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Mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc, 
radost ze života, pevné zdraví 

a hodně pracovních i osobních úspěchů 
v roce 2020 přeje 
Rada obce Kněžpole 

a zaměstnanci Obecního úřadu Kněžpole 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v  letošním 

posledním čísle Kněžpolských novin. Letos se 
jedná o  noviny s  pořadovým číslem 3, jelikož 
zářijové číslo jsme nevydávali z důvodu malého 
množství příspěvků.

S ohledem na datum v kalendáři nabírá na 
aktuálnosti téma zimní údržby. Rozsah i způsob 
údržby bude shodný s  loňským rokem. Chod-
níky budeme udržovat vlastními silami a úklid 
sněhu z  komunikací bude řešen smluvně pro-
střednictvím techniky společnosti FYTO spol. 
s r.o.  Téma parkování automobilů bude řešeno 
na jiném místě tohoto vydání, nicméně v sou-
vislosti se zimní údržbou bych chtěl taktéž ape-
lovat na maximální ohleduplnost při parkování 
Vašich vozidel. 

Krátce bych se zmínil k  investičním a  ne-
investičním akcím. Většinu větších akcí se nám 
podařilo letos zrealizovat již v  první polovině 
roku, takže v  druhém pololetí probíhaly spíše 
drobnější akce. Byla zrealizována výmalba kos-
tela v ceně cca. 50.000,-Kč. V kostele jsme insta-
lovali i klimatizaci. Klimatizační jednotku jsme 
nechali nainstalovat také do obecního bytu v 3. 
NP v budově č. p. 103, neboť v tomto bytě byly 
v  letních měsících, vzhledem k  umístění pod 
střechou, velmi vysoké teploty. V budově školky 
došlo k výměně podlah v dolní třídě a bývalém 
skladu CO v ceně 122 tisíc. V rámci této akce 
vyvstala také potřeba výměny posuvné stěny, 
oddělující prostor pro spaní dětí, která byla za 
hranicí životnosti. Tato stěna byla nahrazena 
instalací sádrokartonových kazet, do kterých 
zajíždějí zasouvací dveře. Celkový náklad této 
úpravy činil 55 tisíc. Na školním hřišti došlo 
k výměně povrchu hřiště v ceně 136 tisíc. Před 
budovou mateřské školy jsme nákladem 25 tisíc 
pořídili nové pískoviště. Průběžně byly provádě-
ny drobné opravy na komunikacích. Rada také 
vybrala dodavatele díla Změna č. 1 Územního 

plánu obce Kněžpole, kterým se stala společnost 
Špiller s.r.o, za cenu 248 tisíc. Obecní úřad se 
intenzivně zabýval výkupem pozemků pro pro-
jekt objízdné komunikace do průmyslové zóny. 
Výsledkem jsou dohody o  odkoupení či směně 
více než třiceti pozemků v hodnotě cca. 700 ti-
síc. Někteří z vlastníků projevili nesouhlas či na 
nabídku vůbec nereagovali, takže budou jednání 
dále pokračovat. 

Stále probíhají projekční práce na akci roz-
šíření šatny v ZŠ Kněžpole. Bohužel jen jednání 
s hygienou trvalo více než tři měsíce a to se jed-
ná o  relativně drobnou stavbu. Realizačně nám 
tedy akce přejde do dalšího roku. S projektantem 
dále pracuji na projektové dokumentaci na chod-
ník od Kaňovského směrem k obecnímu úřadu. 
Vzhledem k připravované kabelizaci a s tím spo-
jeným odstraněním dvou sloupů elektrického 
vedení podél této komunikace jsme do projektu 
zařadili i  rozšíření této komunikace. Projekčně 
bude tedy akce připravována, ale realizačně bude 
navázána na kabelizaci NN, jelikož podmínkou 
bude předchozí odstranění sloupů. Na příští rok 
máme již v  rozpočtu řadu projektů, o  kterých 
Vás budeme informovat průběžně na stránkách 
Kněžpolských novin, případně na obecním webu.

Dále bych rád uvedl několik slov ke společen-
skému životu v  naší obci v  uplynulém pololetí. 
Dne 28. 7. jsme v rámci pouti Svaté Anny slav-
nostně požehnali nové hasičské auto. Odpoledne 
se pak konala tradiční hasičská soutěž O pohár 
starosty obce. Dne 7. 9. se zástupci našich složek 
i  občané zúčastnili Slavností vína v  Uherském 
Hradišti. Letos byla tato akce provázena mimo-
řádně špatným počasím, přičemž o to větší patří 
poděkování účastníkům za reprezentaci obce. 21. 
9. obecní úřad uspořádal tradiční turistický výlet, 
tentokrát do okolí Javoříčka. Všichni účastníci 
byli jako každý rok velmi spokojeni, za což patří 
velký dík zejména Ing. Kateřině Vašíčkové, kte-
rá má organizaci této akce na starosti a vždy se jí 

ujímá s maximální zodpovědností. V sobotu 22. 
9. uspořádala Štrajchkapela z Kněžpola hudební 
festival pod názvem Setkání s  muzikou. Přesto, 
že se jednalo o první ročník, byla akce prováze-
no solidní návštěvností. 26. 10. se uskutečnily 
slovácké hody s právem. Počasí nám letos přálo, 
což se pozitivně projevilo i na počtu lidí v průvo-
du. O čtrnáct dní později pak Kněžpolská chasa 
uspořádala tradiční dozvuky. Dne 23. 10. obec-
ní úřad uspořádal zájezd na nákupy do Polska. 
Jako každý rok byl autobus zaplněn a v seznamu 
jsme měli i řadu náhradníků. Mimo výše zmíně-
né obec organizovala také řadu dalších akcí jako 
Světýlkový průvod, Adventní tvoření a další.

V prosinci nás však ještě řada akcí čeká. 22. 
12. se uskuteční již tradiční Rozsvícení betléma 
u kostela sv. Anny. Všichni občané jsou srdečně 
zváni. Stejně tak všechny zvu na Silvestrovský 
výšlap a  Půlnoční přípitek s  ohňostrojem. Více 
informací naleznete na dalších stránkách novin 
a případně na obecním webu. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
zaměstnancům obecního úřadu za jejich vyso-
ké nasazení a obětavost v práci pro obec. Velké 
množství kulturních a společenských akcí, které 
obec pořádá, pro obecní zaměstnance většinou 
představuje práci o víkendech, kdy by se mohli 
věnovat svým rodinám či koníčkům. Přesto tento 
čas nad rámec svých pracovních povinností dá-
vají k dispozici proto, aby se v Kněžpoli žilo lépe. 
Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří obci 
při organizaci akcí pomáhají, a samozřejmě také 
všem aktivním spolkům, které jsou neodmyslitel-
nou součástí života naší obce. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál 
krásné a klidné prožití vánočních svátků. Ať jsou 
naplněny klidem, pohodou, radostí a láskou. Vše 
nejlepší Vám také přeji do nového roku 2020, 
ve kterém obec oslaví 800 let od první písemné 
zmínky.

Mgr. Petr Knot, starosta

Co nás pálí aneb pár slov o parkování vozidel v obci…
Vážené kolegyně a kolegové motoristi,
tak jako každý rok přicházejí Vánoce a  po 

nich leden s možnou sněhovou nadílkou, tak se 
stejnou pravidelností objevuje i  téma parková-
ní vozidel před domy a na chodnících. Problém 
parkování je tu samozřejmě po celý rok, ale právě 
v zimním období se ukazují takřka všechna jeho 
negativa – není možná řádná zimní údržba chod-
níků a cest, chodci musí kličkovat mezi odstave-
nými vozidly nezřídka i vstupováním do vozovky 
a  řidiči větších vozidel mají ztížený pohyb po 
našich cestách. Pamatujeme si období, kdy nejen 
v naší obci byly Policií konány rozsáhlé kontroly, 
které nezřídka končívaly udělováním pokut. 

Chtěl bych Vás všechny tímto upozornit na 
Vaše povinnosti ohledně parkování vozidel tak, 
abyste se sami neocitli v  hledáčku policejních 
hlídek.

V  první řadě je nutné upozornit na to, že 
chodník je již ze samotného názvu určen pro po-

hyb chodců a jeho jiné využití je až na výjimky 
vyloučené. Proto i zastavení vozidla na chodníku 
lze z hlediska zákona považovat za přestupek. 

Stejně jako přestupek bude hodnocena i  si-
tuace, kdy vozidlo bude ponecháno na pozemní 
komunikaci a přitom nezůstane volný pruh vo-
zovky široký nejméně 3 metry pro každý směr 
jízdy, což v  praxi znamená, že na takřka 90% 
v naší obci nelze stát tak, aby to nebylo v rozporu 
s tímto ustanovením zákona.

Přestupkem je pak i  stání na místě, kde by 
vozidlo zakrývalo dopravní značení, bylo v kři-
žovatce nebo 5 metrů od její hranice a  také ve 
vzdálenosti kratší než 5 metrů od přechodu pro 
chodce.

Chápu všechny řidiče, kteří si stěžují na to, že 
paragrafy zákonů je v praxi velmi obtížné dodr-
žovat. Zároveň mám ale pochopení i pro chod-
ce, jako nejslabší účastníky silničního provozu 
v tom, že odstavená auta jim brání v bezpečném 

pohybu v  okolí komunikací. Byl bych rád, aby 
obě skupiny našly společnou řeč a začaly se vzá-
jemně respektovat ve svých potřebách a  to ne 
v rámci zákona, ale především v rámci slušného 
chování. Asi nebudu sám, který by spíše než poli-
cejní hlídky s pokutovými bloky viděl v Kněžpoli 
na cestách panovat slušnost, toleranci a pochope-
ní pro práva těch druhých. I my motoristé se přeci 
velmi často stáváme chodci a pak už můžeme vi-
dět všechny nešvary z úplně jiného pohledu.

Každé zamyšlení by mělo oslovit adresáty 
a donutit je ke změně jejich chování. Zkusme se 
tedy jako motoristé chovat ukázněněji než tomu 
bylo doposud a  nespoléhejme na zákon, že to 
udělá za nás. Neudělá. Je to zase jen a jen na nás. 
Slovy klasika a skupiny Chinaski: „Jaký si to udě-
láš, takový to máš!“   

Krásné nadcházející svátky a  v  novém roce 
2020 zdraví, pohodu a klid Vám všem přeje    

Petr Jakšík, člen rady obce a učitel autoškoly
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Tříkrálová sbírka 
Pořadatelem a organizátorem Tříkrá-

lové sbírky je Charita Česká republika. 
První ročník sbírky proběhl v  roce 2000 
v  olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazi-
li do ulic na základě staré lidové tradice 
první dobrovolníci v oblecích králů a ko-
ledovali pro potřebné. O rok později se již 
koledovalo na mnoha místech republiky 
a postupem času se Tříkrálová sbírka sta-
la největší charitativní sbírkou v  Česku. 
V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.

Cílem sbírky je šířit radost a  boží požehnání a  vykoledovat pro-
středky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami ne-
dokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky, na které je logo 
Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko 
příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe 
průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování, na průkazce jsou 
podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje 
na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, 
který si dárce může taktéž vyžádat.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v  tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky 
je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 4. ledna 2020.

V neděli 17. listopadu 2019 se konala v kostele Svaté Anny v Kněžpoli „Modlitba za vlast“, poděkování za 30 let svobody v naší zemi. Po skončení 
se uskutečnil u pomníku padlých pietní akt, při kterém položili představitelé obce věnec a přítomní občané zazpívali státní hymnu.  V 17.11 hod se 
rozezněly oba kněžpolské zvony, stejně jako zvony na většině kostelů v České republice, aby všem připomněly události z roku 1989. 

Petr Švehla 

Prosba
Vážení spoluobčané, pracujeme na knize o Kněžpoli, která by měla vyjít u příležitosti 800 let od první písemné zmínky v roce 2020. Chtěl 

bych vás touto cestou poprosit o zapůjčení fotografi í z vašich rodinných alb. Jde zejména o fotografi e z různých událostí v Kněžpoli, jako jsou 
například hody, dožínky, jízda králů, pouť a podobně. Dále fotografi e, kde jsou vidět již neexistující domy a fotografi e lidí v kroji někdy do roku 
1970. Fotografi e okopírujeme a vrátíme. Zapůjčením potvrzujete, že souhlasíte s bezplatným zveřejněním. 

Petr Švehla
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Ohlédnutí za obecními akcemi
Podzimní světýlková slavnost

Turistický 
výlet 
Javoříčko
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Adventní tvoření

Drakiáda

Beseda s Jiřím Jilíkem
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Hody a Babské hody v Kněžpoli

Ve dnech 7. – 15. listopadu se v Dubaji 
konalo Mistrovství světa zdravotně posti-
žených atletů, kterého se zúčastnil náš spo-
luobčan Jan Moštěk. Honza se zúčastnil 
kvalifi kačního běhu na 400 m, ale bohužel 
se mu nepodařilo kvalifi kovat do užšího 
fi nále. Gratulujeme ke kvalifi kaci na šam-
pionát a  přejeme mnoho dalších úspěchů 
při atletickém zápolení.

Obec Kněžpole, s  ohledem na velmi 
vysoké fi nanční náklady související s účas-
tí na mistrovství, podpořila Honzu částkou 
30 tis. Kč.

Poslední říjnový víkend se v naší obci konaly tradiční Slovácké hody s právem. 
Samotné přípravy však započaly už na začátku srpna, kdy se začala nacvičovat ho-
dová beseda. Kolektiv se hodně obměnil, hlavně z ulice Trávníky přišlo nejvíce no-
vých kluků, za což jsme rádi. Besedu tančilo celkem sedm párů, není to sice moc, 
ale aspoň bylo na tanečním parketu dost místa. Týden před hodama byla zkouška 
s CM Slačáci a po ní následovaly náročné přípravy na hody. Na sál se chodilo každý 
den, a stále jsme měli co dělat. Od stavění bůdy a umývání fl ašek na víno, až po na-
chystání celého sálu a vchodů u stárků Daniela Palčíka a Venduly Hubáčkové. Počasí 
nám v sobotu přálo, celý den svítilo sluníčko a to přilákalo i malé děti, které přišly 
nastrojené v kroji do průvodu. Během obchůzky a večerní zábavy nám hrála DH 
Boršičanka.  Jsme velmi rádi, že se k nám připojili také ženáči a doufáme, že se to 
stane novou tradicí, jak tomu je i v okolních dědinách. Hody nejsou událostí jenom 
chasy, ale celé dědiny, proto budeme rádi, když se k nám připojí co nejvíce lidí a užijí 
si to, tak jako my. Po dvou týdnech se konaly Dozvuky aneb Babské hody. Počasí 
nám bohužel tak nepřálo jako na hody, ale i  tak jsme si obchůzku v pláštěnkách 
užili. V průběhu večerní zábavy, kde hrála kapela Ogaři, jste dokonce mohli zhléd-
nout pohádku O Popelce. Všem děkujeme za podporu a účast na akcích pořádaných 
Občanským sdružením Kněžpolská chasa.

Za O.S.K.CH. Andrea Juřenová
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Český zahrádkářský svaz Kněžpole
Je tady konec roku a  nastal čas zhodno-

tit činnost Českého zahrádkářského svazu 
ZO Kněžpole. Dovolte, abych Vás informoval 
o jeho činnosti a akcích v roce 2019. 

Letošní sezóna byla náročnější pro pěstová-
ní vinné révy než v předchozím roce. Vzhledem 
k většímu počtu srážek a  teplému počasí kon-
cem roku, byla ochrana proti plísním náročnější 
a počet potřebných postřiků během léta byl vyš-
ší, než v minulém roce. Úroda byla průměrná, 
kvalita hroznů byla závislá na aplikací vhodných 
postřiků ve správnou dobu. Proto lze považovat 
sezónu 2019 z hlediska kvality a množství skli-
zených hroznů za průměrnou.  

Poslední neděli před velikonocemi se 
konala tradiční hodnocená výstava vín, kte-
rou organizačně zajistili vinaři osady Hrádek 
pod vedením Karla Kaňovského, Stanislava 
Knota a dalších. Na výstavě byla prezentová-
na vína místních vinařů, a  také vína vinařů 
z  okolních obcí. Celkově bylo hodnoceno 
240 vzorků. 

Jak se průběh letošní vinařské sezóny pro-
jeví na kvalitě vín, se ukáže na tradiční výstavě 
v roce 2020.

V  tomto roce jsme požádali o  dotaci na 
opravu oplocení a vstupních bran v osadě Hrá-
dek a obdrželi jsme ji. Realizace oprav započala 

na konci roku 2019. Dokončení bude realizo-
váno na jaře roku 2020. K  dokončení oprav 
bude třeba využít vlastních síl formou brigád 
členů ČZS ZO Kněžpole.

3.10. proběhla členská schůze členů Zá-
kladní organizace. Byl zvolen nový výbor ČZS 
Kněžpole, členové byli informováni o činnosti 
v roce 2019 a o plánech pro rok 2020.

Jménem výboru ČZS v  Kněžpoli Vám, 
vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně úspěchů v roce 2020.

  Za výbor ČZS v Kněžpoli
Ing. Lumír Píštěk 

Činnost MS Kněžpole v roce 2019
Myslivecký i  kalendářní rok je téměř za 

námi a nezbývá mi tak, než shrnout naše ce-
loroční snažení v oblasti myslivecké činnosti. 

V jarních a letních měsících členové prová-
děli rekonstrukce a opravy mysliveckých zaří-
zení, posedů kazatelen a krmných zařízení tak, 
aby byly připraveny na zimu.  Jak již se stalo 
tradicí v  jarních měsících, po opadnutí sněhu 
provádíme úklid lesa.

V areálu bažantnice se nám daří odchová-
vat bažanty z části z vlastní líhně, které následně 
vypouštíme do přírody. Letos jsme již část vy-
pustili a další bude vypuštěna v jarním období. 
Chceme být tímto přírodě částečně napomoci, 
aby i naše děti při procházkách přírodou mohly 
v lese vidět třeba bažanta popřípadě zajíce.

Snažíme se také stále zlepšovat vybave-
nost budovy bažantnice, která slouží v letních 
měsících jako prostředí pro konání oslav. 
Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organi-
zace a fi nančních prostředků máme omezené 
množství, nelze práce provádět tak rychle, jak 
bychom si přáli my i  někteří naši spoluob-
čané, nicméně zvelebování prostředí v  okolí 
stavby a  sama vybavenost budovy je pro nás 
velmi důležitá.

Zima se nám neúprosně blíží a pro zvěř na-
stává období strádání. Každý člen našeho sdru-
žení má své přidělené krmné zařízení, o které 
se stará a krmivo pravidelně doplňuje. Mnozí 
z vás rovněž na svých procházkách navštěvu-
jí les a  v  dobré víře chtějí zanechat zvířatům 

nějakou pochoutku.  Nicméně však nevědí, že 
mohou svým jednáním spíše uškodit.  V žád-
ném případě nesmíme do krmelců a krmných 
zařízení nosit zbytky tvrdého pečiva nebo jiné 
zbytky z domácnosti. Pokud tedy chceme být 
prospěšní, můžeme přinést seno, kaštany, jabl-
ka nebo mrkev – ale vše v menším množství.

Za celoroční práci bych chtěl hlavně po-
děkovat všem aktivním členům mysliveckého 
sdružení, kteří se podílí na celkovém chodu 
našeho sdružení. S blížícími se vánočními svát-
ky bych jménem mysliveckého sdružení popřál 
klidné prožití svátků vánočních a vánoční po-
hody.

Ing. Tomáš Špaček, Ph.D.

Z činnosti SDH
Vážení spoluobčané,
Předem bych chtěl poděkovat všem, kteří 

náš sbor jakýmkoliv způsobem podporují. 
Rád bych Vás krátce seznámil s  hlavními 

událostmi roku 2019, které se týkají našeho 
sboru. Hlavní a viditelnou novinkou bylo po-
řízení nového vozu značky Renault. Slavnost-
ní žehnání proběhlo u příležitosti pouti ke sv. 
Anně.

Po únorovém Hasičském bálu, jsme zasa-
hovali 10.3.2019 u  utržené plechové střechy 
díky silnému větru. V  dubnu jsme obdrželi 
nové auto a také jsme uspořádali sběr starého 
železa a jiných kovů.  1.7.2019  naše jednotka, 
již s novým autem, vyjela k nahlášené události 

do lesa – odklidit popadané stromy a uvolnit 
cestu vozidlu, které tam díky navigaci zablou-
dilo. Na koci prázdnin – přesněji 27.8.2019 za-
sáhla naši obec 20ti minutová průtrž mračen 
včetně padajících krup, kdy lokálně napršelo 
více než 30mm/m2 vody. To způsobilo, že do-
šlo v naší obci k zaplavení sklepů a komunika-
cí. K  této události – odčerpání vody, byla vy-
slána, jak naše jednotka, tak jsme byli posíleni 
o jednotky HZS ZLK Uh. Hradiště a SDH Bí-
lovice. Ani nasazení tolika čerpadel nedokáže 
„mávnutím proutku“ odčerpat vodu okamžitě 
a nebo snad otočit směr toku vody.

Naše soutěžní družstvo, díky získaným 
zkušenostem, začíná sbírat i vavříny ze soutě-

ží. Překonali a  ustanovili nový rekord Kněž-
polského družstva v požárním útoku na 3B – 
a to v čase 17:50s. V celkovém pořadí ve Velké 
ceně okr. Uh. Hradiště obsadili po boji krásné 
3. místo a zajistili si tak postup do nadstavbo-
vých soutěží, kde reprezentovali i Zlínský kraj. 
Za skvělé výsledky gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci.

Rád bych Vás, již nyní, pozval na tradiční 
Hasičský bál, který se bude konat v  místním 
kulturním zařízení dne 15.2.2020.

Všem Vám přejeme veselé Vánoce a  do 
roku 2020 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.

Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík
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Kněžpolský mužský sbor
A budou tu zase Vánoce...
Ty nejkrásnější svátky roku, jimž předchází 

doba adventní, vrcholící dnem narození Ježíše 
Krista, našeho spasitele.

Svátky prožité v klidu a pohodě, v rámci vzá-
jemných návštěv rodinných příslušníků, v pospo-
litosti. 

 Lidé na vesnicích měli vždy snahu sdružovat 
se v rámci různých aktivit anebo si jen tak soused-
sky popovídat.

V Kněžpoli se hrálo velmi dobré ochotnické 
divadlo, od roku 1868 fungovala aktivně pod ve-
dením kapelníka Petra Kučery kněžpolská decho-
vá hudba, také štrajchová muzika, hasičský sbor, 
myslivecká jednota a další spolky. Hojně byly na-
vštěvované plesy a lidové zábavy. 

Lidé měli k sobě díky neexistenci současných 
médií blíž, nebrali věci jen tak samozřejmě a váži-
li si třeba i toho, že se mohli potkat na hudebním 
výletě v zahradě u Žižků v rámci několika neděl-
ních odpolední během roku.

V posledním desetiletí dvacátého století a na 
počátku století jednadvacátého se v  obci z  hle-
diska kulturních aktivit udržela dechová hudba 
Kněžpolanka. Největšími a  nejúspěšnějšími ak-
cemi pořádanými dechovou hudbou, cimbálovou 
muzikou B2, vedoucí akce Hankou Polákovou 
a  mnoha kněžpolskými vystupujícími občany, 
byla produkce velkých živých Betlémů, které se 
konaly od roku 1999 celkem pětkrát.

A  při uspořádání posledního Betlému vy-
stoupil v  roce 2005 nový kulturní subjekt, jenž 
nesl název Kněžpolský mužský sbor. Tehdy prv-
ní část celé akce začínala v našem kostele a pod 
vedením uměleckého vedoucího Ivana Poláška 

přednesl sbor na památku tragicky zesnulého 
Antonína Bittnera, našeho kamaráda a  spolu-
hráče v  dechové hudbě Kněžpolanka, dvě prv-
ní písně, které byly v rámci sboru nastudovány, 
a to „Chvála Bohu, že sem sa narodil“ a „Uderi-
la skala“. Tak vlastně ofi ciálně začal Kněžpolský 
mužský sbor působit. V příštím roce už tedy do-
staneme občanský průkaz, jelikož stáří našeho 
společenství dospěje do věku patnácti let. Fun-
gujeme jako parta chlapů v  rámci pravidelných 
úterních zkoušek, v  základním desetičlenném 
počtu aktivních členů. 

V tomto roce jsme vystupovali jako tradičně 
na setkáních sborů, koncertech a dalších vystou-
peních. Dny vína a otevřených památek v Uher-
ském Hradišti jsme v zářijovém termínu doslova 
protrpěli, skrápěni během celého dne intenzív-
ním deštěm, ale na rozdíl od ostatních několika 
mikroregionů, jsme zvládli udržet kulturní pro-
gram, spolu s dalšími vystupujícími, během od-
poledne v naší lokalitě ve Smetanových sadech.

A  nyní se vraťme k  našim vystoupením 
v rámci nadcházejících vánočních svátků.

Dne 22. prosince vystoupí společně oba sbo-
ry, a to Děvčice z Kněžpola a Kněžpolský muž-
ský sbor na tradičním rozsvěcování kněžpolské-
ho betléma od 16 hodin před naším kostelem, 
v rámci hudebního pořadu, tradičně pořádaného 
manželi Hudečkovými, ve spolupráci s Obecním 
úřadem a Kostelním výborem Kněžpole.

 A  hned další den, 23.12. od 17 hodin, tak 
jak to je již několikaletou tradicí, pořádá náš sbor 
„Zpívání u vánočního stromu“. V minulém roce 
jsme, donuceni deštivým počasím, přesunuli 
konání této akce do vyhřátého sálu kulturního 

domu v Kněžpoli, což se velmi osvědčilo. Vznik-
la pohodová atmosféra setkání mnoha našich 
spoluobčanů, máme za to, že se tradičně pove-
dl i svařák a čeho jsem si nejvíc cenil bylo to, že 
se lidé po našem vystoupení nerozešli do svých 
domovů, ale mnozí zůstali ještě hodnou chvíli 
a povídali si. Tehdy jsme měli opravdovou radost 
z toho, že se lidé stále chtějí setkávat a jsou rádi 
za každou takovou příležitost. A to je moc dobře. 
Takže v  tomto roce vás všechny zveme do kul-
turáku znovu, určitě bude stejně dobré svařené 
víno pro dospělé a čaj pro děcka. Ať je nám spolu 
v očekávání Vánoc dobře.

26. prosince, na svátek svatého Štěpána, obe-
jdeme jako sbor za zpěvu koled tradičně naši 
obec. 

Z hlediska vánočních kulturních aktivit vyvr-
cholí práce našich kulturních složek v neděli 12. 
ledna 2020. Obdrželi jsme pozvání k provedení 
koncertního vystoupení v  kostele v  Nedachle-
bicích. Koncert v  tomto termínu je již tradiční, 
s  podtitulem poděkování lidem za podporu 
v rámci Tříkrálové sbírky. 

Od 15.00 vystoupí Štrajchkapela z Kněžpola, 
Děvčice z Kněžpola a Kněžpolský mužský sbor. 
Zveme Vás všechny k návštěvě našeho koncertu 
a možnosti posledního zazpívání si koled v rámci 
vánočního času.

Naši milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné a klidné prožití vánoč-

ních svátků, šťastný vstup do nového roku 2020, 
pevné zdraví a  hodně osobních i  pracovních 
úspěchů v celém nadcházejícím roce.

Za KMS, Děvčice z Kněžpola a Štrajchkapelu 
z Kněžpola   Petr Hubáček 

Slovácké slavnosti vína
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Zhodnocení fotbalového podzimu 2019/2020
Fotbalový podzim je zdárně za námi, po-

dívejme se tedy na výsledky první poloviny 
fotbalové sezóny. V průběhu podzimní části se 
mužům Kněžpole příliš nedařilo, ale zapsali se 
do statistik okresního přeboru naprosto uni-
kátním způsobem. Uhráli neuvěřitelných sedm 
remíz a získali tedy 7 bodů. To však stačí pouze 
na 12. příčku v tabulce. Naši dorostenci se drží 
v  náročné krajské soutěži díky sdruženému 
startu s dorostem TJ Bílovice. Zatím jim patří 
s šesti body poslední 14. příčka tabulky krajské 
soutěže. Dorostence tedy v jarní části čeká boj 
o udržení. S každým odehraným zápasem sbí-
rají cenné zkušenosti a především představují 
neocenitelný kádrový zdroj pro oddíl mužů. 
Pro další rozvoj hráčské základny jsme se roz-
hodli pro obnovení přípravky, bez které by byla 
další existence naší tělovýchovné jednoty dlou-
hodobě neudržitelná. Celkem 14 dětí ve věku 
5-9 let začalo trénovat v hale ZŠ Jarošov každý 
pátek od 17:00 do 18:00 pod vedením trenéra 
Filipa Hančíka. Funkce vedoucího přípravky 
se ujal Lubomír Janča. Tímto zveme případné 
další zájemce, aby se přišli na trénink podívat 
a případně se k naší malé fotbalové líhni při-
pojit.

Podrobnosti o  výsledcích a  o  dalším pro-
gramu naleznete na našich internetových 
stránkách www.sokolknezpole.cz, které pravi-
delně aktualizujeme.

Ani probíhající zimní přestávka však není 
obdobím zcela bez sportovní aktivity, neboť je 
nutné ji využít k přípravě na blížící se jarní část 
sezóny. Nadále probíhají tréninky našich oddí-
lů. Vzhledem k nepříliš příznivému a chladné-
mu počasí pokračují dorostenci v  tréninkové 
činnosti pod střechou v tělocvičně ZŠ Jarošov. 
Oddílu mužů kondičně trénuje na víceúčelo-
vém hřišti a  má rovněž v  plánu zorganizová-
ní výjezdního zimního soustředění. Dorost 
je opět přihlášen do již klasického zimního 
turnaje Continental cup 2020 v Otrokovicích. 
O  účasti našich fotbalistů na přípravných 
utkáních a  turnajích Vás budeme informovat 
v  příštím vydání tohoto čtvrtletníku a  na na-
šich zmiňovaných webových stránkách.

Naši příznivci a  pravidelní návštěvníci 
sportovního areálu v  Kněžpoli zajisté zare-
gistrovali konání prvoligových mistrovských 
utkání žen a dorostenek 1. FC Slovácka právě 
na našem hlavním hřišti. Ženské oddíly pr-
voligového klubu zvolily kvalitní zázemí naší 
tělovýchovné jednoty pro svá utkání poté, co 
přišly o kapacity stadionu na Širůchu ve Starém 
Městě. V jarní části fotbalové sezóny se u nás 
budou prvoligové zápasy žen a dívek i nadále 
odehrávat a  divákům tak skýtat možnost po-
dívat se na kvalitní a po všech stránkách vel-
mi pohledný fotbal. Na utkáních 1. ligy žen 
a dorostenek v Kněžpoli není vybíráno žádné 
vstupné, vstup je volný.

V  rámci mimosportovní činnosti klubu 
nám dovolte Vám připomenout blížící se ko-
nání tradiční a  oblíbené Štěpánské zábavy, 
kterou i  letos pořádáme 26. prosince 2019 od 

20:00 v kulturním sálu obce Kněžpole. K tanci 
a dobré náladě nám bude hrát DJ LUXUS. Sou-
částí programu bude tradičně bohatá tombola. 
Občerstvení je rovněž zajištěno. Jste všichni 
srdečně zváni. 

Závěrem Vám všem přejeme radostné pro-
žití Vánočních svátků a  rovněž pevné zdraví, 
mnoho štěstí a úspěchů do roku 2020. 

Za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do mateřské školy
Přeji krásný den všem čtenářům kněžpol-

ských novin. I  já dnes přispěji pár slovy do 
místních novin. Seznámím vás s tím, co všech-
no se událo ve vaší malé, ale krásné mateřské 
škole.

 Měsíc září je měsíc adaptace. Zde si vaše 
ratolesti zvykají na chod mateřské školy, sezna-
mují se s dětmi a hledají si kamarády. To vše 
již máme za sebou. V  říjnu se děti vydaly na 
průzkum do lesa. Poznávaly stromy, našly i ně-
jaké houby, všímaly si broučků a stavěly dome-
ček pro lesní skřítky. Výlet byl dlouhý, proto se 
ho účastnily pouze nejstarší děti. V teple třídy 
měly děti možnost shlédnout pohádky:“ Truh-
lík a  Truhlička, Pták Ohnivák a  liška Ryška 
a Kouzelnickou šou veselého Toma“. Děti mají 
tato vystoupení rády. Herci se vždy snaží vtáh-
nout děti do děje a  také se jim to daří. Spon-
tánnost dětí je okouzlující, protože v  ten mo-
ment zapomenou na okolní svět a jejich výraz 
obličeje prozradí, že nyní jsou zcela pohlceny 
dějem a zbytek světa je nezajímá. Koncem října 
jsme odjeli autobusem do Babic, kde jsme na-
vštívili myslivecké muzeum. Zde bylo spoustu 

zajímavostí. Děti viděly a poznávaly různá vy-
cpaná zvířata, seznámily se také s nástrahami, 
které chystali pytláci na odchyt zvěře. Jak lidé 
dříve žili, hospodařili a jaké nástroje používali, 
to vše si mohly děti osahat a pana průvodce se 
zeptat na cokoliv, co by je zajímalo. Ve voliéře 
jsme také měli možnost vidět několik druhů 
volně žijících bažantů. V listopadu jsme odjeli 
do Uherského Hradiště na „Zimní pohádku“ 
v kině Hvězda. Už jízda autobusem je pro ně-
které naše nejmenší velkým zážitkem. Ten, kdo 
rád maluje, tak jeho práce je vystavena v redu-
tě. Téma výtvarných prací byla“ Písnička očima 
dětí“. Pro třídu srdíček se uskutečnila beseda se 
studentkou medicíny na téma „dentální hygi-
ena“. Zde se všichni dozvěděli, jak se správně 
starat o svůj chrup, aby náš úsměv byl zdravý 
a  bílý. Určitě jste si všimli, že nám klesá rtuť 
teploměrů a mrazivých dnů přibývá. Tak to se 
neúprosně blíží vánoční čas. Když chodíme na 
vycházky, všímáme si vánoční výzdoby v obci. 
Tak tedy i  my se připravujeme na vánoční 
besídku. Zpíváme, tančíme, děláme přáníč-
ka pro naše nejbližší a těšíme se na rozzářený 

stromeček se spousty dárků. Vánoční besíd-
ka obou tříd se uskuteční ve třídě srdíček 17. 
prosince v  15:45 hodin. Všichni rodinní pří-
slušníci našich dětí jsou srdečně zváni. Mož-
ná Vás tak jako mne napadá, proč se vlastně 
dobře vyfouklé koule na stromeček věší. Jedná 
se o  připomínku ovoce? Bohužel, pravda se 
zdá býti pohřbena příliš hluboko pod nánosy 
času. Některé prameny uvádí rozmach výroby 
vánočních ozdob v  16. století. Našinec však 
kouzlu stromečku a skleněných baněk odolával 
až hluboko do 19. století. V průběhu několika 
sezón se však skleněné české ozdoby dostaly 
do všech koutů Vánoce slavícího světa. A  co 
některé vánoční tradice? Připomeňme si na-
příklad krájení jablka, pouštění lodiček, šupiny 
pod štědrovečerní večeří a půst. Je krásné, když 
tyto tradice budeme udržovat a také si připo-
meneme, že Vánoce jsou svátky klidu a míru.

Proto přeji všem lidem krásné prožití svát-
ků vánočních, dětem splněná přání a  v  duši 
klid a mír.

   Za mateřskou školu napsala 
Ladislava Nosková                   
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Základní škola
Při pohledu na kalendář vidíme, že máme 

prosinec a že se nezadržitelně blíží poslední 
dny roku 2019. V  průběhu tohoto podzimu 
jsme ve škole zašili opět mnoho zajímavostí.

Naši třeťáci se ve středu 25. září vypravili 
na exkurzi na obecní úřad, aby se seznámili 
s  činností a  významem tohoto úřadu. Paní 
Vašíčková a paní Hrušková dětem představily 
prostory budovy. Během zajímavého povídá-
ní největší pozornost dětí přilákaly ukázkou 
knih evidence obyvatelstva.

Ve čtvrtek 26. září jsme na naší škole 
uspořádali podzimní sběr papíru. Díky obě-
tavým rodičům jsme za podzimní měsíce 
nasbírali téměř 5 t papíru. Odměnou pro 
všechny, kteří se do podzimního sběru aktiv-
ně zapojili, bylo uspořádání sběrové tomboly, 
která se konala v pondělí 2. prosince v pro-
storech školní družiny.

Také letos si žáci 4. a 5. ročníku připravili 
prezentace o  evropských státech, jejich vlaj-
kách a zajímavostech. A protože je tento den 
zaměřen na podporu učení se cizím jazykům, 
zazněly i v nás ve škole v pátek 27. září po-
zdravy a dialogy v devíti různých evropských 
jazycích. Zazpívali jsme si anglické a sloven-
ské písničky a jako pozdrav ostatním v Evro-
pě jsme na školním hřišti vypustili balónky 
s vlajkami různých států.

V úterý 1. října se celá čtvrtá třída vydala 
na dopravní hřiště do Uherského Hradiště. 
Žáci zvládli jízdu na kole i  pravidla dopra-
vy. Bezpečně se všichni dostali přes všechny 
překážky, přechody pro chodce a  semafory 
do cíle.

Ve čtvrtek 17. října vyrazili třeťáci, čtvr-
ťáci a  páťáci do kina Hvězda v  Uherském 
Hradišti na představení Lazy Goat v podání 
mladých herců z Divadelního Centra ve Zlí-
ně. Ve vtipných dialozích (v češtině i angličti-
ně) a veselých písních jsme se dozvěděli pří-
běh o zvířátkách na farmě, ale i v lese. Hezké 
kostýmy, výborné masky a  skvělý herecký 
projev odměnily děti potleskem.

V  úterý 22. října zavítal do naší školy 
kouzelník a  herec Slováckého divadla, pan 
Tomáš Šulaj. Jeho kouzelná show nás poba-

vila nejen veselými kouzly, ale také slovními 
hříčkami a zaklínadly. Pozorní žáci se přiučili 
i  jednoduchému kouzelnickému triku s  kou-
zelnickou hůlkou.

V pátek 25. října jsme se vypravili na kon-
cert mladých hudebníků Prague Cello Quar-
teta do nádherného sálu Kongresového centra 
ve Zlíně. Hrou na čtyři violoncella nás potěšily 
ukázky klasické hudby, muzikálové skladby 
a fi lmové melodie.

V listopadu proběhl 12. ročník mezinárod-
ní soutěže Bobřík informatiky. Do této soutěže 
jsme opět přihlásili naše žáky čtvrtého a pátého 
ročníku, kteří v rámci kategorie Mini řešili 12 
soutěžních otázek různé obtížnosti v  daném 
čase 30 minut. Výborných výsledků dosáhli Ja-
kub Jirsák, Karolína Vašíčková, Adam Kozelek, 
Lukáš Trejbal, Vojtěch Blažek, Tomáš Kupec 
a Štěpán Jánoš.

Ve středu 27. listopadu přijali rodiče prv-
ňáčků pozvání na návštěvu 1. třídy, kde se ko-
nal Den otevřených dveří. Děti zúčastněným 
rodičům ukázaly, čemu všemu se od začátku 
školnímu roku ve škole naučily. Českým jazy-
kem prvňáčky provázela housenka Agáta, ma-
tematikou skřítek Matýsek a prvoukou papou-
šek Oskar. Rodiče potěšila radost dětí, kterou 
při učení prožívaly.

V  úterý 3. prosince proběhl ve škole pre-
ventivní programem Dental Prevention, který 
je zaměřen na  vzdělávání v oblasti dentálního 
zdraví.  Zábavnou a interaktivní formou jsme 
se dozvěděli informace o ústní dutině,  důvo-
dech proč je třeba zoubky čistit a  důležitosti 

správného výběru zubního kartáčku. V  prů-
běhu praktické ukázky školitelé opravili dětem 
špatné návyky při čištění zoubků.

Ve čtvrtek 5. prosince měli žáci naší školy 
bohaté zážitky. Hned ráno k  nám přišel Mi-
kuláš s  anděly a  čerty. Nadílka to byla řádná, 
v některých  dušičkách zatrnulo a jistě si i v du-
chu řekli, v čem se příště polepší. Na nebeském 
kůru bylo všem hříšníkům odpuštěno a každé 
dítko dostalo sladký balíček.

Ve čtvrtek 5. prosince po velké přestáv-
ce propukly naplno vánoční dílničky. Děti si 
mohly vyrobit anděla, svícen a ozdobu na vá-
noční stromeček. Při jejich výrobě jsme mysleli 
na své blízké, protože nejenom my jsme rádi 
obdarováváni.

Závěrem Vám přejeme radostné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce pevné zdraví, 
štěstí, rodinnou pohodu a spokojenost. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a  MŠ Kněž-
pole

Mgr. Irena Šichová
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