závěrem Josef Vaculík lidem na Slovácku vzkazuje: 

Řada z vás, kteří se na mě obraceli se svými podněty a připomínkami či mě potkávali 
různě v regionu, ví, že mě doba strávená v Senátu nijak nezměnila a že jsem zůstal 
jedním z vás. A stejným zůstanu, rozhodnete-li se dát mi svou důvěru i podruhé. 
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NOVÍ 
OBČÁNCI

V pátek 18.července, při 
besedě s rodiči nově naro-
zených dětí v Kněžpoli ve 
víceúčelové budově, obdržely 
maminky dětí z rukou 
zástupců obce kytičku, věcný 
i finanční dárek.

Lenka a Radek  Lapčíkovi, 342
Kateřina - 5. 12. 2007

Hana a Petr Živnůstkovi, 118 
Matěj - 5. 6.  2008

Martina a Jiří Palčíkovi, 186 
Terezie - 27. 6. 2008

Jiřina a Vít Jaitnerovi,  274 
Vít - 27. 5. 2008

Irena a Tomáš Slivovi, 148 
Šimon - 14. 4. 2008

Ivana a Jiří Lapčíkovi, 8 
Lukáš - 10. 4. 2008

Jana a Radek Vránovi, 325
Sabina - 9. 3. 2008

Leona a Radek Fojtíkovi, 192
Tibor - 9. 3. 2008

Ivana a Ladislav Chybíkovi, 309
Filip - 19. 12. 2007



10

Před deseti lety byly otevřeny šatny a fotbalové hřiště
Ano, už je tomu deset let, co byla slavnostně otevře-

na  nová víceúčelová budova a zrekonstruované fotbalové 
hřiště. Tehdy v sobotu  25. července 1998 přestřižením pás-
ky starostou obce bylo dáno do provozu sportovní zařízení 
vysoké úrovně.

 Stavit se začalo v roce 1997 kopáním základů vedle 
stávajícího objektu. Původně byla v plánu pouze výstavba 
šaten, ale když bylo fotbalové hřiště zdevastováno zápla-
vami v létě 1997, následovala i úplná rekonstrukce hrací 
plochy. 

Celá stavba byla řešena dodavatelsky za obrovské pod-
pory obce, bez níž by vůbec nebylo možné takové dílo 
realizovat. Stranou nezůstali ani členové Tělovýchovné 
jednoty Sokol. Na nich bylo mimo jiné zbourání původ-
ních šaten a zejména  pak práce spojené s úpravou hrací 
plochy, terénních úprav okolí a vybavení nových kabin.

Novému musela ustoupit i stará budova šaten, která 
vznikla ve druhé polovině 60. let přestavením  bývalé prá-
delny. I tehdy to byl velký kvalitativní skok a pamětníci 
jistě vzpomenou na jejich budování výhradně svépomo-
cí. Byla to však léta spojená také s nebývalým vzestupem 
kněžpolského fotbalu a spanilou postupovou jízdou až do   
I. A třídy tehdejšího Jihomoravského kraje, a tak nechyběl 

elán ani při organizaci této a mnoha dalších podobných 
akcí. 

 
V areálu dnes stojí moderní víceúčelová budova s  fot-

balovými šatnami, dvěma obecními byty, kompletním soci-
álním zařízením, saunou a vším, co patří ke standardnímu 
vybavení. Také plocha hřiště snese to nejpřísnější měřítko 
včetně automatické závlahy nejnovější koncepce.

Součástí budovy je pěkná zasedací místnost, která 
slouží nejen potřebám fotbalistů, ale například  se  tady  
scházejí  občané obce při zasedáních Obecního zastupitel-
stva. Také saunu nevyužívají k rehabilitaci pouze sportov-
ci, ale pravidelně je v zimních v měsících přístupná široké 
veřejnosti.

Před deseti lety nevypadal areál jako dnes. Přestože už 
tehdy bylo v provozu „výletiště“ a nově také „Hospoda na 
hřišti“, okolí mělo zcela jiný charakter. 
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V následujících letech vynaložila obec nemalé pro-
středky na jeho dobudování, a tak zde najdou místo k pří-
jemnému posezení nejen návštěvníci fotbalových zápasů 
nebo hasičských soutěží.

Od otevření areálu organizovala Tělovýchovná jedno-
ta několik akcí, které svým významem a sportovní úrovní 
přesáhly rámec obce. Byly to zejména fotbalové zápa-
sy evropských her FICEP, družební mezinárodní zápasy 
okresů Trenčín a Uherské Hradiště, finálový turnaj Čes-
kého poháru okresu Uherské Hradiště. V červnu roku 
2001 se stal fotbalový oddíl organizátorem zápasu Bul-
harsko – Bosna a Hercegovina v rámci mistrovství Evropy 
amatérů pořádaném ČMFS. V říjnu roku 2001 zde sehráli 
přátelský zápas reprezentace České republiky a Slovenska 
šestnáctiletých hráčů. 

V červnu 2002 se v propagačním utkání ve prospěch 
vesniček SOS střetly výběry bývalých reprezentantů Čes-
koslovenska a Slovácké Slavie Uherské Hradiště. Od pod-
zimní části roku 2002 se areál stal na dvě sezóny domá-
cím prostředím pro třetiligovou zálohu staroměstského 
SYNOTu.

Nedílnou součástí sportovního komplexu je také tré-
ninkové hřiště s regulérními parametry pro mistrovské 
zápasy a také dva krásné tenisové kurty s umělým povr-
chem, osvětlením a vlastními šatnami s potřebným sociál-
ním vybavením. Za poměrně krátkou dobu se toto spor-
tovní zařízení stalo vyhledávaným místem pro sportovní 
vyžití nejen občanů Kněžpole.

Bez ohledu na to, že na začátku budování tohoto kom-
plexu nebyli všichni „schvalovatelé“ s jeho existencí takří-
kajíc ztotožněni, je v současné době určitě velkou chlou-
bou obce Kněžpole.

kovzde
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Oslava dechové hudby Kněžpolanka
Krásné nedělní odpoledne 7.9.2008 všem příznivcům dobré dechovky určitě zpříjemnila přehlídka dechových hudeb ke 

180. výročí založení dechové hudby v Kněžpoli, uspořádaná v kněžpolském sportovním areálu. Za slovního doprovodu oblíbené 
a zkušené moderátorky paní Ivany Slabákové se představily vedle domácí oslavenkyně Slovácké dechové hudby Kněžpolanka 
o.s. také dechové hudby Maguranka, Mistříňanka, Lhoťanka, Boršičanka Antonína Koníčka a Kněžpolanka z 80. let. 

První zprávy o existenci jakéhosi hudebního tělesa v Kněžpoli přináší kněžpolská školní kronika. Z ní se dovídáme, že v 
letech 1828 – 1864 působil v Kněžpoli učitel Jan Jáně, který si vedle své učitelské funkce na živobytí přivydělával hudbou. Hrá-
val na svatbách a tanečních zábavách dokonce i s chlapci ještě školou povinnými, které si sám v hudbě vyučil.

Po smrti učitele Jana Jáně se vedení tělesa kněžpolských muzikantů ujal Ambrož Čechmánek z čp. 7, který se ale již v roce 
1868 vedení této hudby vzdává ve prospěch nadaného čtyřiadvacetiletého hudebníka Petra Kučery z čp. 109. Ten se nedávno 
vrátil z vojenské služby, kde hrával v plukovní hudbě a měl proto nejen vyšší hudební průpravu, ale i obrovský smysl pro hudeb-
ní kázeň.

Úryvek z  publikace „Dechová hudba Kněžpolanka 1828-2008“, kterou k výročí tohoto tělesa vydala obec Kněžpole.

Boršičanka Antonína Koníčka

Mistříňanka Maguranka

Lhoťanka

Křest 2. CD Kněžpolanky s kmotry Zdeňkem Gajdošíkem, 
Pavlem Pavlicou a textařem Vladimírem Salčákem

… a Mirka Lapčíkova.Se současným zpěvákem Kněžpolan-
ky Zdeňkem Uherkem zpěvačky 
Kněžpolanky 80. let – Milča Kučerova


