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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil
v letošním druhém vydání Kněžpolských
novin. Ani jsme se nenadáli a je tu opět
dětmi tolik očekávaný čas letních prázdnin
a s ním spojené období dovolených.
S teplým počasím narůstá také množství
práce pro obecní zaměstnance, spojené
s udržováním veřejných prostranství. Rada
schválila zřízení dalšího pracovního místa na období červenec až prosinec 2012,
v rámci programu Veřejně prospěšných prací. Toto místo může obsadit člověk, který je
déle než půl roku v evidenci úřadu práce
a následně bude úřad práce přispívat zhruba
padesáti procenty na hrubou mzdu zaměstnance. Na základě zveřejněné výzvy se
přihlásili dva uchazeči, z nichž byl vybrán
občan Kněžpole pan Lukáš Gajdoš, který po
vyřízení potřebných formalit s úřadem práce nastoupí na místo spojené s udržováním
veřejných prostranství.
V oblasti údržby nemovitostí v majetku
obce byly v uplynulém období prováděny
spíše menší, avšak neméně potřebné akce.
Došlo k opravě střechy pergoly na tenisových kurtech, která byla zničena při vichřici. Byla provedena výměna dřevěných částí
tribuny na fotbalovém hřišti. Společně s
novým nátěrem, který byl proveden loni na
podzim, je tak tribuna kompletně zrekonstruována. Dále jsme provedli kompletní
vymalování prostor víceúčelové budovy
na hřišti. Společně s uživateli posilovny
jsme provedli rekonstrukci interiéru tohoto objektu, který už byl za léta užívání také
velmi zchátralý. Díky ochotné brigádnické
práci tato akce stála obec pouze několik
tisíc korun za materiál. Zde bych rád podě-

koval občanům, kteří se na těchto pracích
ve svém volném čase podíleli. Zahájil jsem
také postupné čištění všech dešťových vpustí v obci, neboť většina z nich byla silně
zanesena což znemožňovalo jejich správnou
funkci.
V uplynulém období bylo úspěšně
dokončena realizační fáze projektu Zavedení separace bioodpadu v obci Kněžpole. Na
základě výběrového řízení dodal dodavatel
200 kusů kompostérů v ceně 453.600,-Kč,
které byly během dvou týdnů všechny rozdány občanům k bezplatnému pronájmu. Celkem se cena projektu vyšplhala k půl milionu korun. Věřím, že projekt přispěje jak
ke zkrášlení okolí naší obce, tak především
k ochraně životního prostředí. Bohužel
nebyla schválena naše žádost o dotaci na
dětské hřiště. Obě žádosti na zateplování obecního úřadu a budovy na hřišti byly
akceptovány a čekáme na jejich vyhodnocení. Do konce roku chceme zrealizovat
rekonstrukci chodníku od hlavní křižovat-

ky po obecní úřad, na kterou máme přislíbenou dotaci z MAS Dolní Poolšaví ve výši
cca 200.000,-Kč. Probíhá projektová příprava na rekonstrukci komunikace od hlavní
křižovatky po hospodu a dále na rozšíření
komunikace podél areálu firmy KOVOP.
V obci se nezastavil ani společenský
život. Předposlední víkend v březnu obecní
úřad uspořádal tradiční besedu s důchodci, na které byla hojná účast našich seniorů.
Později proběhl košt vína, společný výlet
na kolech na Modrou, soutěž Zpívá celý
region a o týden později oslavy 80. výročí
fotbalu v Kněžpoli. Při této příležitosti také
obec vydala publikaci, kterou sestavil pan
Zdeněk Gajdošík s paní inženýrkou Ilonou
Lapčíkovou, za což jim patří velký dík.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné
prožití nastávajícího období dovolených.
Ať je to období plné pohody, zaslouženého
odpočinku a načerpání čerstvých sil. Dětem
přeji krásné prázdniny!
Mgr. Petr Knot, starosta

Přejeme příjemné prožití letního období,
dovolených a dětem senzační prázdniny
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Pálení čarodějnic - Kněžpole 30. dubna 2012
Za magické filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května zapalovali lidé na ochranu před
čarodějnicemi na vyvýšených místech ohně. Z
tohoto zvyku se postupem času vyvinulo dnešní
„pálení čarodějnic“.
V Kněžpoli jsme pálili čarodějnice v pondělí 30. dubna 2012. Realizační čarodějnický tým byl složen z kněžpolských maminek
a tatínků (nejen) ze Sdružení rodičů a přátel
školy. Nachystali jsme pro všechny bohatý program, kterým celý večer provázela Hanka Srncová – Myslivečková, moderátorka Rádia Zlín.
O reprodukovanou hudbu a ozvučení se postaral ochotný tatínek Ladislav Hudeček.
V 17 hodin jsme se všichni slétli se svými košťaty na přistávací ploše tanečního kola
na kněžpolském hřišti. Program zahájily naše
mladé „DÍVKY NA KOŠTĚTI“ ze ZŠ Kněžpole s choreografií na píseň Saxana, kterou samy
nacvičily. Kněžpolské děti namalovaly v rámci
výtvarné výchovy krásné obrázky s čarodějnickou tématikou, ty byly po celou dobu k vidění
na VERNISÁŽI a následně vyhodnoceny ve
výtvarné soutěži. Tímto chceme moc poděkovat
Základní škole za čarodějnickou spolupráci.
Všechny děti si mohly namalovat svou
vlastní čarodějnici přímo na místě ve VÝTVARNÉ DÍLNIČCE. Své výtvory pak vystavily na
fotbalové síti. Kdo se cítil málo „ošklivý“, mohl

být zkrášlen a natupírován v SALONU ŠEREDNOSTI. Pro úspěšné absolventy opičí dráhy
vystavila Federace kněžpolských čarodějnic
LETECKÝ PRŮKAZ PRO ČARODĚJNICE. Na
podiu se děti trefovaly šiškami do CHALOUPKY BABY JAGY a velký zájem byl také o výrobu
LEKTVARŮ PROTI ZLOBENÍ. V dalším koutku bydlela BABKA KOŘENÁŘKA, s níž malí
čarodějové a čarodějnice třídili kytičky a v jiném
koutku čekal zase KOUZELNÝ KLOBOUK
s ukrytými čarodějnými předměty, které si měly
děti zapamatovat po krátkém odhalení.
Po zábavných činnostech jsme si zatančili
ČARODĚJNICKOU ZUMBU s Hankou Srncovou a na závěr programu byla volena MISS
ŠEREDA.
Program jsme završili symbolickým UPÁLENÍM vyrobené babice, neboť dobro přece
vždycky zvítězí nad zlem, pokračovali jsme
opékáním špekáčků, volnou zábavou a tancem
ve světlech lampionků až do pozdních nočních
hodin…
A protože s ohněm nejsou žerty, o naše
bezpečí se starali místní hasiči, za což jim chceme moc a moc poděkovat. Se svým hasičským
vozem se stali vítaným zpestřujícím elementem
pro všechny děti a svou přítomností přispívali k
naší pohodě.
Stejně tak obohatil dětské zážitky i Ondra

Soutěž „Zpívá celý region“ doprovázela DH Kněžpolanka

2

Brázdil se svými koníky, za což mu také děkujeme. K dobrému zázemí přispěla Hospůdka
na hřišti s nabídkou výborných lektvarů pro
tatínky, vyšla nám organizačně ve všem vstříc,
děkujeme.
Na závěr díků chci moc poděkovat obecnímu úřadu a hlavně celému zapálenému organizačnímu týmu, všem maminkám a tatínkům,
kteří jakkoliv přispěli, zařídili, zaplatili, obstarali,
co bylo potřeba – zejména Hance Srncové, Laďce, Peťovi a Amálce Švehlovým, Janě a Markovi
Řiháčkovým, Evě Bilíkové, Jitce Šimíkové, Janě
Vašťákové, Broňkovi Smetanovi, panu Pavlu
Pavlicovi, Jitce Markusové, Svatce Dvouleté,
Pavle Otáhalové, Ivce Chybíkové, Alině Dolonské - Pokorné, Ivanu Gabánimu, Petrovi Šuranskému a dalším…
Ohlasy na tuto akci byly skvělé a věřím, že
jste si všichni tento čarodějnický slet náležitě
užili. Snad jste se moc nevyčerpali na příště!
Budu se těšit…
Mgr. Eva Hudečková
Předsedkyně federace kněžpolských čarodějnic
P.S. Největší dík patří autorce tohoto článku
Evě Hudečkové, která byla iniciátorem, animátorem a duší celého podniku a sama odvedla
největší kus práce. Děkuje celý organizační tým
i všechny spokojené čarodějnice a čarodějové!

Závěrečná píseň „Vám přátelé“
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V Kněžpoli zpíval celý region
V neděli 17. června 2012 se na výletišti
fotbalového hřiště uskutečnil III. ročník zpěvácké soutěže „Zpívá celý region“. Organizační štafetu jsme převzali od obcí Topolná
a Březolupy, které pořádaly předcházející ročníky. Na zkouškách se nám postupně vykrystalizoval kolektiv celkem 13 zpěváků, kteří
za doprovodu dechové hudby Kněžpolanka
postupně pilovali svá vystoupení. Svá čtyři
želízka v ohni měla Topolná (v čele se sta-

rostkou Mgr. Maráškovou), tři zpěvačky
přijely z Prakšic, dva zpěváky dodaly Březolupy a Nedachlebice, po jednom Částkov
a Včelary. Bohužel se nám nepodařilo získat
žádného amatérského zpěváka hájícího naše
obecní barvy a hlavně naše fungující pěvecká
sdružení. Snad to bude příští rok lepší…
Z celé soutěže byly všemi diváky vyhodnoceny nakonec jako úplně nejlepší účastníce z Prakšic, které obsadily první místa nejen

v dětské kategorii, ale i mezi dospělými. Velké uznání a obdiv si ale zaslouží všichni zpěváci, neboť všichni se snažili dostat ze sebe
to nejlepší, byť často to byl i souboj s trémou
před početným publikem.
Na závěr si všichni zazpívali píseň „Vám
přátelé“ a já věřím, že připojené fotografie
vám připomenou toto, i zásluhou počasí,
velmi vydařené červnové odpoledne.
Ing. Petr Jakšík

Výpis
U S N E S E N Í č. 9
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole,
konaného dne 28. června 2012
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/1/2012
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011, včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžpole za rok
2011 s výrokem bez výhrad, jehož součástí je
převedení výsledku hospodaření roku 2011 na
účet nerozděleného zisku minulých let.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/2/2012
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje prodej pozemku p.č. st. 167/2 (Zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 7 m2, zapsanému na LV
č. 1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště,
manželům Ing. Jozefovi a MUDr. Beatrice Vaĺkovým, trvale bytem Kněžpole 57, za cenu 100,Kč za 1m2.
k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/3/2012

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012:
Příjmy: 609544,Výdaje: 556744,Financování: - 52800,Dle přílohy č. 9 - 7/2012
k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/4/2012
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření plánovací smlouvy mezí obcí Kněžpole a společností KOVOP spol. s r.o. Kněžpole, Kněžpole
čp. 110 dle přílohy č. 9 - 8/2012 s tím, že pověřuje Radu obce Kněžpole zajištěním doplnění
smlouvy ve smyslu těchto bodů:
- zaplacení realizace stavby rozšíření komunikace společností KOVOP spol. s r.o. v plné
výši
- následné převedení stavby rozšíření komunikace a pozemku pod touto komunikací
bezúplatně do majetku Obce Kněžpole
k bodu č. 8

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/5/2012
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje bezúplatný převod kanalizace v délce 160m
a vodovodu v délce 184 m od jeho stavebníka, pana Luboše Lesy, na parcelách 1381/1,
2768/1, 1430/25, 1430/140, 1430/134, 1430/128,
1430/122, 1430/115, 1430/2, 1430/6, 1430/7,
1430/8, 1430/9, 1430/10, 1428 v k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště, do majetku Obce
Kněžpole.
k bodu č. 9
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/6/2012
Zastupitelstvo obce Kněžpole ukládá starostovi obce svolat společné jednání zástupců
firem v průmyslové zóně ohledně časového omezení provozu nákladních automobilů
v obci Kněžpole, v termínu do příštího jednání zastupitelstva obce, kde podá informaci
o výsledku jednání.
Ing. Petr Jakšík, místostarosta obce
Mgr. Petr Knot, starosta obce

Pozvání na přehlídku dechových hudeb
S předstihem nastávajícího léta, prázdnin a dovolených
zveme srdečně všechny naše občany - příznivce dechovky
na další Kněžpolskou přehlídku dechových hudeb.
Ta se v Kněžpoli uskuteční 2. září 2012, moderovat ji bude Ivana Slabáková, a představí se na ní:
DH Straňanka (vítěz Zlaté křídlovky a Mistr Evropy v české a moravské písni) - DH Vlčovanka ze Slovenska DH Amatéři - DH Ořechovjané - domácí DH Kněžpolanka a Štrajchkapela z Kněžpola.
Věříme, že si první zářijovou neděli zpříjemníte setkáním s vašimi přáteli a s pěknými, výtečnými tóny tohoto žánru.
Těšíme se na Vás.
Za organizátory přehlídky Zdeněk Pálka, kapelník DH Kněžpolanka

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště
– sobota 8.září 2012 a neděle 9.září 2012
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Máj
Každoročně v tuto dobu děkujeme
danému ročníku a ochotným spoluobčanům za pomoc při přípravách a stavění
májky. Letos je to však jiné… Kvůli nezájmu ročníků 1994/1995 se letos nekonalo tradiční stavění máje, jak jsme na něj
všichni zvyklí a obec se tak po dlouhé
době nemohla chlubit nejvyšší a nejhezčí májkou v okrese. Tu vystřídala malá
a tenká májka, která bohužel neodolala
pokušení sousední obce. Doufáme, že
letošní rok byl výjimkou a v následujícím
roce bude přístup mladých lepší a tato
tradice se i nadále zachová.

Pouťová zábava

A teď z jiného soudku…

Občanské sdružení za spolupráce s Hospodou na hřišti se rozhodlo uspořádat pouťovou
zábavu, která se bude konat 21. 7. 2012 ve 20:00
na hřišti. Nebudou chybět grilované pochoutky,
spousta občerstvení, ale také skupina MOTUS
s Davidem Bouchalem, který nám už pár let
hrává na Dozvuky aneb Babské hody. Tímto Vás
jménem celého Občanského sdružení srdečně
zvu na tuto akci a doufám, že se budeme všichni
příjemně bavit.
Doprovodným podprogramem této akce
bude Pouliční turnaj v malé kopané, který bude
začínat v 9:00 (bližší informace v Hospodě na
hřišti)

Letní prázdniny teprve začaly, ale všichni
víme, že jejich konec je spojen se zahájením hodových zkoušek a tak bychom velmi rádi, kdyby
mezi nás přišli noví členové, kteří rozšíří a omladí řady hodového průvodu. Občanské sdružení
Kněžpolská chasa tímto prosí také rodiče, aby
podpořili své děti a pomohli jim vystrojit se do
kroje. Jedná se o nezapomenutelný zážitek, na
který jistě každý rád vzpomíná, proto se nebojte
a přijďte mezi nás ☺
předseda O.S.K.CH.
David Hrabica

Okénko do světa folklóru a lidové kultury
Co vlastně folklór je?
Při jakýchkoliv úvahách o folklóru se člověk pouští na tenký
led, protože hned na začátku narazí na potíž, která celé uvažování a případné diskutování na toto téma dosti komplikuje. Tou
potíží je samotný pojem „folklór“, resp. jeho vnímání, které bylo
v posledních desetiletích u nás spojeno s aktivitami folklórních
souborů a krúžků. Vzniklo tak všeobecné povědomí, v podstatě
falešné, že folklór je to, co vzniká v dílnách souborů nebo příp.
to, s čím soubory pracují (sbírky lidových písní a tanců). Ovšem
před tím, než začali sběratelé po vesnicích sbírat písně a zapisovat
je do sbírek, byl tady sám o sobě folklór autentický, spojený s přirozeným prostředím, v němž projevy folklóru nejen vznikaly, ale
především žily svým vlastním životem, syceným tradiční formou
života na venkově, která se až do 19. století měnila málo (ale ne
vůbec). Život na venkově byl řízen koloběhem zemědělského roku
a vzájemnou soudržností obyvatel té které vesnice. Lidé zpívali
a tancovali tak jak uměli, a nenapadlo je předvádět svůj projev
uměle vytvořenému publiku, leda náhodně přihlížejícímu (např.
když starší sledovali na tancovačce rozverné tance mladých). Kdybychom se měli možnost vrátit v čase a mít možnost pobýt na jedné takové venkovské zábavě - asi by většina z nás nevyšla z údivu,
jak jsou naše současné představy o folklóru zkreslené a pošetilé…
Marně bychom hlavně čekali na to, až přijde cimbalista a zazní tóny
cimbálu, protože u nás žádný nebyl, a v našem kraji se na cimbál
nikdy nehrálo. Marně bychom čekali, až chlapci „zatleskajíi“ na
dívky k tanci a pak jim po tanci „zaplatí“ tlesknutím do dlaně. Nic
z toho a ještě z dalšího… Ve většině případů jsme si totiž zvykli
(velmi mylně) pokládat různé prvky souborové tvorby za něco jako
„pravý“ folklór, ale ony jsou to přitom - když velmi dobře - jakési
ozvěny na folklór.
Podíváme-li se tedy na folklór z pravého úhlu, vidíme, že činnost folklórních souborů, krúžků a sborů, zvláště jejich připravovaná vystoupení pro publikum, není toliko folklórem v pravém slova
smyslu. Je to tvořivá (kulturní, umělecká apod.) činnost inspirující
se projevy folklóru, povětšinou zachycených na venkově v době od

poloviny 19. st. do poválečných let století minulého. A „pravým“
folklórem -tím bychom mohli označit projevy společenské zábavy,
odehrávající se např. na oslavách a sešlostech různého druhu, novodobých party, „grilovačkách“ apod. Tady můžeme vidět a slyšet
– jak se říká „ledasco“. Být soudobým sběratelem folklóru, objevily
by se v mých sbírkách zápisy (a dnes spíše asi hlavně nahrávky)
tvořící žánrově pestrobarevné spektrum (závislé hlavně od složení
sešlé společnosti) – kytarové písně, třeba od Jarka Nohavici, Vlasty
Redla, Tomáše Kluse nebo bratrů Nedvědů, také třeba hitovky od
Kabátů, Reflexů či Argemy, známé písničky z filmových pohádek,
seriálů, ale také písničky ze zaužívaného repertoáru Včelaranu
a jiných souborů, mužských a ženských sborů, dechovkové písničky – ty z nové doby nebo třeba z doby slávy Moravanky atd. atd. atd.
Zkrátka všechna ta tvorba od různých autorů a skladatelů, která
„zlidověla“, kterou se lidé ve společnosti baví autenticky, spontánně
– bez předešlé přípravy a domluvených úprav.
Folklóru se na počátku vědeckého zájmu o něj přičítal jeden
důležitý znak, kterým byla anonymita autorů hudby, písní a textu.
Folklór je však živým jevem, který se mění stejně tak jako život
společnosti. Ve věku rozvoje technických vymožeností ve 20. století, nahrávacích možností spojených se zaznamenáváním a rychlým
reprodukováním a šířením autorské tvorby se tento proces samozřejmě odrazil i ve folklórním projevu. Nárok na anonymitu tak
dávno pozbyl svoji důležitost a nejpodstatnějším znakem folklórního projevu v pravém slova smyslu zůstává především jeho autenticita. Nehledě na to, že i písničky zpívané v minulých staletích,
zaznamenané v 19. století, musejí mít svého autora….
Na závěr dnešního pohledu do (v našem kraji téměř magického) světa folklóru můžeme shrnout: ve většině případů je to, co
dnes označujeme na vesnici za folklór, umělý nános vzniklý působením folklórních souborů, rozmáhajících se až v poválečné době
20. století. Opravdovým folklórem je potom to, co skutečně projevuje zcela spontánně, bez ohledu na přihlížející, předem pozvané
publikum. Tož tak…. A příště můžeme pokračovat.
Zdeněk Pálka, DH Kněžpolanka

SDH
Vážení spoluobčané,
předem bychom Vám rádi poděkovali za Vaše „železné dary“ při
našem sběru železa a dalších druhotných surovin – akce to byla zdařilá
a navíc nám přálo počasí .
V následujícím měsíci červenci pořádáme dvě soutěže v požárním
útoku, na které bych Vás rád všechny pozval, noční se koná v sobotu
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7.7.2012 od 21hod, denní pak při příležitosti pouti ke sv. Anně v neděli
22.7.2012 od 14hod .
Do nadcházejícího prázdninového období Vám přeji hodně odpočinku a spoustu zážitků a hlavně zdárný návrat z cest domů.
Za SDH Kněžpole
Zbyněk Kadlčík

Kněžpolské noviny

Činnost mysliveckého sdružení
V období posledních týdnů areály mysliveckého sdružení prochází
postupnou rekonstrukcí. V první fázi byla výměna krytina na předních
objektech. Původní krytina byla instalována v 80-tých letech. Jedná se o
objekt, který je z velké části využívaný nejenom k oslavám, ale i přátel-

ským posezením našich spoluobčanů z Kněžpole. Celá výměna krytiny
byla uskutečněna za podpory státního zemědělského investičního fondu
z programu rozvoje venkova.
Za členy MS Kněžpole, předseda Ing. Tomáš Špaček Ph.D.

PŘED rekonstrukcí

PO rekonstrukci

Setkávání rodáků a vrstevníků
Již celou řadu let se v naší dědince schází
rodáci a vrstevníci, kteří v určitém roce dovršili
padesát, šedesát, sedmdesát nebo osmdesát let
svého života. Tato setkávání téměř ve všech případech oplývají radostí ze shledání, protože se jich
zúčastňují i ti, kteří se z naší obce před lety odstěhovali. Pár nadšenců z místních se o tato setkání
stará a dělá všechno pro to, aby byli všichni spokojeni. Že při nich nechybí vzpomínky zvláště na
dětství a mládí, to není třeba ani nijak zvlášť zdůrazňovat. Ti padesátiletí ještě stále mohou hovořit
o své práci, také o svých dětech, někteří již také o
vnoučatech a počítají jistě roky, než nastoupí do
zaslouženého odpočinku – do důchodu. Jistě ale
všem nechybí stesky na různé neduhy a zdravotní potíže, které s přibývajícími roky narůstají. Při
těchto setkáních nechybí vzpomínky na rodiče,
příbuzné a třeba i na své vrstevníky, kteří již odešli
na cestu, ze které se nevrátí.
Ale vzpomínky na dětství a mládí mají
své nezastupitelné místo jistě u všech. Vždyť
vyrůstali v té největší péči a lásce rodičů, kteří
je vypravili do života, ale i do první třídy zdejší
školy, zdaleka ne tak moderně vybavené jak je
tomu dnes. Učitelé vzbuzovali respekt a úctu
a spolupráce školy s rodinou byla perfektní.

Pokud učitelé některého neposedu potrestali,
nikdy rodiče neobviňovali učitele, ale svému
potomkovi domluvili s tím, že kdyby nezasloužil,
tak by potrestán nebyl. A co všechno se tenkrát
v těch dětských hlavičkách honilo, co to bylo
vedlejších zájmů… ,,Co budeme dělat odpoledňa, než naši dojdů dóm z práce, z pola nebo
z fabriky…“ Ale mnohdy z plánovaných válek,
fotbalu nebo hraní s panenkami, které byly většinou hadrové, nastaly povinnosti, byť nevelké, ale
přece jen takové, které ty dětské ruce zvládly. Ať
už to bylo umývání nádobí, pasení husí, obstarání drůbeže, nařezání sečky pro krávy nebo koně,
sbírání klásí po poli, posbírání v humně trnek,
durancií, kulovaček a babůvek na kvas, jablek
na burčák, vyhodit ze chléva hnůj, pozametat
dvůr, naškrábat k večeři ,,erteple“ a celou řadu
dalších prací, které v té době děti běžně vykonávaly. A běda, když práce nebyla hotová. To měl
pak ,,řemeň hody“. Ale pak, když bylo volněji,
bylo těch dětských radostí ještě habaději. Ať už to
bylo koupání v Březnici či v Moravě, nebo ještě
dřív na Macveldě. A Macveld, rybníček uprostřed dědiny, to byl ráj kněžpolských děcek. Od
jara do zimy se děti na Macveldě poctivě dělily
o vodu s kačenama a hejny husí, ale také se spous-

tou pulců a žabek, které svými „koncerty“ ukolébávaly večer ke spánku téměř celou dědinu.
A běžel čas. Dětství minulo, skončila povinná
školní docházka, mnozí odešli studovat, dosáhli
úspěšně, díky kněžpolské škole, která jim dala
výtečný základ, vysokoškolského vzdělání, jiný se
vyučili řemeslu nebo ukončili vzdělání na střední škole s maturitou, nastala doba prvních lásek i
prvních zklamání, ale tak to již život přináší. Později to byla volba životních partnerů, svatby, přišly
na svět děti, uběhlo pár let, děti odrostly, založily
si vlastní rodiny a mnozí vrstevníci uvítali na svět
vnoučata a mnozí z těch starších i pravnoučata.
A proto se ročníky schází, aby si na všechno dobré (to zlé už časem vybledlo a přebolelo)
zavzpomínali, aby zjistili, kolik jim od posledního setkání přibylo vrásek, jak vlasy prokvétají stříbrnými šedinami, kolik přibylo neduhů
a bolestí. Ale navzdory tomu všemu se jistě
každé setkání nese v radostném a dojemném
ovzduší a také načerpáním optimismu pro další
život. A účast těch, kteří se z naší obce odstěhovali svědčí o tom, že se do rodné obce rádi vrací,
neboť si sem přichází i když nevědomky pro sílu,
kterou jim dává pouto rodného domova.
Ludmila Lapčíková, kronikářka

Loučíme se s předškoláky
Obloha se vyjasnila, venku se nám oteplilo,
jaro propuklo v plné své kráse. Pro nás ve školce
to znamenalo období plné akcí. Ti z Vás, kteří
tu mají své ratolesti či jsou s námi v kontaktu,
dají jistě za pravdu, že činnostmi a výlety se to
jen hemžilo.
Dali jsme sbohem zimě a vynesli jsme Morénu. Velikonoce probíhaly v duchu zvyků a tradic.
Proběhla i návštěva loutkového divadla, kde pro
nás bylo připravené představení „Princ Červánek“. Paní učitelky s dětmi připravily bohatý program s dárečky ke Dni matek. Ve třídě motýlků si
maminky i děti mohly vyzkoušet svou zručnost
a vyrobit si originální nevadnoucí květinu. Se
šikovnými žáčky jsme si vyjeli na cyklovýlet. Velmi zajímavá byla návštěva hasičů v Uherském
Hradišti. Zaujala nás hasičská auta a vybave-

ní, která jsme si mohli důkladně prohlédnout.
Sobotního výšlapu do okolí Košíků se sice zúčastnilo méně dětí a rodičů než v loňském roce, avšak
náladu a výbornou atmosféru nám to rozhodně
nezkazilo. V rámci tématu „Kniha je studnice
moudrosti“ jsme navštívili knihovnu Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Počasí
nám naštěstí přálo i na výletu do ZOO v Hodoníně, kde nás přivítala řada zvířátek.
Nutno však podotknout, že mateřská škola plní daleko vyšší cíle, než je jen hlídání dětí
a hraní si s nimi. Pro děti je velmi důležitá výchovně vzdělávací funkce. Usilujeme o to, abychom
dětem nejenom předali nějaké vědomosti, ale také
je připravili na život ve společnosti. Proto si také
velmi vážíme spolupráce rodiny, jež představuje
hlavní determinant ve výchově dítěte. Podstatné je

také si uvědomit, že Váš potomek by při příchodu
do školky měl zvládat alespoň základní obsluhu
(oblékání) sám, protože paní učitelka, která musí
plnit výchovnou a vzdělávací funkci nemá při vyšším počtu žáků čas plnit jak vzdělávání, tak obsluhu dětí. Ty bychom měli učit více samostatnosti
a zejména kvůli tomu apelujeme na větší kooperaci s rodinou.
Nyní se chystáme rozloučit s šikovnými
předškoláky, kteří se těší do školy. Vstup do
první třídy představuje pro dítě velkou životní
změnu. Mění se nejenom role dítěte, prostředí,
dospělí i vrstevníci, ale také denní program,
náplň činností a především nároky a požadavky. Proto, aby mohl předškolák tuto náročnou
situaci zvládnout bez větších obtíží, měl by být
dobře vývojově a sociálně zralý, ale také dobře
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připravený.
V rámci plnění RVP PV vznikl pro rodiče
předškoláků materiál, který popisuje základní
požadavky pro děti předškolního věku. Jedná
se o tzv. desatero, jenž je pro nás základ, držíme
se ho a snažíme se ve všech aktivitách, zejména
prostřednictví her, těchto parametrů dosáhnout.
Je však více než jasné, že čas není nekonečný
a bez spolupráce rodiny bychom pokroků nedocílili. Z tohoto důvodu je podstatné, aby i rodiče braly připomínky a doporučení učitelek vážně, jelikož
nám všem jde o dobro dítěte. Základní dovednosti propojují a sjednocují cíle nejenom školky, ale
i rodiny, protože z velké části se na výchově podílí
rodina. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte
není rovnoměrné, že každý jedinec nemusí všech
parametrů striktně dosáhnout, ale může se k nim
přiblížit. Toto desatero se nyní pokusím zkrátit
a vystihnout. Dítě:
1) udržuje rovnováhu, obleče se a obuje, udržuje
samostatnost při jídle, hygieně, pořádek ve

svých věcech, zvládá drobné úklidové práce
2) zvládá odloučení od rodičů, kontroluje se,
dodržuje pravidla, je zodpovědné za své chování
3) vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách, mluví většinou gramaticky správně, spolupracuje,
rozumí většině slov a výrazům, umí hůlkovým písmem napsat své jméno
4) je zručné, zvládá činnosti s drobnými předměty,
drží správně tužku, umí základní geometrické
obrazce, rozlišuje pravou a levou stranu
5) umí barvy, velikosti, tvary, pozná zvuky, symboly, hlásky, změny ve svém okolí a na obrázku, vytleskává slabiky,
6) má představu o čísle, číselné řadě, geometrických
tvarech, vlastnostech předmětů, rozumí časoprostorovým pojmům (nad, pod, dole, včera,
dnes…), seskupuje a přiřazuje předměty
7) se soustředí 10-15min., záměrně si pamatuje,
pamatuje si říkadla, básničky a písničky, přijme úkol, pracuje samostatně a dle pokynů

8) umí poděkovat, omluvit se, komunikuje
s dítětem i dospělým, nebojí se odloučit na
určitou dobu od svých blízkých, dohodne se,
pracuje ve skupině, chová se přátelsky, bere
ohled na druhé
9) pozorně poslouchá, zaujme ho výstava
a podobné akce, své zážitky komentuje, zajímá se o knihy, pohádky, dodržuje rytmus,
modeluje, kreslí, stříhá, lepí, hraje námětové
hry
10) vyzná se ve svém prostředí – ví, kde bydlí
a kde je školka, zvládá praktické činnosti
a situace, ví jak se chovat, má poznatky v živé
i neživé přírodě, uvědomuje si nevhodné chování a zná faktory poškozující zdraví
Pevně věříme, že přechod vašeho předškoláka do školy bude plynulý a jen radostný. Všem
rodičům přejeme nádherné prázdniny plné
slunce, úsměvů a zážitků s Vašimi dětmi a již se
těšíme na spolupráci po prázdninách.
Mgr. Barbora Haklová

Ze základní školy
Vyhodnocení preventivních programů
Na každé škole metodik prevence zpracovává pro školní rok Minimální preventivní
program a následně zajišťuje jeho naplnění.
Krajský úřad ve Zlíně již po deváté vyhlašoval ty
nejlepší. Mezi nimi byla dne 12.dubna oceněna
i naše škola jako nejlepší z neúplných škol okresu Uh. Hradiště. Ocenění převzala paní ředitelka, která je zároveň i metodičkou prevence.
Získali jsme přehrávač, medaili a upomínkový
list. V této činnosti byla škola vyhodnocena
již podruhé. Kromě speciálních programů jde
hlavně o každodenní setkávání, řešení malých
nesrovnalostí ve vztazích žáků, podrobná znalost prostředí i lidí. Umožňuje to i rodinné prostřední malé školy.

Naše úspěchy
Na plaveckých závodech okresu Uh.Hradiště
byly mezi účastníky především velké úplné školy. Ale ani my jsem se neztratili a vyhráli jsem
čtyři bronzové medaile: K. Šimík (1.r.), M. Pančocha (5.r.), štafeta prvního ročníku a pátého
ročníku.Taneční skupina YALLA po vítězství
v krajských kolech vyhrála l. místo v národním
kole taneční soutěže Děti fittness a 2. místo na
mezinárodním finále v Brandýse nad Labem.
S tanečním vystoupením získali 2. místo i žáci
5. ročníku na regionální soutěži v Bílovicích. Ve
sběru víček skončila škola v kraji na krásném 7.
místě. V ekosoutěži – jaro 2012, kde jsme 2x zvítězili, jsme tentokrát obsadili v počtu kilogramů
na jednoho žáka 3. místo. Slavnostní vyhlášení
bylo 26.6.2012 v budově Krajské úřadu ve Zlíně.

Co jsem zajímavého zažili
Proběhlo školní kolo v soutěži Zazpívej,
slavíčku, absolutní vítěz byl P. Abrhám.Řešili
jsme příklady v matematické soutěži Klokan.
Soutěžili jsme v řešení sudoku. Měli jsme krásný
projektový den věnovaný Velikonocům. Rodiče
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pro nás připravili akci slet čarodějnic s bohatým
programem. Zajímavý byl výukový program Já
a pes. Na Den dětí jsme strávili Dětský den plný
her.Krásný byl i celodenní výlet na Valašsko. Na
výchovném koncertu Hradišťánku jsme tleskali
i našim žákům, kteří soubor navštěvují.

Poděkování
Všem pedagogickým i správním zaměstnancům, vedoucím kroužků a rodičům děkuji
za pěknou práci s dětmi. Je to práce náročná,
vyžaduje trpělivost, nadšení, tvořivost, rozdávání se pro druhé. Ale ovoce, které přináší, je
radostné. Vám všem přeji slunečné léto, pohodově strávenou dovolenou a dětem krásné
prázdniny.
Mgr. Jana Polášková, ředitelka školy

Výlet
Jeli jsme na výlet. Bylo to super. Nejdříve
jsme navštívili Lešnou u Valašského Meziříčí.
V zámku jsme si nejdříve prohlíželi oblečení
a náhle na nás vybafla ježibaba. Byla naštěstí
hodná. Pak nás zavedla do místnosti, kde byl
Fantomas, Arabela a Rumburak. Byl tam dokonce i Arabelin prsten a křišťálová koule. Ježibaba
nás potom zavedla za Růženkou. Ta ale spala
a někdo ji měl probudit polibkem na líčko.
A ten odvážlivec byl Michal Bětík. Poté jsme šli
za čertem z pohádky Princezna ze mlejna. Zpíval nám písničku, kterou zpíval Elišce u rybníka. A potom nás pustil do herny, abychom si za
odměnu pohráli. Nastoupili jsme do autobusu
a jeli jsme do Vsetína. Bylo to bezva. Navštívili
jsme sbírku angličáků, teda autíček z krabiček. Ale nejdříve jsme se dívali na televizi na
poučný film o tom, jak udělat první pomoc při
tepenném a žilném krvácení. Hodně jsme se
naučili. Angličáků bylo několik set. Dále jsme
se podívali na věž. Viděli jsme skoro celý Vsetín. Ještě jsme šli do parku. Hledali jsme různé
stromy. Některé byly vzácné. Za výběr výletu

dávám paní učitelkám jedničku s hvězdičkou.
P. Abrahám, 5.r.

Milá školičko,
za pár dní už z tebe odejdu a po prázdninách už se nevrátím. Každou hodinou, minutou i sekundou jsem blíž k nové škole a od
tebe jsem dál. Je mi to líto, ale už za pár dní tu
nebudu. Když si vzpomenu, co všechno jsme
spolu prožili, ať je to dobré nebo zlé, špatné
nebo radostné, chce se mi brečet. Mám tě moc
ráda, a proto se mi od tebe nechce.Moc jsem se
v tobě naučila a za to ti moc děkuji. Je v tobě
příjemné prostředí a tak se tu dá hodně naučit.
Jsem ti vděčná za vše, co jsi kdy pro mě udělala.
Měla jsem tě moc ráda. Jsi hodná a máš takovou pěknou barvu. To se mi líbí. Už od prvního
dne, co jsem sem přišla, tak jsem tě měla ráda.
Bude mi po tobě smutno, ale neboj se, budu za
tebou chodit.
Zatím ahoj, tvá Adriana Slivová

Milá školo!
Jsem rád, že jsem sem chodil od první třídy. Paní učitelky, které tady učí, jsou moc dobré
a moc nás naučily. Učily nás tak, že to nebylo
nudné, ale zábavné. Jezdili jsme na různé výlety, které se nám moc líbily. Škoda, že už musíme
odejít do školy do Bílovic. Nejraději bych tu ještě
zůstal.
Tomáš Večeřa, 5. ročník

Výhoda malotřídek
Na malotřídkách v oddělení je výhoda, že
se můžeme naučit učivo staršího ročníku nebo
naopak si zopakujeme učivo mladšího ročníku.
Výhoda je taky, že můžeme mít víc kámošů a
kámošek. O přestávkách si říkáme vtipy a povídáme si. O velké přestávce si venku nebo v tělocvičně hrajeme vybíjenou nebo přehazovanou.
Možná kdyby na ostatních školách byly dvojtřídky, tak by šikana na školách nebyla.
Jakub Chybík, 4.r.

Kněžpolské noviny

Májové šlapání 2012
z Kněžpole až na Salaš

Zdravíme vás ze školky…

Rádi si hrajeme i šplháme…

Dne 8. května 2012 se uskutečnil cyklovýlet s názvem Májové šlapání. Jeho
trasa vedla z Kněžpole přes Archeoskanzen na Modré až k památníku Salašké tragédie z roku 1945.
Na startu v Kněžpoli se sešlo asi 30 dospělých a k nim odpovídající počet dětí
a po úvodním „brífinku“ celý peloton vyrazil podél Březnice směrem do Jarošova.
Poměrně rychle a hlavně bezpečně jsme přejeli i přes Staré Město a po cyklostezce
jsme za necelou hodinu přijeli před brány Archeoskanzenu na Modré. Zde jsme si
prošli celý areál, pohladili nedobrého osla po hlavě, pohonili se se zdejšími malými prasátky a slepicemi a ještě před polednem jsme vyrazili na další etapu – přes
Velehrad až na Salaš. Na Salaši pak ti nejzdatnější dojeli až k památníčku na oběti
2. světové války a po krátkém společném posezení v jedné ze zdejších hospod jsme
usoudili, že návrat bude nejednodušší organizovat již po skupinkách s tempem,
které zohledňovalo věk a únavu cyklistů.
Závěrem bych chtěl ještě jednou vyzdvihnout skutečně sportovní výkon hlavně u těch nejmenších účastníků, protože jejich tempo šlapání nás starší velmi
příjemně překvapilo a i když tu a tam měl někdo krizi, vidina oběda v hospodě
a ledňáčka v kempu jej opět namotivovala k novému rozjezdu. A zpráva pro rodiče
– tenhle výlet nebyl pro letošek poslední – někdy na podzim bychom rádi uspořádali něco podobného…
Ing. Petr Jakšík

Výuka biologie v praxi

Úspěšné tanečnice z naší školy

Mladí fotbalisté TJ Sokol
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Kněžpolské noviny

Výsledky fotbalové sezóny
2011-2012

V průběhu třetího červnového víkendu skončila fotbalová sezóna
soutěžního ročníku 2011-2012. V této sezóně měl fotbalový klub TJ Sokol
Kněžpole v mistrovských soutěžích 5 oddílů.
„A“ mužstvo mužů dosáhlo v krajské 1.A třídě sk. B obrovského úspěchu a zvítězilo díky zisku 55 mistrovských bodů, když jsme z 26-ti utkání
17x zvítězili, 4x remizovali a 5x odešli z hřiště poraženi s aktivním brankovým poměrem 73 gólů vstřelených proti 31 obdrženým. Přes vítězství
v soutěži bylo „áčko“ přihlášeno opět do 1.A třídy a do krajského přeboru
nepostupuje.
„B“ mužstvo mužů složené pouze z kněžpolských hráčů po rozpačitém podzimu zlepšilo své výkony v jarní části a nakonec se v okresní soutěži umístilo na vynikající 3. příčce se ztrátou pouhých 4 bodů na postupové druhé místo! Z 26-ti mistrovských utkání 15x zvítězilo, 1x remizovalo
a 10x bylo poraženo. Se ziskem 46 bodů a skórem 67 gólů vstřelených proti
43 obdrženým pokračují v okresní soutěži i v příštím ročníku 2012-2013.
Dorostenecké mužstvo obsadilo po výborném výkonu na výsledné třetí
místo v tabulce se ziskem 54 bodů v krajské soutěži sk. B. Z odehraných 26-ti
zápasů 17x naši dorostenci zvítězili, 3x remizovali a 6x prohráli s konečným
aktivním skóre 81:41. Na nováčka soutěže je to vynikající výkon.
Žáci skončili na 6. příčce v okresní soutěži sk. A. Získali celkem
21 mistrovských bodů, z odehraných 16-ti utkání 6x zvítězili, 3x remizovali a 7x okusili hořkost porážky. Vstřelili soupeřům 52 branek a sami inkasovali v 56-ti případech.
Přípravka se premiérově zapojila do své mistrovské soutěže. Přes
nesmírné nasazení a obětavost naši nejmladší hráči zaplatili nováčkovskou daň a skončili na posledním 7. místě. Přípravka odehrála 12 utkání,
jednou dokázala nad zkušenějšími soupeři zvítězit, jednou remizovala
a 10x byla poražena. Získala 5 mistrovských bodů a dosáhla skóre 18:69.
Co říci závěrem. Mistrovská sezóna ročníku 2011-2012 byla v posledních letech pro fotbalový oddíl Sokola Kněžpole jednou z nejúspěšnějších.
Dík patří všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev a členům výboru
TJ. Přejme si, aby v nadcházející mistrovské sezóně naši hráči podávali
neméně kvalitní výkony. Děkujeme všem sponzorům, kteří podporují
naši sportovní činnost, a bez podpory kterých bychom nebyli schopni
v této činnosti pokračovat. Poděkování patří také všem divákům a vytrvalým fandům kněžpolské kopané.
Přejeme Vám pěkné prožití zasloužené letní dovolené a těšíme se na
setkání s Vámi opět při všech utkáních našich mužstev v nadcházející podzimní fotbalové sezóně.
Josef Živnůstek
Výbor TJ Sokol Kněžpole

80 let fotbalu

Ve dnech 23.-24. června jsme v Kněžpoli oslavili 80. výročí založení fotbalového oddílu TJ Sokol. Ve sborníku, který byl u této příležitosti vydán,
jsme se mohli dočíst mnoho informací o vzniku tohoto oddílu i o tom, co
s ním bylo spojeno. Jen několik faktů, které vám možná mohly uniknout.
Samotný fotbal se již krátce po 1. světové válce hrál na obecním pastvišti v části Markov. Nejprve se hrálo jen hadrákem, místo branky používali hráči s oblibou klobouky nebo hroudy. V roce 1927 byl založen Sportovní klub Kněžpole, ale zpočátku neměl řádnou registraci a proto jako
oficiální datum vzniku dnešní TJ Sokol lze považovat až 26.4.1932, kdy nás
poprvé zapsala Hanácká fotbalová župa. Prvním kapitánem fotbalového
mužstva se stal Josef Jakšík (čp. 132) a jarní část roku 1932 jsme již bojovali
ve III. třídě s oddíly z Nedakonic, Mařatic, Huštěnovic, Kunovic a Tupes.
V prvním roce svého působení jsme byli uprostřed tabulky, hned následující rok jsme ale soutěž vyhráli. Ve třicátých letech naše mužstvo postoupilo až do I.B třídy. Po celou dobu okupace hrálo naše mužstvo ve III. třídě.
Po skončení 2. světové války došlo opět k pozvednutí úrovně našeho
oddílu a to především zásluhou mladších ročníků, které se z mládežnických
oddílů postupně zařazovali mezi dospělé. V sezoně 1949-1950 dokonce naši
dorostenci nepoznali ani jednou hořkost porážky a s převahou zvítězili.
Podobně úspěšně si pak vedli už jako dospělí v ročníku 1953-1954…
Výčet sportovních úspěchů by byl ještě dlouhý, seznam úspěšných
odchovanců ještě delší, ale je třeba zmínit také velmi úspěšný rozvoj fotbalového zázemí naší obce. Postupem doby se vybavení všech našich oddílů
zlepšovalo a v roce 1998 byla dokončena rekonstrukce a přístavba klubovek na Markově. Od této chvíle tak Kněžpole disponuje zázemím, které
patří ke špičce v okolí. Jeho kvality potvrzovaly v průběhu let i oddíly, které
si u nás zahrály jak proti našim mužstvům, tak například i tehdy třetiligová
záloha staroměstského FC Synot, které jsme se stali po dva roky její mateřskou základnou. Na našem hřišti se hrála i utkání mezinárodní – ať již
mezi amatérskými mužstvy Bosny-Hercegoviny a Bulharska, či přátelské
utkání šestnáctiletých České republiky a Slovenska.
A jaká je současnost? Naše obec každý týden vysílá na sportovní kolbiště celkem 5 týmů – od přípravky až po dvě mužstva dospělých. O jejich
výsledcích Vás informujeme na jiném místě, ale popřejme jim i v dalším
roce hodně úspěchů a hlavně aby svým divákům předávala vždy radost
z předváděné hry v duchu fair-play…
Se svolením Ilony Lapčíkové napsal ing. Petr Jakšík

Derby Kněžpole vs. Bílovice

Úspěšné družstvo hráčů nad 35 let

Přátelské utkání Kněžpole – 1. FC Synot

Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory v nich obsažené se nemusí shodovat
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