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Ať sejim daří
V dopoledních hodinách 2B.dubna letošního roku členové Mužského pěveckého sboru spolu se zástupci obce vysadili v obci tři sazenice oskeruši. Jednu proti obecním,u úřadu
a dvě v parčíku pro řadovým rodinným domkům u kluziště. Všem třem pak sborovým" ... dá-li Pán Bůh ona sa mně
ujme, ..... " popřáli malým stromkům zdravý růst.

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
ze dne 28. 5. 2007
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Stavění máje 2007

Zastupitelstyo
schyaluje:

• Prodej pozemku, par.č. 2768/11 v k.ú.
Kněžpole, výměra dle geometrického
plánu za cenu 100,-Kč/m2 + uhrazení
veškerých poplatků
pojených s tímto prodejem,
Slováckým vodárnám
a kanalizacím, a.s. Uh.Hradi tě - Sady
• Prodej pozemku
par.č. 1189/29 v k.
Ú. Jarošov -29m2 za cenu 200,-Kč/m2
+ uhrazeni veškerých poplatků pojených s tímto prodejem, p. K.Krausovi,
ám.14.října 11 Praha 5
• Prodej pozemku
par.č. 1440/1 v k.ú.
Kněžpole, výměra dle geometrického
plánu za cenu úřední + uhrazení veškerých poplatků s tímto prodejem spojených, p. Haně Hubáčkové, Kněžpole
čp. 254
• Upravu Směrnice o pravidlech a postupech kontrolní činno ti obce
• Členství Obce Kněžpolc v obecně prospěšné společnosti "Hyjé-koně, Zlínkého kraje"

Des c h val

u j e:

• Odkoupení nemovitosti
v k.ú. Kněžpole
ber

e n a věd

- dům čp.139

o m í:

• Kontrolu
u nesení ze zasedání' č.2
Za tupitel tva obce a informace z jednání Rady obce - připomínkami
• Zprávu tarosty obce - s připomínkami
• Zprávu Kontrolního výboru - bez připomínek
u kl á d á:

• Radě obce zaji tit opravu tanečního
kola na výleti ti - termín: do konce
července 2007
• Radě obce prověřit
veškeré možnosti včetně finančních,
pro řešení
dopravní situace při vjezdu do obce
od Uh.Hradiště
a na hlavní křižovatce u aut.za távky - termín: do příštího
za edání ZOo

INFORMACE

-INFORMACE

Pytlový sběr

Pro chovatele králíků
v

rámci zkvalitnění služeb
při
třídění
komunálního
odpadu zavádí Obecní úřad
Kněžpole tzv. "pytlový běr".
Jedná se o kombinovaný sběr
plastů (PET lahve) a nápojových obalů (krabicové balení)
do jednoho pytle.
Každá domácno t obdrží
v těchto dnech 3 k žlutých pytlů (120 litrů) do kterých budete tento odpad ukládat. Odvoz
bude zajišťovat firma O.TR.
a.s. která odváží z obce rovněž komunální odpad z popelnic. Pytle e nachystají v uvedených termínech před dům,
způsob je tejný jako u popelnic.
Termíny vozu pytlového běru:
čtvrtek
12.července 2007
čtvrtek
9.srpna 2007
čtvrtek
6.září 2007
čtvrtek
l.listopadu 2007
čtvrtek
27.prosince 2007
Cena a odvoz pytlů je v rámci místního poplatku za
odvoz KO.Věříme, že této služby využijete a do pytlů
budete ukládat pouze výše uvedený odpad.

Každou třetí neděli v měsíci bude v naší obci prováděn podnikem KARA TRUTNOV výkup králičích kůží
v době 10:00 - 11:00 hodin.
Ceny dle velikosti kůže :
20 Kč/ks
váha nad 20 dkg
15 Kč/ks
váha do 20dkg
5 Kč/ks
váha do 8 dkg

Kulturní a společenské akce
10.6.2007

- Dětský den s proti požární
technikou

24. 6. 2007

- MezifarnÍ den v Bílovicích

7. -8. 7. 2007

-

oční soutěž SDH v požárním portu

22.7.2007

- Tradiční Pouťový program
v režii SDH

18. 8. 2007

- Slovácké dožínky v obci

7. -9. 9. 2007

-INFORMACE

- Slovácké slavnosti vína
v Uh. Hradišti

Historické mapy
Dovolujeme si také touto ce tou informovat přátele a zájemce o staré mapy. že na nejnav těvovanějším če kém
mapovém internetovém vyhledávači www.mapy.cz byla ve polupráci s portálem seznam.cz v dubnu leto ního roku
nově zařazena vrstva II. vojenského mapování (v menu Historická), prováděného při konci 1. poloviny 19. toletí.

Ukázka historické mapy z r.1840 okoll Kněžpole a dnešní letecký snímek
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Beseda u cimbálu s ochutnávkou vín
Dne 8. dubna letošního roku pořádal Český zahrádkářský svaz Kněžpole v sále místního Kulturního
zařízení besedu u cimbálu spojenou s ochutnávkou vín. K dobré náladě o Velikonočni neděli se starala
cimbálová muzika VČELARAN a Mužský pěvecký sbor z Kněžpole.
K posouzeni i k pohodě návštěvníků pořadatelé připravili 172 vzorků vína s průměrem na jeden vzorek
18,206 bodu, což svědčilo o menší kolekci předložených vín, zato ale ve velmi dobré kvalitě. Kdo se zúčastnil, jistě strávil při besedě velice příjemné nejen odpoledne, ale i večer
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Stavění máje se uskutečnilo pod vedením ročníků odvedenců. Bohužel po zrušení povinné vojen ké služby byly zrušeny
i odvody. Od vedeci byli kluci, kteří měli 18 let. Tento rokje to
ročník 1989, kterému pomáhali kluci o rok mladší tedy ročník
1990 a také členové Občan kého družení Kněžpol ká ch a.
Stavění máje probíhá vždy první víkend v květnu. Dva týdny
před stavěním se jede pro kladu a vršek. S klady e oloupe kůra
a zapraví e tak aby se mohla kut vrškem. Staví e za pomoci
, fo 19", kterými se máj postupně zvedá do kolmé polohy. Letos
bylo při tavění potřeba hodně sily, protože máj byl opravdu
velký. Při stavění a večerním po ezení hrála Dět ká cimbálová
muzika z Dubňan. Tímto také děkujeme v' em, kteří e tavění
a kácení máje zúčastnili.
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Základní škola
Již deset let používáme ke zjištění úrovně našich žáků 5.
ročníku klasických a dovednostních testů Kalibro. Ty sledují širší přehled a orientaci žáků, schopnost řešit úlohy, úroveň
pochopeni čteného textu, umění rozhodnout se a hledat všechny možnosti řešení v pěti oborech: če ký jazyk, matematika,
humanitní a přirodovědný základ a cizí jazyk. Výsledky zpracovává organizátor a zasílá je zpět škole. Jsou uváděny podle
úspěšnosti v deseti "decibelech" podle škol, tříd a jednotlivých
žáků. Naši čtyři letošní páťáci prokázali velmi dobrou úroveň,
protože uspěli v JČ na 3., v matematice na 2., v přírodovědném
i humanitním testu na 1. a v angličtině na 2. z de eti stupínků.
Pro pedagogy i žáky školy je to vítaná příležito ti srovnat se se
školami z celé republiky. Zajirnavé podle rozborů je i srovnání
mě tských a vesnických škol: podle úspěšnosti nejlepších řešení
dosahují vesnické školy až o 10% lepší výsledky, což potvrzuje
smysl a dobrou práci vesnických škol. Svými výsledky přispěla
k tomuto tvrzení i naše škola.
V rámci celoročního projektu Krásně je na světě, to bude
den se děti seznámily s mnoha novými poznatky, které zaznamenávají v hodinách slohu. Z jejich prácí připravujeme sborník
žákovských prací.
Slavnostní vyvrcholení celoročního projektu s výstavou
výtvarných prací proběhne ve dnech 20.-21. června. Všechny Vás
tímto srdečně zveme.

Vyjíždka na kole
7. května jsem uskutečnili výlet na kolách. Na výlet mně děda
zkontroloval kolo a já jsem si nachystala svačinu. Přijeli jsme ke
škole, řekli jsme si ještě jednou trasu a potom jsme vyrazili. Jeli
jsme Kněžpolem a přes most dál lesem. Zastavili jsme a podívali
jsme se na řeku Moravu. Dáljsme jeli po panelovce a v 10 hodin
jsme dojeli na Rejdu. Potom jsme jeli lodí po Baťově kanálu
a vpluli jsem do plavební komory. V elektrárně to moc hučelo.
Na štěrku u Spytinova jsme viděli, jak pracují auta. V dančí oboře jsme pozorovali 3 mláďata, daňky a 8 jelenů. Cesta zpět vedla
po cestě do Topolné a panelovkou dál do Kněžpole. Jájsem byla
spokojená a moc se mi to líbilo. /Anna Žujová, 2.r./

Jana Polášková, řediteLka školy

Ukázky práce žáků
Den Země
Ve středu 18.4.2007 se naše škola zúčastnila skládáni loga ke
Dni Země v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. Logo
se skládalo ze 122000 vršků od PET lahví. Byl to pokus o rekord
ČR. Lidé nasbírali půl milionů vršků -více jak 4 tuny. Naše škola
zahajovala od 9-10 hodin za nepříznivého počasí. Skládání loga
trvalo celkem 5 hodin. Výtěžek akce přijde pro Záchrannou stanici volně žijících živočichů v Buchlovicích. Rekord byl uznán.
Byla to pěkná akce. /L.Machalová, 4.r./
Naše škola odevzdala celkem 11300 vršků PET lahví.
Den hasičů Izpráva o exkurzi!
V pátek 4.5.2007 se uskutečnil Den ha ičů. Ke škole přije• 10 hasičské auto, které nás odvezlo do hasičské zbrojnice. Tam
jsem si mohli dát na hlavu hasičskou přilbu, vyzkoušet rukavice
a dýchat do plynové ma ky. Jeden pan hasič ukazoval, co mají
všechno v hasič kém autě. A také jsme si mohli vyzkoušet vy Ílačky. Řekli nám, že bude nová zbrojnice. A pak jsme šli do školy pěšky. Byla to moc zajímavá akce./Dominika Musilová, 4.r./

Ukliďme svět
Sběr papíru 23.5. skončil rekordem: 7 000 kg. Nejvíce přinesli: L.Bělovský, D. Lapčík a V. Kreplová.
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Ženský pěvecký sbor
Uherskohradišťsko,
folklór a lidové tradice patří nerozlučně dohromady. My, lečny i paní z Kněžpole a blízkého okolí,
inspirovány pěveckými výkony mužského sboru a motivovány
láskou k písním j me e tudíž rozhodly, že také přispějeme svou
trochou do mlýna.
Ženský pěvecký sbor jsme založily v lednu tohoto roku. Třebaže začátky nebyly snadné - na první zkoušce nás bylo jen pět nyní máme 15 stálých členek. Scházíme se každé pondělí v 19:00
na sále místního pohostinství a pilně trénujeme pod vedením
Adély Poláškové. Naší pěveckou premiérou bylo vystoupení na
koštu vína v Kněžpoli s pásmem bílovských Hudeckých písní
za doprovodu cimbálové muziky Včelaran. S novým pásmem
Ko eckých písní a poprvé v krojích jsme vystoupily v neděli
3.června na ko ení trávy v Bílovicích.
ejvětší akcí letošního
roku, které se zúčastníme
polu s mužským borem, budou srpnové Dožínky.
Alžběta Bílková

"
Z činnosti zahrádkářů místního CZS
Kněžpole
Závěrem na téma "Je třeba ke kácení stromů povolení?" (převzato z ročenky Rukověť zahrádkáře):
Častou otázkou zahrádkářů je, zda ke kácení starých,
přerostlých, nemocných nebo jinak nevyhovujících stromů na vých zahradách musí mít povolení nebo zda je
mohou kácet bez omezení.
Zákon Č. 114/1992 Sb. (O ochraně přírody a krajiny)
a jeho prováděcí vyhlášky Č. 395/1992 Sb. uvádí, že v případě dřevin ro toucích mimo les je ke kácení nezbytné povolení a to "lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin". K závažným
důvodům nepatří ani zastínění objektu nebo podrostu,
ani např. to, že ze stromu padá listí, které zanáší okapy.
V případě pozemků fyzických osob, což v naprosté většíně jsou i zahrádky je však výjimka. Zde je třeba povolení
pouze v případech, že tromy ve výšce 130 cm nad zemí
mají obvod (ne průměr!) kmene větší než 80 cm nebo
že se jedná o souvislé keřové porosty o ploše věn než
40 m2. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny ovocné, okrasné nebo jiné. Dřeviny nad uvedené míry mohou
být pokáceny bez povoleni pouze v případě .Jirozí-li bezprostředně škoda na životě nebo zdraví nebo majetková
škoda značného rozsahu", Ale i toto je třeba do 15 dnů
písemně oznámit obecnímu úřadu. O povolení musí žádat
vla tník pozemku nebo jeho nájemce, ten v' ak jen se souhla em vlastníka. Kácení dřevin je většinou povolováno
v období jejich vegetačního klidu. Z uvedeného je zřejmé,
že v případech kácení tromů a křovin v žádném případě
neplatí ča to používané argumenty typu, že ,na své zahradě si mohu dělat, co chci".
epovolené káceni stromů,
popř. jiných dřevin je přestupkem. Ve správním řízení pak
může být za toto uložena pokuta do 10 tisíc Kč v případě
jednoho tromu, v případě více stromů pak až do výše 50
tisíc Kč. V povoleni o kácení e ukládá povinnost prové t náhradní výsadbu. Pokud není tato povinnost uložena (např. bude-Ii vykácené mí to zastavěno), je ten, kdo
kácel, povinen zaplatit do rozpočtu obce odvod, která jej
použije ke zlepšení životního prostředí.
Za pozornost čtenářům děkuje

Již tradičně
jsme
uspořádali
o velikonočních svátcích výstavu vín.
.';'1'
•
~.' '\' K ochutnání a posouzení bylo před:",1- .. \.
.
'Ii
loženo celkem 172 vzorků vín. Degu .~.,
. '~")-.,
tace proběhla dne 30. 3. 2007 ve čty, .•J.$
,...
'~,
řech komisích pod vedením p. Bičana
....~ 'ľ,: ..,
!,,,., ,.-. [
Josefa z Traplic. O dobrou náladu se
'
postarala oblíbená cimbálová muzika
Včeralan a Mužský pěvecký sbor z Kněžpole. Velký dík
patří celému výstavnimu výboru, dále Obecnímu úřadu
v Kněžpoli a všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Taktéž děkujeme vinařům z ČZS Kněžpole za dodané vzorky vín nejen na mí tní výstavu, ale i za reprezentaci naší obce na výstavách v Blatnici pod sv. Antonínkem,
Vlkovi, Moravanech u Kyjova, Napajedlích, Mařaticích,
Popovicích, v Sadech a Topolné. Ačkoliv v naší osadě Č. 1
obhospodařují vinaři celkem jen 25 vinohradů o rozloze
necelého 1 ha, umístily se naše vystavená vína na uvedených výstavách většinou mezi nejlepšími.
V osadě Č. 1 (před eda o ady př. Kaňovský Karel)
proběhla výměna oplocení, včetně nátěru nosných sloupků, oprava příjezdových bran, odstranění
křovinných
náletů v okolí oplocení. Oprava příjezdové cesty směrem
k vodárně. Toť z naší činno ti.
A co nás trápí a mrzí?
1. Špatný stav příjezdové cesty k osadě Č. 1 okolo mo tu
přes Mistřický potok. Tento stav vznikl po hloubení
drážky a uloženi odpadní kanalizace (tzv. splašky) z Mi třic. Při těchto pracích byly narušeny příkopy, které mají
zadržovat přívalové a žídelni vody z polní tratě Podhájí.
Z důsledku zaneseni těchto příkopů voda ne ta čí odtékat a teče na zmiňovanou cestu. Navíc někteří občané
v těchto místech se snaží založit černou skládku.
2. Psí exkrementy v předzahrádkách
u domů, týká e to
zejména ulice Zákří (hlavní silniční tab přes obec).
V poslední době někteří majitelé psů chodí vé psí
miláčky venčit s oblibou do zmiňované ulice a nechávají je vykonat psí potřebu přímo na trávníky předzahrádek. Psíčkaři, Vám nezáleží na zdraví našich dětí,
ani Vám nevadí, jak vypadá naše obec z pohledu cizích
návštěvníků a ho tů?
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Antonín Vašiček, předseda ČZS Kněžpole
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ROKU

2006

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
SVAZ MĚST A OBcí ČR
MINISTERSTVO PRO MíSTNí ROZVOJ ČR
KRAJSKÁ KOMISE SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2006
V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
PRO ZLíNSKÝ KRAJ
V KRAJSKÉM KOLE
UDĚLUJí

obci

KNĚŽPOLE
ZA BOHATOU KULTURNĚ-SPORTOVNí ČiNNOST
I"'~~

VÁCLAV SMOL A
DNE 23. SRPNA 2006

PIlEDSEDA KRAJSKI! KOMISE SOUTě2E
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Vzdělávací spolek - nositel kultury v naší obci
proslavit ve velké úloze. Bylo pak opravdu na umění režiséra
přesvědčit herce, že není malé a velké úlohy, ale malí a velcí
herci a že v každé úloze je možno vyniknout. Těžko se pracovalo reži érovi i při nedochvilno ti ochotníků při docházkách na
zkoušky. ebylo to tím, že by byli herci neochotní, ale mnozí
nemohli docházet na zkoušky v čas z toho důvodu, že neměli
poklizený dobytek, nebyla ukončena práce v domácno ti nebo
na poli.
Vzdělávací spolek však vykonal velký kus průkopnické práce
a je nutno si uvědomit, že největší ku této mravenčí a obětavé
práce si Kněžpolané vykonali sami svými lidmi, kteří byli syny
a dcerami rodičů usedlých odedávna v Kněžpoli. Většina z nich
vykonávala ve polku odpovědné funkce, ale snažili se o zvládnutí všech organizačních záležito tí i o dosaženi vysoké úrovně v práci reži ér ké, organizační a dokumentaci. Mnohdy byly
i starosti finančního rázu, ale to režisérům, hercům ani ostatním,
kteří pomáhali jako kulisáři, osvětlovači apod. nevadilo, oni
totiž svou práci vykonávali zdarma. Prvořadý byl vždy úspěch
kulturní, osvětový a pokrokový. Že kněžpolští ochotníci hrávali
i v okolních obcích a to v Mistřicích, Jarošově, Bílovicích, Topolné, Huštěnovicích a poměrně odlehlém Jalubí vědčí o tom, že
se ochotníci Vzdělávacího spolku v Kněžpoli těšili velké popularitě. Dokazuje to konečně i skutečnost, že v li topadu 1943
došlo v rámci nově ustanoveného Divadelního okre u v Uh.
Hradišti i k sehrání dramatu "Maryša" bratří Mrštfků. Soubor
byl estaven s ochotníků tehdejší Derfle, Kněžpole, Kostelan,
Kunovic, Mařatic, Popovic, Vések a Zlechova. Obě hlavní roleFrancka a Maryšu - ob adili režiséři našimi ochotníky Ignácem
Kaňov kým čp. 213 a Ludmilou Kučerovou - Forétkovou čp.
47. Ale to nebylo všechno, ještě dva sou edy tu zahráli Vojtěch
Kučera čp.47 a František Pauřfk čp.88 a ve sboru vesnické chasy
si zahráli Milada Hoferová - Koláříková čp.251.
Velmi oblíbené jak u herců, tak i u diváků byly zpěvohry,
kterých byla sehrána celá řada. Ale ještě je nutno poznamenat,
že divadelní hra "Maryša" byla v uvedeném obsazení sehrána za
podpory pana Horsáka z Kunovic v roce 1944 a ještě v roce 1945
v Praze v Le ním divadle v Krči.
Za celou dobu kulturního působení Vzdělávacího spolku
v Kněžpoli neměl tento vlastní spolkovou místnost. Zpočátku
se zkoušelo u pantáty Veselého čp.49 pak u Čudů čp.1l5, kde
se divadlo hrávalo. Jeviště, kuli y a opona byly v době, kdy se
nehrálo uloženy na půdě nad hasičskou zbrojnicí. Později se
nacvičovalo i hrálo v přestavěné a zmodernizované hospodě
manželů Jo efa a Boženy Lapčíkových čp.56, kde divadlo nalezlo nové a také vhodné útočiště.
Vzdělávací spolek v Kněžpoli odevzdal za dobu pů obení
v obci velký ku o větové a vzdělávací práce a nejaktivnější byl
i tehdy, když podminky pro jeho pů obení byly nejtěžší - v době
naci tické okupace. Po o vobozeni na í vla ti e prohloubilo
národní uvědomění, zvroucněla láska k o vobozené vla ti, ro tI
zájem o divadlo, knihy i časopisy. Že v Kněžpoli vlivem Vzdělávacího spolku rostla mládež nejen rovná a vnímavá dokazuje
i to, že celá řada rolníků, řemeslníků a o tatních bez vyššího než
základního vzdělání si vedla i v tak náročné funkci jako vždy, byla
i bude práce reži érská. V této vynikali Jar. Macenaur, Vladimír
VacuLka,Hynek Korva , MUDr. Lapčík Vladimír Ignác Kaňovský Jaro lav Val Kučerová Ludmila a další. Z řad herců zvláště
vynikali Vojtěch Zemánek čp.66, Pauřík František čp.88, Antonín Veselý čp. 49, Jakšík Vojtěch čp. 166, Ignác Kaňovský čp.213,
z mlaďích pak Vlastik Šobáň čp.74 a Milan Ptáček čp.161.
V ženských rolích Ludmila Kučerová čp.47, Ludmila Pavlicová čp. 153, Bohumila Žižková čp.32, Božena Bezdíčková
čp.152, Milada Hoferová - Kolaříková čp.251, Milada Knotová
- Minaříková čp.141, Milada Tománková čp.105, Blažena Kieryková čp.I, Libuše Zdílnová čp.226 a celá řada dalších nejmenovaných obětavých ochotníků.

Dnes si polečně zavzpomínáme na počátky divadelnictví
a historii kultury tak, jak se začalo rozvíjet po první větové válce v naší obci.
V roce 1919 u nás vznikl tzv. Divadelni odbor za velkého
přičinění tehdejšího učitele pana lnocence Vaňka. Tento Divadelní odbor byl složen z členů zakládajících, kterých bylo 23,
členů přispívajících, těch bylo 18 a z ochotníků. Tento odbor se
řídil stanovami kroužku ochotníků, kterých bylo 20. Ale ještě
dříve a to již v roce 1913, ehrál tehdejší učitel Rudolf Šlefka
se školními dětmi hru pro děti .Krakonoš". Hra se velmi líbila jak dětem, tak i dospělým a byla pravděpodobně tou ji krou
nadšení, která zapálila zájem o divadlo v naší obci víc, než třeba v obcích sousedních. Velkým kladem a štěstím pro pozdější generace bylo to, že tehdejší výbor založil kroniku, do které
e zaznamenávaly nejdůležitější události, které se tenkrát staly
v Divadelním odboru, a tak je možné dočíst se, že první dětské
představení bylo sehráno na vypůjčeném jevišti z Březolup, ale
díky nadšeným občanům, kteří zadarmo darovali dříví a také
formou finančni sbírky od občanů, bylo koncem roku postaveno jeviště nové i s kulisami a oponou. A tak první vy toupení
kněžpolských ochotníků se již odehrávalo na vlastním jevišti
a byl to kus od F.S.Tůmy .Pasekáři". A pak již následovaly další
divadelní hry jako např. :" a rodné hroudě, Zlatý pá , O pyšném Jeníčkovi Život vojenský, Hospodář a výměnkář, Jedenácté přikázání" a další a další. takže od svého vzniku až do roku
1979 bylo ehráno kněžpolskými ochotníky 125 divadelních her
a z toho některé byli i několikrát reprizovány. V této dlouhé
řadě sehraných divadelních her e postupně vystřídali téměř
všichni dorůstající chlapci i děvčata a někteří z nich zůstali diva-

Ze hry Cigánčina pomsta

dlu věrni až do mrti.
Ze skromných začátků, díky přirozenému nadání herců
a stále lepší činnosti režisérů, dosahovali kněžpolšti ochotníci
dobrých výsledků a někteří se do paměti Kněžpolanů zap ali
natrvalo.
Divadelni odbor plnil vé kulturní po lání až do roku 1922,
kdy e tento odbor přeměnil ve Vzdělávací spolek v Kněžpoli,
protože tento název je pře nější již také proto, že lépe vystihuje
nové zaměření této kulturní instituce, neboť tento Vzdělávací
spolek se staral i o odborný růst ochotníků a to ti kem i přednáškami. Divadelní .ochotnfci e v témže roce - 1922 - rozhodli
ehrát hru "Psohlavci' a to venku - v přírodě (v humnech Boh.
Lapčíka čp.32 a Frant.Lapčíka čp.33) Byl to v Kněžpoli první
vážný pokus o tak velmi náročnou hru a byl zvládnutý tak, že
proslavil herecké umění kněžpolských ochotníku nejen za hranicemi obce, ale i za hranicemi okresu. A v přírodě pak bylo
sehráno mnoho dalších divadelních her. Podle dochovaných
zápisů však nebylo vždy všechno jen úspěšné a úsměvné. Byli
i staro ti a těžko ti a ty měli režiséři zvláště při obsazování divadelních rolí. Nikdo nechtěl hrát úlohy malé, ale každý se snažil
8

Rok 1938 - divadlo v přírodě - Kamarádi od Zborova
delních souborů na vesnicích začaly prudce měnit. Do vesnice
pronikl film, svoji činno t začala rozvíjet krajová profe ionální divadla a řízení kulturní a vzdělávací práce na vesnicích se
v nebývalém rozsahu ujal stát.
Za těchto podmínek zápal pro ochotnické divadlo začal
ochabovat a nebyl toho ušetřen ani Vzdělávací spolek v Kněžpoli. Ten se nerozpadl, nebyl likvidován prostě zanikl, když přestal
být potřebný a ztratil svoji hereckou základnu.
Za jeho dlouholetou činnost, činno t nadšenou nezištnou,
obětavou a záslužnou patří všem, i těm, kteří již dávno nejsou
mezi námi, ten nejvřelejší dík a uznání. .....

Kdo však na ebe upozornil v ženských rolích nejvíce byla
bezesporu Ludmila Kučerová - Forétková, která hrála tak přesvědčivě, že i vým uměním otevřela cestu k profesionálnímu
divadlu. Po maturitě na gymnáziu v Uh. Hradišti na toupila později do Slováckého divadla v Uh. Hradišti, kde působila plných
20let a pak manželem Ludkem Forétkem odešla do Severomorav kého divadla v Šumperku, kde pů obila rovněž 20 let.
Člověk, který divadlo miloval celým srdcem a dokázal mnohdy i nemožné byl Blažej Čada čp.l, člověk, který uměl přiložit
ruku k dílu ať už to bylo na jevišti, v zákuli í, v nápovědní budce
a dokonce i v některých rolích.
Po roce 1948 se podmínky pro působení amatér kých diva-

Ludmila Lapčíková,

kronikářka

Informace policie České republiky
Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou

•

• Nechlubte se svými majetkovými poměry
• Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
• Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečno tní schránky nebo
do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi
• Přeru te před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do
domu
• Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené
ezatahujte závěsy, rolety a žaluzie
• Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít
při vloupáni do vašeho rodinného domku nebo rekreačního
objektu
• Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
• Můžete-li, vytvořte zdáni, že je v bytě někdo přítomen
• Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení
rozsvítí větla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
• Zdokumentujte
své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čí la pří trojů. Tyto informace
pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné
událo ti.

•
•

•

•

Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů
Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi
Mějte e na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby, může to být trik, jak si otipovat
výš byt
Nevstupujte do bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se vám, že vás někdo vykradl. Ihned zavolejte
policii!
Mějte na paměti, že ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.

Co můžete udělat pro své bezpečí když jste sami doma?
ikdy neotvírejte

dveře

automaticky,

nevíte-li,

kdo je za

rnrru

• Pořidte i panoramatické
dveřní kukátko a pojistný řetízek.
Umožní vám vyřídit nutné záležitosti v relativním bezpečí
• Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu. Ověřte i jejich totožnost.
Dovolte vstoupit pouze o obám, kterým důvěřujete
alepte i důležitá čísla na váš telefon
• Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna, a to i v případech vaší velmi krátké nepřítomnosti
edejte zlodějům šanci - nové formy trestné činno ti
Metoda podvodníků j ou tále rafinovanější a vynalézavější.
Jak se mění zvyky ve společnosti, vznikají i nové druhy tre tné
činnosti, které na ně reagují.
Motivací jakékoliv trestné činnosti je zisk. Trestné činy by
však nemohly být páchány, nebýt důvěřivosti a naivity lidí. Proto
přemýšlejte a nechovejte
e rizikově.
Důležité je všechny trestné činy i pokusy o ně hlásit policii.
Trvejte na nahlášení a popisu pachatele.

Prevence vloupání do bytu nebo rodinného domku
• Prevence proti vloupání do bytu začíná u řádně zamčených
vstupních dveří
• Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přistěhujete
do
nového bytu
• Trvejte na tom, aby polečné prostory v domě byly dobře
osvětleny a aby klíče od nich měli pouze nájemníci
• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo
vidět do bytu
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Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně
souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vé t ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na
okamžik bez dozoru dokáže proměnit dům i byt v hořící past naplněnou nebezpečnými toxickými zplodinami
hoření. Navíc naše domácnosti jsou v dnešní době doslova
přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí
a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové
textilie ... ).
Při požárech v domácnostech j ou nejohroženěj í kupinou starší osoby. Ty mají mnohdy níženou vnímavost
vůči nebezpečí, a také již nedokáží na vzniklou situaci
dostatečně pohotově reagovat.
Jak předcházet možnému vzniku požárů:
- nenechávat bez dozoru otevřený oheň (např. víčky)
a zdroje tepla (nejsou-li k tomu účelu technicky vybaveny),
- neponechávat bez dozoru potraviny při vaření,
- udržovat dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů
elektrické energie, plynu, topidel),
- udržovat dobrý technický stav zdrojů vody (případně
jiných zařízení pro hašení).
Je opravdu nezbytné, aby i občané uvědomovali, že
nebezpečí může plynout i z běžných činno tí v domácnosti, jako je hra dětí, vaření, kutil tví apod.
Občané mohou sami snížit rizika vzniku požáru tím,
že si své domácno ti vybaví např.:

,,,

- --

jednoduchými zařízeními k rychlému zjištění vzniklého požáru (např. autonomní požární hlásiče, detektory
kouře nebo plynu apod.),
- zařízením a vybavením lepšími požárně bezpečno tními vla tnostmi (materiál s nižším tupněm hořlavo ti),
- pro tředky pro hašení (např. hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj)
Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout
opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti však nestačí. Každý vla tník objektu by měl zároveň
pečovat o řádný technický tav stavby včetně technických
zařízení.
Co dělat, když dojde k požáru:
Pokud přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde
k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc
hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě
zachovat klid a nepodlehnout panice. Dávejte si pozor
i na to abyste e příliš nenadýchali toxických zplodin
hoření. V žádném případě nepřeceňujte vé íly. Lid ké
zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně e nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami.
Ohrožený prostor co nejdříve opusťte a pomocí linky 150
nebo 112 zavolejte hasiče, kteří na mí to dorazí za několik minut. Při ohlášení vždy nejdříve uvedte, co e talo,
kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které
mohou napomoci či naopak zkomplikovat zá ah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na ebe.
(maca

~ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresu! sdružení ha ičů ČM v Uh.Hradišti
uděluje

Jnmetnf
při piiležltosti

v Vit. Hradišti

30.3.2007
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10 let člen tví v SH ČMS

POZVÁNKA·

POZVÁNKA·

Myslivecké sdružení Kněžpole spolu s Okresním

POZVÁNKA·

POZVÁNKA

mysliveckým spolkem v Uberském Hradišti

ZKOUŠKY V BEZKONTAKTNÍM

si Vás dovolují pozvat na

O ROVÁNÍ,

které se konají dne 23.června od 8.00 hod. do 12.00 hodin
na umělé noře My liveckého sdružení Kněžpole u potoka .Bůrava't.Pro návštěvníky je připravena atraktivní
a poučná podívaná. Občerstvení úča tníkům je zajištěno.
a Vaši hojnou účast a dobrou náladu e
pořadatelé.
těší

DIAKONIE ČCE
- středisko Cesta

ICíCMHI1EEL•
s ndmi

~"mOfl

odpadů nezt,otlte

UŽ TO NENí CO TO BYLO?
AUTíČKO TI DOJEZDILO?
NABfzfME LUXUS PRO NtJ ... ODTAH ZDARMA
RYCHLE VOLEJ! 572419 706. 736
HODONiN: 518 343 401 • VESEL! NAD MORAVOU: 518 322 384

ODTAH IDARMA DO 3.5 T DO VZDÁLENOSTI 30 KM
OD NASICH PROVOZOVEN
LIKVIDACE VRAKŮ OSo. rcH.
DODÁVKOVÝCH, ÁKLA fCH
OPRÁ VNt:Ní K VYSTAVENí
"DOKLADUO EKOLOGICÚ U
DACI"
PRODEJ

HRAD

AUIOV

H DrlŮ

AKOV1Sr~. 572 419 727 724418580
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Už téměř 10 let exi tuje v Uher kém
Hradišti
tředi ko ociálních služeb pro
klienty
mentálním
a kombinovaným
po tižením nazvané Cesta. Působí jako
denní stacionář - úlevová služba pro rodiny které o svého blízkého s po tižením
pečují doma.
, aše služby umožňují pečovatelům
kteří se doma celé dny starají o rodinného příslušníka, ukrojit si kou ek volného
času pro své potřeby, nákupy, vyřizování
na úřadech ..... Klientům, které nám při
tom svěří do péče nabízí tředi ko Cesta bezpečné stimulační prostředí a péči
školených pečovatelů," vysvětluje Zuzana
Hoffmannová, ředitelka střediska.
Ve tředi ku Cesta klienti ab olvují
různá relaxační cvičení, dechovou gymnastiku a dle stupně po tižení i mohou
pro třednictvím
námětových
, pohybových a didaktických her o vojovat zí kané
dovednosti. O obnost klientů je rozvíjena
pro třednictvím fyzioterapie ( timulační
a relaxační cvičení), muzikoterapie
(zpívání u klavíru), ergoterapie
(výtvarná
a pracovní výchova) či canisterapie (cvičení se p em).
Středisko je otevřeno ve dnech pondělí až pátek od 7:30 do 15:00 hodin. Je
zde i možnost zaji tění oběda.
Budete-Ii mít pocit, že Vám můžeme
jakkoliv pomoci, volejte, pište, nebo se
k nám přijeďte podívat.
DlAKONIE ČCE - středisko Cesta,
Na Stavidle 1266, Uberské Hradiště
Tel.: 572 557 273, 737 507 915,
bttp:/Icesta.diakoniecce.cz,
e-mail: cesta@diakooiecce.cz

Fotbalové soutěže před závěrem
Mistrov ké outěže fotbalistů jsou v současné době
v závěrečné fázi. Jak si týmy kněžpol kých fotbali tů
vedou před závěrečnými zápasy?

Mladší žáci - odehráli svůj 34. ročnik turnaje o Pohár
starosty obce Kněžpole a naši kluci, stejně jako v loň kém
roce obsadili výborné druhé mí to.

ejlepší hráč ZŠ Topolná:

Jakub Foltýn

ejlep í hráč ZŠ BíIovice:

Martin Hanák

Nejlepší hráč ZŠ Jarošov:

David Blaha

Nejlepší hráč ZŠ Kněžpole:

Martin Horký

Žáci - figurují dvě kola před koncem soutěže na 6.
místě tabulky okresního přeboru skupiny A. V průběhu
jarní
ti sehráli řadu dobrých zápasů, ale bohužel také
několik nevydařených.
čá

Výsledky jednotlivých zápasů:
Bílovice - Topolná 0:4, Kněžpole - Jarošov 0:0, Bílovíce - Jarošov 0:2, Kněžpole - Topolná 1:2, Bílovice
- Kněžpole 0:3, Jarošov - Topolná 1:3.

Dorostencům - úvodní část
vali nejen na domácím pažitu,
řů nejezdili
prázdnou. Druhá
úspěšná nebyla a tak je z toho
v tabulce okresní soutěže.

Konečné pořadí:
1. Topolná
2. Kněžpole
3. Jarošov
4. Bílovice

9:2
4:2
3:3
0:9

9 bodů
4 body
4 body
O bodů

Nejlepší brankář:

Marek Stojaspal - Jarošov

Nejlepší obránce:

Radek Večeřa - Kněžpole

Nejlepší hráč:

Tomáš Mlýnek - Topolná

Nejmladší hráč:

Karel Bajaja - BíIovice

jara vyšla parádně. Bodoale také ze hřišť soupepolovina soutěže už tak
v souča né době 8. místo

Muži - se v jarní části l.B třídy před tavili v poněkud
pozměněném složení a ehráli jak na domácím hřišti, tak
na hřištích svých soupeřů převážně velmi dobré zápasy.
Nebodovali pouze ve dvou zápasech a v současné době
j ou se 33 body v polovině tabulky, přičemž již nyní mají
zajištěnou účast v soutěži i pro příští ročník.
Podrobné informace o mi trov kých soutěžích všech
kněžpolských týmů, archívu vý ledků, fotogalerii a aktuální zprávy z činnosti TJ Sokol lze získat na internetových
stránkách fotbalového
oddílu www.sokolknezpole.ic.cz
nebo v rámci stránek obce Kněžpole www.knezpole.cz
pod odkazem"
port".
kovzde

Cena fair-play:
Dominika Komárková - Jarošov
Diana RozsypáLková - Jaro ov
Václav Kučera - Topolná
v

12

