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Zájezd pro důchodce

Stavění máje 2016

Výsadba nového kaštánku
Příjemné prožití
letních dnů, dovolenou
plnou odpočinku a
pohody a dětem krásné
prázdniny naplněné
dobrodružstvím přeje
Rada obce Kněžpole a
zaměstnanci obecního
úřadu.
1

Kně
ěžpollsk
ké novi
iny
y
Kněžpolské
noviny

Beseda pro důchodce

Velikonoční klepání

Výlet do lesa

2

Kněžpolské noviny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil v letošním druhém čísle Kněžpolských
novin.
Ani jsme se nenadáli a máme zde opět
léto a s tím související letní prázdniny. Pro
děti a studenty jsou prázdniny obdobím
odpočinku od školních povinností a pro
dospělé pak většinou časem zasloužených
dovolených. Věřím, že se Vám dovolené vydaří a načerpáte dostatek energie do další
práce.
Na půdě obecního úřadu je toto období
většinou naopak plné práce se stavebními
projekty. Ani letos tomu není jinak. Sotva
jsme vydechli po trochu hektické realizaci
rozsáhlé stavební akce Revitalizace centra
obce v závěru loňského roku, máme před
sebou další výzvy. V letošním roce jsme
se opět významně zaměřili na opravy dopravní infrastruktury, která si to již jistě
zaslouží. Současně zde tak probíhá několik
stavebních akcí. Oprava chodníku po obou
stranách v ulici od obecního úřadu po Kaňovské je téměř dokončena. Akce si vyžádala náklady ve výši 820.704,- Kč. Zároveň
běží výměna silničních obrub podél celého
průtahu obcí. Tuto akci jsme naplánovali
v souvislosti s velkoplošnou opravou průtahu obcí, kterou se mi podařilo prosadit na

Ředitelství silnic Zlínského kraje. Obec tak
zaplatí výměnu silničních obrub v částce
656.389,-Kč a ŘSZK na své náklady provede položení nového povrchu v celém průtahu obcí a rekonstrukci kanálových vpustí
v celkové hodnotě přibližující se 3 milionům. Částečně souběžně s touto akcí bude
realizována také oprava povrchu, kanálových vpustí a výměna silničních obrubníků
v ulici od knihovny po bránu na fotbalové
hřiště. Tato akce si vyžádá investici ve výši
1.184.033,-Kč. Všechny tyto akce obec financuje z vlastních prostředků bez použití
dotací. Díky kladnému hospodaření máme
vysokou finanční rezervu, takže není nutné
využít k pokrytí těchto nákladných investic
úvěru.
Celkový objem zmíněných tří stavebních akcí činí téměř 2,7 milionu korun.
Když k tomu připočtu investici ŘSZK do
průtahu obcí, bude letos do zkvalitnění komunikací v naší obci investováno bezmála
6 milionů korun. Pravděpodobně v srpnu
by měla být zahájena výstavba ordinace
praktického lékaře, ve formě přístavby ke
kulturnímu zařízení. Rozpočet akce představuje částku 1,8 milionu. Předpokládáme
však snížení této ceny ve výběrovém řízení.
Krátce bych se rád zmínil také o kulturním životě v naší obci v uplynulém čtvrtletí.

17.4. proběhla tradiční beseda s důchodci,
která byla provázena vysokou účastí a pozitivními ohlasy ze strany účastníků, čemuž
jsem velmi rád. Jako každý rok proběhlo
také stavění a následně kácení máje. Letos
bylo okořeněno pokusem o podřezání, který si vyžádal úpravu v podobě vytažení májky za pomoci jeřábu a plošiny, její zkrácení
a opětovné usazení. Po tomto zásahu již naštěstí k dalším pokusům nedošlo a májka tak
mohla být pokácena v plánovaném termínu.
Poděkování náleží Kněžpolské chase, která
má tuto akci v patronaci. 8.5. jsme za účasti
zástupců pěveckých sborů, chasy a řady občanů splnili slib a zasadili nový kaštan, jako
náhradu za kaštánek, který bylo nutné z důvodu jeho špatného stavu porazit. Zároveň
byla také vysvěcena panem farářem Josefem
Říhou nová Boží muka, kterou věnovala
firma HPR Kámen s.r.o.. Hojnou účastí byl
provázen obcí organizovaný zájezd pro důchodce do Kroměříže, Rymic a okolí. Zpětná vazba byla opět velmi pozitivní, což mě
utvrzuje v tom, že se jedná o dobře investovaný čas a peníze.
Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou
popřát příjemné prožití dovolených a dětem
krásné letní prázdniny.
Mgr. Petr Knot,
starosta

Výpis
U S N E S E N Í č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 21. dubna 2016
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/1/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků p.č. 224/21 o výměře 58 m2 a 104/2 o výměře 1249 m2, vše zapsáno na LV č. 1038
pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště od
vlastníků Mgr. Jarmily Janečkové, bytem
U Lesa 1052/80, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
(id. ½) a Anny Musilové, bytem Kněžpole
36, 687 12 (id ½), a to za celkovou kupní cenu
100.000,- Kč. Každá ze spoluvlastnic obdrží
polovinu kupní ceny. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obec.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/2/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
uzavření kupní smlouvy na koupi části pozemku p.č. 1/1 o výměře cca 12 m2 a části pozemku
p.č. 55/1 o výměře cca 99 m2, vše zapsáno na LV

č. 1068 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, dle plánku, který je přílohou č. 8-6/2016
od vlastníka paní Vladimíry Prchlíkové, bytem
Kněžpole 247, 687 12, a to za cenu 100 Kč/ m2.
Uvedené části budou odděleny na základě geometrického plánu pro dělení pozemků, přičemž náklady na pořízení geometrického plánu a převodu nemovitostí uhradí obec.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/4/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
účetní závěrku obce Kněžpole za rok 2015,
sestavenou k 31.12.2015, včetně přezkoumání
hospodaření obce Kněžpole za rok 2015 s výrokem bez výhrad – dle přílohy č. 8-8/2016.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/3/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části
pozemku p.č. 34/1, zapsané na LV č. 1 pro
k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště o výměře cca 49 m2, dle přílohy č. 8-7/2016. Uvedená
část bude oddělena geometrickým plánem
pro dělení pozemků. Takto oddělená část
bude prodána manželům Aleně a Zdeňkovi
Hasíkovým, bytem Kněžpole 291, 687 12, a to
za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a převodem
nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet obce Kněžpole včetně výsledku hospodaření obce za rok 2015 s výrokem bez výhrad,
jehož součástí je převedení hospodářského
výsledku roku 2015 na účet nerozděleného
zisku minulých let – dle přílohy č. 8-9/2016.
k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/6/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje prodloužení chodníku od čp. 43 po čp. 346,
k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště. Celkové
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náklady nepřekročí 250.000,- Kč. Předpokládaná realizace v roce 2017.
k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/7/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje provedení opravy silničních obrubníků podél krajské komunikace 3. třídy č. 49729 s předpokládanými finančními náklady max. 750.000,- Kč.

k bodu č. 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/8/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje roz
počtové opatření č. 1/2016 obce Kněžpole:
Příjmy: 3.005.709,62 Kč
Výdaje: 1.317.980,- Kč
Financování: - 1.687.729,62 Kč
dle přílohy č. 8-13/2016.

k bodu č. 11
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
8/9/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení následujících tras do studie připravované
v rámci projektu Regionu Za Moravů:
1. Kněžpole přes Kněžpolský les do Spytihněvi
2. Kněžpole – Topolná (stávající panelová komunikace).
Stávající cyklotrasy zůstávají beze změn.

Obecní úřad Kněžpole žádá občany, aby větve stromů a keřů neukládali do kontejnerů na bioodpad, které jsou umístěny
vedle tribuny na fotbalovém hřišti a vedle sběrného dvora. Kontejnery jsou určeny pouze pro ukládku posečené trávy. Ořez
stromů a keřů je možné uložit v prostoru vedle sběrného dvora, kde je pro tento druh odpadu vymezen prostor. Ořez bude
následně poštěpkován. Současně nejsou kontejnery na bioodpad určeny pro ukládku sena.

Beseda s důchodci
Nedělní odpoledne 17. dubna by se také dalo nazvat přátelským
posezením v příjemném prostření místního kulturního zařízení,
kde se sešlo téměř 120 dříve narozených spoluobčanů. Všechny přítomné přivítal starosta obce a následně předal slovo paní Lapčíkové
a paní Zdílnové, které celým odpolednem provázeli. Poté již volný
prostor patřil našim předškoláčkům z mateřské školy, kteří si připravili pásmo Vítání jara pod odborným vedením Toníka Žmo ly
a hudebního doprovodu ve složení Lukáš Uherek, Víťa Zdílna,
Anežka Lapčíková a Tomáš Dostálek, kteří se poskládali jen pro
tuto příležitost. Celé odpoledne zpříjemnili lidovými písničkami,
které si mnozí s chutí zazpívali. Následovaly rytmické a nápadité
vystoupení žáků základní školy, které správně oživily probíhající
odpoledne. Při mnohých písničkách i v krátkých přestávkách zavzpomínali všichni na uplynulá léta a potěšili se společně z příjemného setkání.
Za Obecní úřad
Vašíčková Kateřina

Občanské sdružení Kněžpolanka ukončila svoji činnost
Na valné hromadě občanského sdružení Kněžpolanka, konané
v únoru t.r. se jeho přítomní členové dohodli na ukončení činnosti. Nejpřednějším důvodem tohoto kroku je nemožnost vykonávat
činnost sdružení z důvodu vzniklého výraznými proměnami ve
společensko-kulturní atmosféře naší země, který se odrazil nedo-

statečnými příležitostmi k veřejným hrám a účinkování. Dalším
důvodem je aktuální zdravotní stav předsedy sdružení – kapelníka
Kněžpolanky – pana Zdeňka Pálky, který mu neumožňuje se v plné
míře činnosti věnovat. Oficiálně KNĚŽPOLANKA svoji produkci
ukončila 31. 3. 2016.

Výlet do lesa
V sobotu 28.5. se v naší obci uskutečnil nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče „Výlet do lesa“. Všichni jsme se sešli u OÚ a vyrazili
jsme. První zajímavost, která na děti čekala, bylo povídání o včelkách u včelína pana Kolaříka na kraji lesa. Povídání bylo velmi zajímavé a dokonce jsme ochutnali i čerstvý med. Dalším zajímavým
zastavením bylo povídání o čističkách, za které patří velký dík panu
Juřenovi st. Teď už nás čekala dlouhá, ale zajímavá cesta
lesem. Děti po cestě viděli
pod vedením myslivce Ladi
Juřeny ml. liščí nory, roháče,
spoustu zajímavostí lesa, jak
zvířata, tak i rostliny. Některé
děti byly velmi zvídavé a vše
je zajímalo. Na louce před Tr-
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novým byly pro děti připraveny zajímavé úkoly
a soutěže, za které byly
odměněny
sladkostmi
a také hledáním pokladu. Cílem naší cesty bylo
opékání špekáčků na
Bažantnici. Děti i rodiče
byli příjemně unaveni,
ale i přesto doufáme, že
se na další akci sejdeme
v hojném počtu. Na závěr patří poděkování organizátorům.
Flíborová Andrea
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Máj 2016
Občanské sdružení Kněžpolská chasa a ročníky 1998/99 pořádali na návsi u hospody v sobotu 30.dubna 2016 tradiční STAVĚNÍ MÁJE.
Přípravy začaly již několik měsíců před touto akcí. Musely se udělat růžičky a fáborky, kluci zajet do březolupského lesa pro kladu, vršek
a folgy a všechno oloupat, očistit a připasovat.
Po krátké debatě bylo odsouhlaseno, že vršek
se ponese od Hubáčků z Trávníků. Ve čtvrtek
a pátek večer se vršek nazdobil a v sobotu se ve
13:00 přenesl k hospodě a mohlo začít stavění

pod vedením Toma Bittnera. Za pár hodin byl
máj téměř bez problémů postaven.
V nočních hodinách proběhlo losování
tomboly, ve které byla hlavní a jediná cena klada
MÁJE. Dlouhou dobu se nikdo o výhru nehlásil,
ale nakonec se výherkyně našla a klada putovala
po roční pauze opět směr „k pomníku“.
K posezení a tanci hrála CM Rováš.
Po pár dnech se pokusili neznámí pachatelé
máj shodit, ale byli v noci vyplašeni. Máj mírně
nařezali a tak se musela zavolat plošina a jeřáb

a máj zkrátit a znovu postavit. Pak už celý měsíc
vydržel a v sobotu 28. května se pokácel.
Všem chlapům z Kněžpole, ale i některým
přespolním děkujeme za pomoc jak při stavění, tak i při kácení. Piva i slivovice bylo dost
a doufáme, že jste si pochutnali i na specialitách
z grilu.
Příští rok se těšíme na hojnou účast a už
snad bez snahy o podřezání máje ;-)
Za O.S.K.CH. předseda
David Hrabica

Malá rekapitulace z činnosti ČZS v Kněžpoli
Koncem března proběhl již 28. ročník Besedy u cimbálu s cimbálovou muzikou Včelaran a ochutnávkou vín. Bylo nabídnuto 263 vzorků
od vinařů 25 obcí z blízkého okolí. Průměr na jeden vzorek byl 18 b.,
což svědčí o menší kolekci vín dobré kvality. Šampiony letošní výstavy
se u bílých vín stal J. Píža z Nedachlebic. V červených vínech Svatovavřinecké P. Nedbálka z Topolné. U mladých bílých vín byl nejlépe hodnocen
Veltlýn zelený našeho vinaře Stanislava Knota. Přípravu celé akce měl
na starosti Karel Kaňovský, který se svým synem Jiřím, ing. L. Píšťkem,
An tonínem Malinou, Pavlem Blažkem a Ondřejem Knotem zvládli vše
na výbornou. Děkujeme.
Dne 14. května si někteří členové našeho svazu zajeli ochutnat vzorky
vín do Žadovic na tzv. Putování za vínem. Zde se náhodně setkali s kapitánem DC. tenisové reprezentace Jaroslavem Navrátilem. I tenisté mají
rádi vínečko…
Na závěr malé postesknutí. Květnové třídenní mrazivé období ještě
před zmrzlými poškodilo cca 70% letošní úrody. Věříme, že o to bude
lahodný mok z hroznů „sladší, vyzrálejší a kvalitnější“.

Přejeme Vám vážení spoluobčané příjemné a svěží letní dny na vašich
zahrádkách.
za ČZS v Kněžpoli Jiří Kolařík
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Nezapomínejme…
Když jsme si v letošním roce 8. května 2016 připomínali
DEN VÍTĚZSTVÍ a ukončení 2. světové války, dosud nejstrašnější války
v dějinách lidstva, jistě nebude na škodu připomenout si také činnost domácího odboje, jako odporu proti německým okupantům.
A tak tehdy v tom roce 1939 po násilné německé okupaci naší
vlasti, začali stateční lidé organizovat odboj. Myšlenka odboje nalezla nadšenou a horoucí odezvu. Začala se tvořit velká odbojová organizace pod
heslem „Obrana národa“, která se rychle rozšířila po celé naší vlasti.
U nás v Kněžpoli se organizováním odboje ujal tehdejší učitel
naší školy Ferdinand Typeček sice s velkým elánem, bohužel bez potřebných znalostí zásad přísného utajování akcí. Úkoly tohoto národního
odboje bylo uskladňovat zbraně, poškozovat přesuny německých vojsk,
rozšiřovat protiněmecké letáky, propagovat zahraniční rozhlas naší vlády v Londýně, sabotovat německá nařízení. Po celou dobu okupace byl
starostou obce Alois Foltýn čp. 31. Byl správným vlastencem, dělal jen to,
co musel, stál vždy za svými spoluobčany po celou dobu okupace. Když
přišlo k vyzrazení odbojové organizace a byli gestapem zatčení a odvlečení
vesměs mladí muži, těžce tento stav snášel.
Byli to následující:
1) Dostálek Vojtěch, rolník čp.35
2) Flíbor František, skladník čp.140
3) Jakšík Vojtěch, slevač čp.25
4) Kašný Josef, rolník čp.38
5) Lapčík František, rolník čp.130
6) Lapčík Jaroslav, kovář čp.114
7) Lapčík Vladimír, úředník čp.129
8) Lapčík Vojtěch, zedník čp.217
9) Musil Antonín, fasádník čp.204
10) Podlas František, dělník čp.98
11) Pavlík Josef, stroj. Zámečník čp.212
12) Šurmánek Ferdinand, zedník čp. 199
13) Šupka František, stroj. Zámečník čp.67
14) Švec Vojtěch, dělník čp.146
15) Večeřa Metoděj, zedník čp.110
16) Zdílna Antonín, stroj. Zámečník čp.162

35 let, odsouzen na 4 roky káznice
27 let, odsouzen na 6 roků káznice
28 let, odsouzen na 4 roky káznice
32 let, odsouzen na 5 roků káznice
31 let, odsouzen na 2 roky káznice
27 let, odsouzen na 7 roků káznice
27 let, odsouzen na 6 roků káznice
38 let, odsouzen na 2 roky káznice
29 let, odsouzen na 4 roky káznice
33 let, odsouzen na 2 roky káznice
27 let, odsouzen na 6 roků káznice
32 let, odsouzen na 7 roků káznice
29 let, odsouzen na 5,5roků káznice
40 let, odsouzen na 5 roků káznice
39 let, odsouzen na 3 roky káznice
27 let, odsouzen na 5,5roků káznice

Dále byl zatčen a vězněn bývalý náš občan JUDr. Antonín
Vo ral, bytem Huštěnovice pro ilegální činnost a vězněn v Uh.
Hradišti a ve Vratislavi od25.5 1941 do 9.1. 1942. Všichni internovaní z naší obce prošli káznicí Brösslau, kde byli souzeni tamějším vrchním soudem. Jednotlivé tresty byly 2-7 let káznice, ztráta
cti a náhrada soudních výloh. Rozsudky byly rozhodnuty podle
popisu gestapa. Vězni byli na samotkách, aby se před soudem nemohli mezi sebou domluvit a pak třeba před soudem vypovídat
pro své dobro. Psaní dopisů bylo vězněným dovoleno až po půl
roce od soudu a to zásadně v německém jazyce bez ohledu na to,
zda vězněný německy uměl. Rovněž z domova mohli vězňové dostávat dopisy jen v němčině. Osobní osudy těchto zatčených byly
nesmírně těžké, plné ponižování, muk, týrání a nelidského mučení. Po osvobození z německé poroby se domů již nikdy nevrátili
Lapčík Jaroslav čp.114 a Švec Vojtěch čp.146, kteří byli gestapem
umučeni. S podlomeným zdravím se vrátili Večeřa Metoděj a po
osvobození v roce 1945 zemřel.
Mimo 16 občanů uvězněných v německých žalářích bylo zatčeno a vyslechnuto dalších 10 občanů, kteří po vyšetření a pro
nedostatek důkazů byli propuštěni, ale byli pod stálou kontrolou
gestapa.
Byli to:
Bilavčík Josef čp.95
Gajdošík František čp.197
Jakšík Jan čp.58
Lapčík Antonín čp.38
Lapčík František čp.10

Lapčík František čp.13
Lapčík František čp.202
Lapčík Vladimír čp.138
Šácha Antonín čp.196
Vrána Antonín čp.40

Stojí ještě za zmínku, že člen odborové organizace Vladimír
Běťák při zatýkání v naší obci před gestapem utekl a až do konce války se skrýval před zatčením. Nejhorší doba věznění byly
poslední 4 měsíce, které vězni prožívali před koncem války. Na
všechny totiž čekal tzv. „pochod smrti“. Tam denně umíraly desítky vězňů. Naši spoluobčané tento transport přežili a vrátili se
ke svým nejdražším. Nikdy by se na tyto skutečnosti nemělo zapomínat.
Ludmila Lapčíková,
kronikářka

Okénko do farnosti
Během měsíce května se farníci setkávali pravidelně při májových
pobožnostech. Květinová výzdoba po celý měsíc byla barevně pestrá.
Ukázaly se šikovné ruce a dovednost našich zdobitelek. Májové pobožnosti ve farním kostele v Bílovicích se konaly u nové zrestaurovaného
bočního oltáře P. Marie.
V dubnu byly předány 3 sochy spolu s obnovenou sochou P. Marie.
Celková cena díla činí 368.000,- Kč. Z Fondu kultury Zlínského kraje
z neinvestičních zdrojů se nám podařila získat dotaci 250.000,- Kč. Zůstatek byl uhrazen z farních sbírek, které se konají pravidelně každý měsíc.
Po Velikonocích byl do restaurátorské dílny paní Venduly Látalové do
Litomyšle předán obraz Kázání sv. Jana Křtitele z hlavního oltáře v kostele
v Bílovicích. Obraz dostal zcela nový rám, celá malba byla přenesena na
nové plátno, malba byla zcela očištěna a zretušována.
Na slavnost Narození sv. Jana Křtitele se zaskvěl v plné kráse. Hodnota celého díla činí 195.000,- Kč. Úhrada mohla být provedena jen díky
dárcům a štědrým farním sbírkám.
Jak se nám daří „restaurovat“ duchovní život farníků? Když
začneme od dětí, tak nás těší zájem o výuku náboženství. Radost nám
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udělaly rodiny, ve kterých se připravilo ve farnosti 39 dětí na slavnost
1. sv. přijímání. Rodiče s dětmi přicházely na pravidelná setkání na faru.
A právě pro ně uskutečníme pouť ke Svaté bráně na Velehrad. Mnozí farníci využívají letošního Roku milosrdenství ke krásným poutím. Byli jsme už
na Velehradě a v Olomouci. Nezapomenutelná byla květnová národní pouť
do Krakova ke hrobu sv. Faustiny. V červnu jsme putovali do Prahy s touhou projít Svatou branou u Pražského Jezulátka a shlédnout mimořádnou
výstavu o králi Karlu IV.. A z našich mladých se přihlásilo 8 poutníků na
Světové setkání mládeže se Sv. otcem Františkem, které se uskuteční v červenci v Krakově.
Za několik dnů budou prázdniny v plném proudu. Mnoho dětí,
mladých a rodin se těší na dny odpočinku. Budou se vydávat na cesty
a sami si volit program. Přeji vám, abyste vždy zvolili dobrý cíl své cesty,
využili svěřený volný čas a byli plni touhy vrátit se domů, do školy nebo
zaměstnání. Ve volných dnech posilněte své tělesné i duševní zdraví. A pokud prožijete něco mimořádného, staňte se nositeli dobrých zpráv těm,
které potkáte. Do ochrany andělů strážných vás všechny v modlitbě svěřuje
P. Josef Říha.

Kněžpolské noviny

TJ Sokol Kněžpole - výsledky fotbalové soutěže
V neděli 19. června byly dohrány okresní a krajské mistrovské soutěže
a fotbalové trávníky dočasně osiřely. Tělovýchovná jednota Sokol Kněžpole měla v ročníku 2015-2016 nasazených pět oddílů, podívejme se tedy na
shrnutí dosažených sportovních výsledků.
Nejmladší reprezentanti Kněžpole v přípravce prokázali výbornou
úroveň své výkonnosti. Oddíl Kněžpole A s trenérem Jardou Markusem si
nakonec mezi osmi účastníky okresní soutěže přípravek vybojoval 2. místo díky zisku 30-ti mistrovských bodů při dosaženém skóre 104:56. Oddíl
Kněžpole B tvořený dětmi z Mistřic pod vedením Vlasti Lapčíka skončil
ve stejné soutěži sedmý. Oddíl žáků, který se v minulosti potýkal s nedostatkem hráčů, byl pro tuto sezónu spojen s žáky Mistřic. Smíchaná sestava pod taktovkou trenéra Jakuba Bilavčíka v okresní soutěži starších žáků
bojovala o body pod hlavičkou Kněžpole. Se ziskem 11 bodů při skóre
33:65 obsadili žáci 4. příčku mezi pěti účastníky soutěže.
Dorostenci dosáhli pod vedením Filipa Hančíka historicky nejlepšího
umístění (počítáno v novodobé historii oddílu tvořeného převážně kněžpolskými hráči). Ve velice náročné krajské soutěži získali 37 bodů a dosáhli skóre 50:58, což jim vyneslo 6. příčku. Na ilustraci skvělého výkonu
uvedu, že v předchozím ročníku dorostenci skončili na 11. místě, čili nebezpečně blízko sestupových příček. Zlepšení je tedy markantní a přejeme
dorostu, aby v nastoupeném trendu pokračoval i v příští sezóně.
Muži Kněžpole opět podali v okresní soutěži vynikající výkon. Obsadili skvělé druhé místo díky 16-ti výhrám a dvěma remízám. Pouze 4x
odešla „Benfika“ z trávníků pokořena soupeřem. Celkem muži nasbírali

52 bodů a dosáhli aktivního skóre 76:26. V době uzávěrky tohoto vydání
Kněžpolských novin visel otazník nad možným postupem do okresního
přeboru z druhého místa. Od - opět historického – prvenství v okresní
soutěži nás dělí pouhé dva body ztráty na vítěze třídy Topolnou. Tady
zamrzí poněkud nešťastná prohra 2:1 v Traplicích… Nebýt tohoto zaváhání v jinak bezvadném jarním výkonu, mohlo být vše jasné už dnes.
Verdikt komise OFS bude už možná znám v době, kdy čtete tyto řádky.
Sledujte naše webové stránky www.sokolknezpole.cz, kde přineseme informaci o postupovém rozuzlení. Na závěr tohoto shrnutí můžeme tedy
konstatovat, že TJ Sokol Kněžpole má za sebou velmi úspěšnou sezónu.
Do budoucna nás čeká zavedení několika změn v soutěžním řádu, jako
sdružené starty a nový přestupní řád. Zejména druhá jmenovaná novinka
je očekávána s velkým napětím a možná přinese mnohé starosti hlavně
menším fotbalovým klubům. Změny jsou také vždy provázeny i úvodními
potížemi a vyžadují nemálo osobního nasazení a spolupráci všech – jak
hráčů, tak i funkcionářů – členů Tělovýchovné Jednoty, kterým tímto za
vynaložené úsilí děkujeme. Chceme rovněž poděkovat všem sponzorům
za významnou a nezbytnou podporu. Obrovský dík patří našim fanynkám, fanouškům, rodičům malých hráčů a všem příznivcům za podporu
a hojnou návštěvnost. Ta pořád dokazuje, že naše obec je tradičně zejména
„fotbalová“. Věříme, že tato přízeň nám zůstane zachována i po skončení
období letních dovolených, kterých příjemné, nerušené a zdravě sportovní
prožití přejeme Vám všem.
Za výbor TJ Sokol Kněžpole Ivan Gabáni

Předseda klubu K. Hančík děkuje dorostu Kněžpole
po úspěšné sezóně 2015-16

Oddíl žáků Kněžpole 2016

Okénko do mateřské školy
Červen je měsíc slunce, které nás s teplým vánkem pohladí po tvářích
a vody, která nás může příjemně ovlažit. Ale je to také poslední měsíc ve
školním roce, plný očekávání letních prázdnin. Než ale začnou, vrátíme se
na skok k dubnovému dění v naší mateřské škole. Hned po velikonočních
svátcích jsme vyjeli s dětmi do Uherského Hradiště, do areálu Sokolovny,
na loutkové představení „O pyšné base“. V příjemném prostředí, kde nás
o přestávce doprovázela slovem i pohyby členka tohoto divadelního celku,
si děti opět uvědomily, že dobro vždy zvítězí nad zlem (alespoň v pohádkách). Následovala návštěva knihovny B. B. Buchlovana. Zde jsme shlédli
kreslenou pohádku, dozvěděli se něco o knihách a službách, které nám
knihovna může nabídnout. Knížka může být plná legrace, šprýmů, básniček, povídaček, ale také úkolů, které jsou například zaměřeny na rozvoj
dovedností budoucího předškoláka. Knihy totiž nerozvíjí jen techniku
čtení, ale podporují komunikaci, vztahy, cítění a zprostředkovávají životní zkušenost. To vše je korunováno nádhernými ilustracemi, podporující

přirozenou motivaci. Přírodu a její krásy mohou děti vnímat současně
téměř všemi smysly. Abychom si ale zachovali pěkné prostředí, musíme
se již od útlého věku naučit, jak na to. Děti mají ze svých rodin odpozorováno, jak rodiče třídí odpad a proč to dělají. To všechno a ještě více jsme
se dozvěděli při návštěvě „Kovosteelu“. Zde si také názorně předvedly, jak
se třídí odpad a jaký význam mají barevné kontejnery. Co se vyrábí z přebytečných pet lahví apod. Obdivovali jsme zručnost lidí, kteří z kovového
odpadu dovedou vytvořit věci podobné zvířatům a dopravním prostředkům. V kině Hvězda jsme shlédli „Pohádky pod Řípem“, doprovázené
zpěvem a přímým vstupem dětí do děje jednotlivých příběhů. Svátek matek se uskutečnil v obou třídách. Vaše děti předvedly krátká vystoupení
a svým maminkám předaly dárečky s láskou vyrobené. Období výletu je
tady a my tentokrát vyjíždíme do ZOO Hodonín. Poznáváme zvířátka,
hrajeme se v dětském koutku a těšíme se na pamlsek od maminky. Další
pracovní den nám zpestřil pan fotograf, který nás na památku každého
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vyfotografoval. Den dětí jsme oslavili hledáním pokladu v kněžpolském
lese. Děti šly po barevných fáborcích a cestou plnily úkoly, přichystané lesními skřítky. Všichni se v lese chovali tiše, tak jak to mají lesní skřítkové
rádi, a proto byli naši nejmenší po zásluze odměnění. Jako každoročně se
na městském stadionu v Uherském Hradišti uskutečnily „Sportovní hry“.
Zúčastnilo se spousta mateřských škol z blízkého okolí, ale i mezinárodní.
Za naši školičku nastoupily tyto děti: Stamatovič Vuk, Jagoš Adam, Prchlík Vojta, Knotová Eliška, Jirsáková Nela a Stamatovič Sofie. Sice jsme se
neumístili na prvních třech místech, ale s odvahou a ze všech sil jsme bojovali, získali medaili a tašku plnou překvapení. A počasí nám opět přálo.
Ve sportovním duchu jsme 14. a 15. června obě třídy vyjely na cyklistický
výlet. Jely všechny zdatné děti, které ovládají jízdu na kole, udrží rovnováhu a umí se řídit pokyny učitelky. Všechny se šťastně vrátily a po takovém
fyzickém výkonu, který ten den vydaly, s pohádkou sladce usnuly. A co
nás ještě čeká? Návštěva základní školy a výstavy na ukončení celoročního projektu. 24. června se všichni sejdeme na hřišti u táboráku. Zde se
rozloučíme s předškoláky, kteří půjdou do školy. Tato akce je plně v režii
rodičů našich předškoláků, kterým nastanou prázdniny. Od 4. června do
12. srpna je provoz mateřské školy uzavřen. V tomto období je nutné ve
třídě srdíček provést novou elektroinstalaci. Po takovém zákroku se třída
nově vymaluje a položí se zde nový koberec. Rodiče se tedy můžou těšit
na krásné, čisté prostředí pro své děti. My se s našimi odcházejícími dětmi rozloučíme 29. června na aktovkiádě, kde je pasujeme na opravdové

školáky. Tito školáci již
v září půjdou do školy. Z psychologického
hlediska se nepovažuje
za šťastné řešení, pokud vzápětí vplují do
prázdninového provozu mateřské školy. Od
příštího školního roku
budou muset rodiče
prázdninový čas řešit
jiným způsobem. Pro
děti možná zajímavějšími a atraktivnějšími
příměstskými tábory,
kde se setkávají se stejně věkově starými dětmi. Hlavně je zde zajištěn
program tak, aby se naše ratolesti nenudily, nebo netrávily čas u televize
a tabletu. Média mají totiž takovou moc, že dokážou navodit pocit, že to,
co dítě sleduje je skutečnost. Děti předškolního věku patří mezi vysoce ohroženou skupinu pro vznik tohoto patologického jevu. Proto přeji
našim dětem pěkné, slunečné prázdniny s rodiči, prarodiči a kamarády.
Někde, kde je všem spolu moc dobře.
Za MŠ napsala Ladislava Nosková

ORIENT – Mistrovský titul opět v Kněžpoli
Vážení občané, dovolte mi, abych opět po nějaké době napsala pár
řádek o výuce orientálního tance v naší obci. V letošním roce výuka
probíhala hodinu třikrát týdně ve třech skupinkách: Yalla, Yallinky
a nejmladší nesoutěžní Yallinečky. K dnešnímu dni v těchto třech skupinách tancuje celkem 35 šikovných děvčátek pod vedením mím a mé
dcery Daniely.
Od září jsme pilně trénovali a nacvičovali nové soutěžní sestavy,
vymýšlely a šily se nové taneční kostýmy, pořizovaly se taneční rekvizity, aby vše bylo tak, jak má být. V lednu jsme předvedli na ukázku
malé části nových choreografií na rodičovském plese a opět se pilně
trénovalo. Děvčata ze skupiny Yalla natrénovala choreografii s názvem
Sunset = západ slunce, kterou tancovala s vlajkami a poikami. Mladší
děvčata ze skupiny Yallinky tančila se šátkem choreografii pod názvem
Dancing Rainbow – tančící duha. Krásné choreografie doplnily krásné
kostýmy a mohlo se nastoupit do soutěžního kolotoče.
První soutěž se konala ve Zlíně, a to Tancer Cup 2016. Ve velké
konkurenci si obě taneční skupiny vytancovaly 3.místo. Následovala
druhá soutěž. 16.4.2016 jsme se vydali s oběma skupinkami v hojném
doprovodu rodičů na Slovensko na mezinárodní soutěž Liptovský orientální festival v Liptovském Hrádku. V silné konkurenci si děvčátka vytancovala dvakrát 4.místo. Jelikož děvčátka nebyla spokojená se
svým umístěním v prvních soutěžích, vrhla se na dopilování a zdokonalení svých choreografií.
Do další soutěže Czech dance Masters – regionální kolo konané
v Olomouci se pustila s velkým nadšením a velkými cíly postoupit do
dalšího kola této mistrovské soutěže. Soutěž se velmi vydařila, Yalla si
vytančila v juniorské kategorii krásné 2.místo a menší Yallinky z dětské
kategorie ocenění nejvyšší, a to 1.místo. Obě skupiny získaly postup na
Mistrovství Moravy.
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24.4.2016 se opět obě skupiny účastnily krajského kola soutěže
Světlo orientu v Uh.Ostrohu. Bohužel obě skupinky soupeřily společně v jedné věkové kategorii, a to se taky odrazilo na výsledku. Jako
každoročně se soutěže účastnilo velké množství skupin a nebylo vůbec
jednoduché ani odhadnout, jak to vše dopadne, jelikož výkony všech
týmů byly dost vyrovnané. Body byly sečteny, skupiny nastoupeny
a Yalla se mohla radovat z 2.místa a postupu do národního kola.
Yallinkám postup utekl o pár bodů a skončily na 5.místě.
Začátkem května (7.5.) jsme se vydali na další kolo Czech dance
Masters zemské kolo (Mistrovství Moravy) do Bohumína, kde se sjeli
tanečníci z celé Moravy. Tady už šlo o hodně, a to o postup na Mistrovsví
České Republiky do Prahy. Holky se do toho opřely a po zásluze byly odměněny. Yalla si v juniorech odvezla 2.místo a Yallinky v dětské kategorii
1.místo a titul Mistrů Moravy, ze kterého jsme měli obrovskou radost.
Obě skupinky postoupily na Grand finále do Prahy!!!
22.5.2016 se konalo národní kolo soutěže Světlo orientu, kterého
se účastnila už jen skupina Yalla. Jednalo se o finálové kolo a tomu taky
odpovídala i silná konkurence téměř z celé České Republiky. Nervozita byla velká, ale měli jsme dobře natrénováno, odtancovalo se a teď už
to bylo jen na porotě, která to opravdu neměla letos vůbec jednoduché.
Následovalo vyhlášení a kněžpolské holky se mohly radovat z krásného 2.místa !!!
DEN S VELKÝM „D“.......29.5.2016 Czech dance Masters – Grand
finále Praha Průmyslový palác. Je neděle a my se vydáváme s oběma
skupinami na dalekou cestu do naší krásné Prahy. Každý po své ose,
někdo vláčkem, někdo autem, ale všichni natěšeni na velké finále.
Rychle se nachystat, obléct, namalovat, načesat, malá zkouška před palácem a jdeme na to. Holkám se to moc povedlo a z výkonu jsme byli
všichni moc spokojení. Teď ještě aby byla spokojená porota.
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Body jsou už sečteny a následuje vyhlášení všech kategorií. Jako
první na řadu přichází dětská kategorie, ze které si Yallinky odváží
krásné 2.místo a titul vicemistryň ČR. Po té se už seskupují děvčata
z juniorské kategorie, kde Yalla patří mezi dva věkem nejmladší týmy.
Náš cíl??? Nebýt poslední jako na loňském MČR.
Stojíme na podiu, držíme se v kroužku za ruce, cítíme obrovské
vzrušení a nervozitu, následuje vyhlašování. Stále ještě nepadlo naše
jméno, vzrušení obrovsky stoupá, když nepadlo ani při vyhlášení
3.místa. Velký úžas a nervozita tak obrovská, že se nedá ani dýchat.
Vyhlašuje se už 2.místo a my jsme připravené, že padne naše jméno,
ale opět slyšíme jméno jiné taneční školy a teď už to víme.......holky
z Kněžpole - malé vesničky na Moravě se stávají opět po dvouleté pauze Mistryněmi České Republiky, ale tentokrát ve starší kategorii !!!!!!
Radost nebere konce, křičíme radostí, slzičky štěstí tečou proudem
a na krku se nám blýská zlatá medajle!!!!
Píle a usilovná dřina se opět vyplatily a my jsme neskonale šťastné
a hrdé!!! Taneční sezona nemohla být zakončena lépe. :-)
Romana Valová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola v přírodě
Naši školáci 2. – 4. ročníku vyrazili v polovině měsíce května
na školu v přírodě do Ostrožské Nové Vsi na Slovácký dvůr. Celý
pobyt se nesl v duchu Kempu netradičních sportů. Nejprve jsme
navštívili areál oddílu kanoistiky TJ ONV, trenéři oddílu nás ochotně provedli loděnicí, seznámili nás s činností oddílu, názorně objasnili plavbu na kanoi či na kajaku a způsoby pádlování. Viděli
jsme i první vyplutí začátečníků, při kterém došlo i k „cvaknutí“
a zmáčenému kamarádovi jsme rádi pomohli z vody ven.
V dalších dnech jsme se vydali na pěší tůru do leteckého muzea,
také jsme zdolávali horolezeckou stěnu, vyzkoušeli jsme jízdu na kole
v boulích pantreku, prolezli jsme lanovou pyramidu, zhoupli jsme se
na dětské lanovce, překonávali jsme úseky na chůdách, odpalovali jsme
míčky do jamek v drahách minigolfu, zápasili jsme v dekomlatu, proběhli jsme se při fáborkovém závodu. Pro děti jsme zajistili trénink
sofbalu trenéry softbalového teamu Snails Kunovice.
A protože všechny tyto sporty probíhaly v přírodě, doplnili jsme
náš pobyt ekologickými výukovými programy. O životě obojživelníků jsme besedovali při programu Žabí kvákání. Druhý program
se uskutečnil při celodenním výletu na téma Plavba do lužního lesa.
Vlakem a z důvodu výluky i náhradní autobusovou dopravou jsme
přejeli do Vnorov, odtud jsme se plavbou po Baťově kanále přeplavili do lužního lesa. Tam proběhla dvouhodinová vycházka s výkladem a praktickým pozorováním rostlin a živočichů.

Při zpáteční cestě jsme ještě zvládli navštívit hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, ve které jsme obdivovali hvězdářskou kopuli
s dalekohledem a seznámili se s planetami sluneční soustavy.
Jako každý správný pobyt i ten náš byl zakončen táborákem, ale
i noční stezkou odvahy, kterou všichni zvládli na výbornou. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, aby se tento náš Kemp netradičních sportů mohl uskutečnit!
Mgr. Irena Šichová
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Kněžpolské noviny

Školní družina
Jedním z oblíbených míst pro sportovní vyžití dětí během hodin tělesné výchovy a ve školní družině, se stalo nové multifunkční
hřiště, které se nachází v blízkosti tenisových kurtů. Děti i učitelé
berou možnost si na tomto hřišti zasportovat jako příjemné zpestření hodin tělesné výchovy a odpoledních činností školní družiny.
Jelikož v Kněžpoli dlouho chybělo sportoviště, které by děti seznamovalo i s jinými druhy sportů, jsme rádi, že si díky tomuto hřišti

mohou vyzkoušet jak se hraje například házená, nohejbal nebo pro
nás úplná novinka beeball. Jedná se o průpravu k pálkové hře softball. Ale úplně nejraději zde kluci hrají oblíbený fotbálek a holky
vybíjenou.
Máme radost z toho, že v Kněžpoli na sportovní rozvoj dětí
a mládeže myslí a že nám bylo umožněno toto hřiště užívat.
Hana Bučková

Objevujeme
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,
tomu rozumím.“ (Konfucius)
Toto velké moudro nás doprovázelo celým školním rokem 2015/2016
v rámci celoročního projektu „Objevujeme“. Vše, co je kolem nás, je
součástí přírody. Jde o fantastický svět přírodních věd a lidských smyslů a vjemů. Mnohé jevy se zdají být bezvýznamné a obyčejné, jiné jsou
podivuhodné, a na první pohled je nelze snadno objasnit. Pro všechno
však většinou existuje jednoduché vysvětlení. Děti jsou zvídavé, zajímají
se o vše, co se kolem nich odehrává. Ptají se na všechno a tato zvědavost
je odrazovým můstkem k praktickému zkoumání světa. Klíčem k tomu
všemu je využití smyslových vjemů dítěte.
Cílem našeho projektu bylo přiblížit tyto jevy a zákonitosti naším žákům a propojit svět teorie s praktickým využitím získaných dovedností.
Snahou bylo vytvořit pozitivní motivaci k ekologickému chování prostřednictvím jednoduchých experimentů. Chtěli jsme dětem ukázat, že
přírodověda není omezená jen na školní prostředí, ale je to nauka o jevech
každodenního života.
Projekt probíhal celkem ve třech projektových dnech. Na podzim byly
experimenty zaměřené na vzduch. Dozvěděli jsme se, že pomocí trychtýře není vůbec jednoduché sfouknout svíčku, nebo že pomocí balonku lze
z prázdné láhve vytlačit vzduch. Zjistili jsme, jak těžký může být vzduch.
V minulosti naši předci využívali na pohon jednoduchých strojů sílu
větru, což ukázal pokus větrný mlýn nebo vláček poháněný vzduchem.
Všichni jsme měli možnost vyrobit si vlaštovku a udělat závod o nejdelší
dolet. Předmětem pokusu se stala i hudba. Díky našim badatelům jsme se
naučili vyrobit si jednoduchý dechový nástroj – nazvaný Panova píšťala.
V únoru se stala neméně zajímavým tématem našeho projektu voda.
Vysvětlili jsme si, proč se v Mrtvém moři nedá potopit, proč dvě tak různé
látky jako je olej a voda se najednou dají smíchat, na jakém principu na
Zemi probíhá příliv a odliv. Stejně jako vzduch i voda může pohánět stroje,
o čemž nás přesvědčil pokus lahvový kolotoč. Dozvěděli jsme se jak si vyrobit rozprašovač, fontánku, či vodní růži. Povedlo se nám rozeznít vodu
jednoduchou písničkou díky hře na sklenice.
Poslední projektový den proběhl na konci května. Svoji pozornost
jsme zaměřili na světlo a teplo. Dozvěděli jsme se, jak se orientovat v přírodě prostřednictvím sluníčka a jak určit čas dopadajícím stínem. Kluci
nám poradili s výrobou domácího kina a objevili jsme zajímavou vlastnost
ledu, že po roztání hned zamrzá. Děvčata předvedla čtení prsty a zopakovali jsme si rozdíly mezi vodiči a nevodiči tepla. Velmi zajímavým pokusem bylo vytvoření malého ohňostroje, nebo chytání kostek ledu na udici.
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Celoroční projekt byl ukončený školním programem, kde jste mohli
zhlédnout některé z uvedených pokusů. Program doplnili nejlepší zpěváci
a recitátoři naší školy. Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za trpělivost a pomoc dětem při přípravě těchto experimentů. A samozřejmě chci
poděkovat dětem za jejich přístup a tvůrčího ducha, s jakým k tomuto projektu přistupovaly.
Pohodové prázdniny 
Mgr. Sláva Cingelová
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Objevujeme

Základní škola - škola v přírodě

Mateřská škola - cyklovýlet třída Srdíček

Mateřská škola - Den dětí v kněžpolském lese
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Úspěch Toníka Žmoly

KněžpolskéVítání
novinyobčánků

Na 71. ročníku Mezinárodního folklorního
festivalu ve Strážnici vystoupal Toník Žmola
o příčku výš oproti loňskému roku a vyverboval
si 2. místo v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Zároveň se již po páté stal
vítězem ankety diváků. Gratulujeme!!!

Mezi občany Kněžpole byli dne 21. března 2016 přivítáni:
Samuel Konečný
Mikulková Eliška
Mácová Barbora
Špaček Antonín
Mynarčík Martin

foto: Michal Adamec

Sbor dobrovolných hasičů Kněžpole, si Vás dovoluje pozvat v neděli 24. července 2016 od 14:00 hod.
na hasičskou soutěž „O putovní pohár starosty obce
Kněžpole“, zařazenou do Velké ceny okresu Uherské
Hradiště.
Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory v nich obsažené se nemusí shodovat
s názory redakční rady a vedení obce.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.
Vydává Obecní úřad Kněžpole – řídí redakční rada – Petr Hubáček, Petr Švehla, Ing. Kateřina Vašíčková.
Grafická úprava a tisk Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz
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