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Krásné léto plné sluníčka,

pohody a odpočinku… prostě prázdniny a dovolené,

takové, jak mají být, přejeme všem našim Kněžpolákům.

2. reprezentační jízda motocyklů

Zájezd pro seniory 4.6.2019
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Beseda se seniory

Divadelní představení - Slovácko sa súdí aneb fašaňk z věcí ludských
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním druhém čísle Kněžpolských novin.
Na stránkách našich novin informuji o realizovaných investičních i neinvestičních akcích
pravidelně, takže jen v krátkosti zmíním akce,
které byly v uplynulém čtvrtletí realizovány
nebo dokončeny. V dubnu jsme od dodavatele
převzali nové hasičské auto Renault Master za
cenu 1,5 milionu, přičemž jsme 0,75 milionu
pokryli z dotací. Naši hasiči jsou s generační obměnou vozového parku převážně velmi
spokojeni. Starou Avii zatím necháme k dispozici mladším hasičům pro ježdění na soutěže.
S požehnáním nového automobilu počítáme
28. 7., kdy na toto datum vychází pouť svaté Anny. Dokončena byla také realizace akce
Revitalizace kulturního zařízení Kněžpole –
komunitní centrum. Celkové náklady akce si
vyžádaly cca. 1,5 milionu korun. Na tuto akci
máme zažádáno o dotaci z IROP ve výši
1,16 milionu. Po zhodnocení celé akce
se domnívám, že jsme za relativně málo
peněz dostali hodně muziky a kulturní
zařízení dostalo celkově nový a hezký
kabát. V květnu byla realizována oprava
přídlažby a obrubníků plus položení finální vrstvy povrchu v ulici „Na Přídolce“. Akce si vyžádala náklady ve výši 342
tisíc. V červenci proběhne rekonstrukce podlahy v dolní třídě MŠ Kněžpole.
V srpnu pak oprava vnitřních omítek
a výmalba v kostele sv. Anny. Ne vše
se nám však daří. Již tři roky pracujeme

na rekonstrukci a rozšíření komunikace podél
průmyslové zóny. Možná si říkáte, co jsme ty
tři roky dělali, když na silnici není nic vidět.
Ony tři roky trvalo územní a stavební řízení,
což je samo o sobě tristní. Ještě smutnější však
je, že po třech letech jsme zcela na začátku.
Průtahy v řízení jsou způsobeny skutečností,
že někteří naši občané využívají, až zneužívají
veškerá práva, která jim poskytuje stavební zákon, aby mohly akci zabránit. Když nepomohla odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního
orgánu, tak pomohla žaloba ke správnímu
soudu, proti rozhodnutí krajského úřadu, přičemž soud územní rozhodnutí pro víceméně
formální pochybení zrušil, takže jsme opět
zcela na začátku. Teď nezbývá než doufat, že
za další tři roky nedopadneme úplně stejně,
neboť rozhodovací praxe správních soudů je
mnohdy dosti nevypočitatelná. A to můžeme
být rádi, že tu nemáme křečky, jako v plánova-

né trase dálnice….
Dále několik slov ke kulturnímu životu
v naší obci v uplynulém čtvrtletí. Tradičně
dobrý ohlas měl košt vína, který obec pořádá společně se zahrádkáři. 27. 4. obecní úřad
uspořádal každoroční besedu s důchodci,
letos s dechovou hudbou Sadovanka. 4. 5.
proběhlo tradiční stavění máje. Vršek se nám
bohužel několik dnů před kácením zlomil během vichřice, takže jsme letos slavnostní kácení po dohodě s Kněžpolskou chasou vypustili a pokácení zajistila obec za pomoci jeřábu.
12. 5. jsme upořádali pro občany divadelní
představení pod názvem „Slovácko sa sůdí,
aneb fašaňk z věcí ludských“. Herecký výkon
členů Divadelního spolku J. K. Tyla Buchlovice byl úžasný. Mrzelo mě však, že přestože
bylo vstupné zdarma, nebyla ani naplněna
kapacita sálu. Dne 4. 6. obecní úřad uspořádal pravidelný autobusový zájezd pro seniory. Letos jsme zavítali do okolí Náměšti nad Oslavou. Navštívili jsme zámek
v Náměšti, projeli se lodí po Dalešické
přehradě, poobědvali v Pivovaru Dalešice, kde byly natáčeny slavné Postřižiny,
a výlet ukončili exkurzí v Jaderné elektrárně Dukovany. Domnívám se, že si na
tomto výletu každý přišel na své a účastníci byli opět velmi spokojeni.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
příjemné prožití letních dovolených
a dětem a studentům pěkné vysvědčení
a krásné prázdniny.
Mgr. Petr Knot, starosta

Stavění máje

Kácení máje

3

Kně
ěžpollsk
ké novi
iny
y
Kněžpolské
noviny
Výpis U S N E S E N Í č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 23. dubna 2019
k bodu č. 2
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 3/1/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní závěrku obce Kněžpole
za rok 2018, sestavenou k 31.12.2018, včetně přezkoumání hospodaření
obce Kněžpole za rok 2018 s výrokem bez výhrad – dle přílohy č. 3 –
3/2019.
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 3/2/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce Kněžpole
včetně výsledku hospodaření obce za rok 2018 s výrokem bez výhrad,
jehož součástí je převedení hospodářského výsledku roku 2018 na účet
nerozděleného zisku minulých let – dle přílohy č. 3 -4/2019.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 3/3/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi pozemků, mezi obcí Kněžpole, jako nabyvatelem a panem Martinem Mikulkou, trvale bytem Mosty u Jablunkova čp. 65, 739 98 Mosty
u Jablunkova, na základě které nabude obec do svého vlastnictví pozemky p.č. 2281/1 o výměře 1.987 m2 a p.č. 2281/2 o výměře 2.032 m2 ,
zapsaných na LV č. 314 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, to vše
za kupní cenu 140.665,- Kč.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2019
takto:
Příjmy: 75.600,- Kč
Výdaje: 497.000,- Kč
Financování: 421.400,- Kč
dle přílohy č. 3 - 8/2019.

Obec Kněžpole hledá pracovnici/pracovníka na pozici pomocné kuchařky/kuchaře
do školní kuchyně Kněžpole, včetně rozvozu obědů po obci. Jedná se o zástup v době
nemoci. Předpokládaný nástup je v polovině září 2019. Bližší informace budou
poskytnuty na Obecním úřadě v Kněžpoli. Potravinářský průkaz podmínkou.

Výpůjční doba v knihovně o letních prázdninách
V době letních prázdnin bude knihovna uzavřena:
2. a 9. července
6. a 27. srpna.
Ostatní úterý zůstává beze změny, tzn. otevírací doba od 14 do 17:30 hodin.

Z farnosti
Milí čtenáři, milí farníci,
děti již netrpělivě počítají dny v kalendáři, (kolik jich ještě zbývá do prázdnin) a my
dospělí se taky již nemůžeme dočkat příjemných chvil odpočinku a relaxace. Mnozí na
tento čas pohlížejí i trochu s obavami, zda se
svými blízkými „vydrží“ a nedostaví se „ponorková nemoc“ (najednou budeme spolu
trávit čas 24 hodin několik dnů v kuse).
K tomu, aby se naše dovolená vydařila,
nám může posloužit i následující příběh: Lukáš seděl celý zakaboněný na zadním sedadle
auta. Když se maminka zeptala, co se stalo,
jeho sestřička Lucka ochotně vysvětlila: „Je
naštvaný, protože mu taťka nekoupil tu indiánskou čelenku, co měli v suvenýrech.“
„Nevím, proč mi ji táta nedovolil koupit.
Ani nebyla drahá. Nikdy si nic nesmím kou-
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pit,“ stěžoval si Lukáš. Tatínek se podíval do
zpětného zrcátka na syna. „Tak to asi budeš
mít zakaboněný celý den. Ty si v té špatné náladě libuješ a myslíš si, že tím každého otrávíš.
To se ale mýlíš,“ řekl tatínek.„Už jsme na dovolené čtyři dny a zatím jsem si mohl koupit
jen jednu věc. A kromě toho musím pořád sedět vzadu,“ pokračoval Lukáš.
Tatínek s maminkou na sebe spiklenecky
mrkli. „A co mám říkat já,“ řekla maminka.
„Vůbec jsem se nevyspala, protože postel
byla tvrdá, a vajíčka k snídani byla převařená a studená. A mám…“ „Tak ty si, mámo,
myslíš, že jsi na tom zle, ale co mám říkat
já? Utratil jsem o moc víc, než jsem plánoval, protože jsme dvakrát nemohli spát kvůli
počasí pod stanem a zůstali jsme v motelu.“
Děti nevěřícně zíraly na rodiče. To se nestá-

valo, že by si rodiče tak naříkali. Když se tatínek s maminkou na ně podívali, nevydrželi
to a začali se smát. „Podívejte se ven na ten
krásný výhled do kraje. Tak jsme se zabrali
do toho litování, že jsme si nevšimli krásných věcí kolem nás.“ „Máš pravdu, tati,“
řekl Lukáš. „Budeme si teď povídat o věcech,
za které můžeme děkovat Bohu. Je lepší děkovat a chválit než naříkat.“
Takový postoj k životu, že si jen budeme
stěžovat a litovat se, způsobí, že budeme slepí
k Božímu požehnání i potřebám lidí. Buďme
tedy vděční a než abychom se litovali, raději chvalme Pána za všechno, co nám dává,
a uvidíte, že budete šťastnější. Přeji Vám všem
požehnaný letní čas a šťastný návrat z dovolených.
P. Jan
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Ze zájezdu pro seniory
4. června 2019
Za ranního kuropění balíme si tašku,
řízek, chleba, pití flašku.
Dobré boty chybí ještě
na ten výlet do Náměště.
Budeme tam co by dup,
co však kdyby bolel zub?
A tak dobrou slivovicí
naplníme placatici.
Přes okna našeho busu
vidíme moravské země krásu.
Vysočinu do všech odstínů zelené oděnou,

planými růžemi a květy bezu zdobenou.
Náměšť nad Oslavou:
původně moravský knížecí hrad
vystřídal přes deset majitelů snad.
Dnes je to zámek, který tapiserie zdobí
a jak se dřív stolovalo se, každý doví.
Dalešická přehrada má sypanou hráz
a plavba lodí „Horácko“ příjemně osvěží nás.
Kapitán o celé stavbě informuje
a vojenská helikoptéra pozoruje.
V Pivovaru Dalešice točil se film „Postřižiny“

a pro nás je tady oběd připravený.
Pivo se zde dobře pilo
a nebe nás víc než dost pokropilo.
A poslední část výletu je:
Jaderná elektrárna Dukovany - mohutný
zdroj el.energie.
Děkujeme OÚ v Kněžpoli za organizační
zajištění tohoto výletu.
Marta Zvonařová, Kněžpole
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„2. reprezentační jízda motocyklů po Kněžpoli“
V neděli 26. 5. 2019 se uskutečnil 2. ročník spanilé jízdy motocyklů po Kněžpoli. Někteří natěšení kněžpolští motorkáři změnili
i své rodinné programy, aby mohli provětrat
své miláčky po kněžpolských cestách. Na start
k obecnímu úřadu dorazili nejen místní, byli tu
motorkáři i z jiných obcí, například z Osvětiman a dva “babetisti” k nám přijeli až z Hulína
a Holešova. Místní farář Pavel Macura se nabídl, že motorkářům jejich stroje požehná a své
slovo dodržel. Přítomné majitele i jejich stroje
požehnal a popřál přítomným, aby se jim na
cestách vyhýbaly problémy. Z přislíbené účasti jednoho závodního motocyklu a historicky
nejstaršího motocyklu sice sešlo, nicméně to
na obdivu a nadšení asi 50 přítomných diváků
i těch, kteří stáli téměř u každého domu po trase, nijak neubralo. Spanilé jízdy se zúčastnilo
celkem 24 motocyklů a jedna čtyřkolka. Jedna
babeta pro technickou závadu jízdu nedokončila. Nejsilnějším strojem byl motocykl pana
Ondřeje Brázdila s obsahem 1000 cm³ - s ním
se zúčastnil i akce motoškoly Karla Abrháma
na brněnském okruhu. Další zajímavostí je
cesta pana Jana Palčíka, který se svým motocyklem Yamaha vyjel až do Asie. Velmi kladné
ohlasy přítomných motorkářů nás dozajista
inspirují k tomu, abychom v příštím roce akci
zopakovali.
Petr Švehla
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Obec Kněžpole se bude opět účastnit Slováckých slavností vína a otevřených památek.
Autobus pro účastníky průvodu bude odjíždět 7. září 2019 v 8:15 od hospody U Gajdoša.
Nabízíme našim občanům možnost prodeje vlastních výrobků v obecním stánku ve Smetanových sadech
během soboty. Mělo by se jednat o výrobky vhodné pro tuto slavnost.
V případě zájmu poskytneme více informací v kanceláři obecního úřadu.

Muži Kněžpole vybojovali postup do okresního přeboru
Tým mužů Kněžpole splnil stanovený
cíl a vrátil se po roční pauze do okresního
přeboru. Po nadějných výsledcích z podzimní části soutěže se podařilo udržet si v jarní
části soutěže převahu a první příčku tabulky.
V několika posledních kolech jsme sice ztratili několikabodový náskok na druhé Huštěnovice a postupové ambice jsme si tak lehce
zdramatizovali, nakonec však naše „áčko“
dokázalo titul uhájit. Úspěch je o to cennější,
že byl dosažen mužstvem postaveným z větší části na vlastní hráčské základně. Zároveň
je však zisk postupu do okresního přeboru
i výzvou a snahou oddílu bude prezentovat
se ve vyšší soutěži jako rovnocenný partner.
Pro fanoušky v naší obci je postup příslibem,
že v příští sezóně budou mít možnost užít si
na trávníku kněžpolského hřiště o stupínek
kvalitnější fotbalovou podívanou.

V právě ukončené sezóně se dorostu Kněžpole příliš nedařilo. Po odchodu několika klíčových hráčů do mužské kategorie se museli
s náročnou krajskou soutěží poprat mladší
hráči. Pod taktovkou trenéra Lukáše Hruboše
nakonec dorost získal 26 mistrovských bodů,
což v tabulce stačilo na obsazení 12. příčky. V
kraji tedy nakonec setrvají i do příští sezóny,
ovšem kádr se stále potýká s velkým nedostatkem hráčů. Proto v současnosti probíhají jednání o spolupráci a sloučení našeho dorostu
s dorostenci z některé z okolních obcí.
Nadcházející letní přestávka bude krátká a již nyní musíme plánovat a připravovat
se na příští fotbalový ročník. Tělovýchovná
Jednota Sokol Kněžpole zasílá pro ročník
2019/2020 přihlášku mužů do okresního přeboru a přihlášku dorostu do krajské soutěže.
Hráči žákovské kategorie budou pro svůj

nízký počet opět sloučeni s žáky z Mistřic.
Podrobnosti o dalším programu naleznete na
našich internetových stránkách www.sokolknezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.
Za výsledky dosažené v uplynulé sezóně
děkujeme všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev a všem dalším aktivním členům
TJ. Chceme rovněž poděkovat všem sponzorům za významnou a nezbytnou podporu.
Obrovský dík patří našim fanynkám, fanouškům, rodičům mladých hráčů a vůbec všem
příznivcům za podporu a návštěvnost na
utkáních kněžpolských fotbalistů všech kategorií. 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

Sestava vítězů Okresní soutěže Uherského Hradiště v ročníku 20182019 - Tělovýchovná Jednota Sokol Kněžpole
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Okénko do mateřské školy
Sluníčko má určitě zázračnou moc. Nejenom, že má vliv na probouzející se přírodu,
kdy vše kvete a krásně se zabarvuje, ale také
láká trávit více času v přírodě. Není to náhoda, že v tomto krásném a teplém období přichází na svět spousta mláďátek. Rodí se do
tepla. I naše děti jsou živější a hravější. Těší
se na každou chvíli strávenou v přírodě na
čerstvém vzduchu.
Školní rok neuvěřitelně ubíhá. Hned po
velikonočních svátcích, kdy se i prostory
naší malé školičky rozzářily spoustou barev,
jsme se těšili na oslavu „Dne matek“. Děti
tuto příležitost využily k tomu, aby se slavnostně ustrojily a především maminkám,
babičkám i svým rodinným příslušníkům
předvedly krátké pásmo. Písně, básně i ladnost tanečních kroků rodiče ocenili potleskem a úsměvem. Na závěr děti přišly s gratulací, dárečkem a velkou pusou. Pohoštění
bylo odměnou pro všechny. Za to patří velké
díky všem rodičům, kteří přispěli a postarali
se o naše hladové žaludky. V měsíci květnu
jsme také navštívili ZOO Hodonín. Kdo by
neměl rád zvířátka, vždyť skoro každý má
doma nějakého toho chlupatého kamaráda.
A tady jsme mohli vidět snad poprvé krásné,
bílé lvy a spousty jiných zvířat, ptáků a vodních živočichů. Komu zbyly síly, tak se mohl

na závěr vydovádět na dětském hřišti.
1. června slaví svátek všechny děti na celém světě. I my jsme s dětmi na toto téma hovořili. A nejen to. Všichni jsme tento svátek
oslavili výletem do Otrokovic. Navštívili jsme
dětské centrum „Lanáček“, které je vhodně
vybaveno pro tyto účely. Naši nejmenší zde
mohli skákat, prolézat, houpat se a ukázat
svou nebojácnost při zdolávání některých
jim neznámých překážek. Musím souhlasit
s názorem, že dítě, které má pravidelnou pohybovou aktivitu, je mrštnější, obratnější, ale
také prodělává méně úrazů. Jakákoliv zkušenost s pohybem děti rozvíjí a zpevňuje. Proto
pobyt dětí venku s kamarády je tak důležitý.
Každá zkušenost je vítána. Naše děti se zúčastnily sportovních her v Uherském Hradišti. Byly vybrány 3 děvčata a 3 chlapci. Eva
Knotová, Simona Blažková, Tereza Ptáčková,
Ondřej Vašíček, Václav Gerža a Štěpán Ižo
reprezentovali naši mateřskou školu. Všichni
byli po zásluze odměněni, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Třída srdíček navštívila také městskou knihovnu v Uherském
Hradišti. Zde je paní knihovnice seznámily
s pohádkou „O třech prasátkách“ a věřte, že
děti byly nadšené a s chutí se zapojily. Své
nadšení vyjádřily pohybem i zvukem. Při
prohlížení dětských knih je zaujaly ilustrace,

ale i krásné prostředí dětského koutku. Myslím, že rodiče, kteří čtou dětem pravidelně,
již zjistili, že kniha může zlepšit náladu, vyplnit čas, zklidnit roztěkanou mysl a rozvíjet
řeč. Mezi naše stálé akce patří i cyklistický
výlet. Ten se uskuteční koncem června a zúčastní se pouze děti, které mají kolo v dobrém technickém stavu a také ho plně ovládají. Je důležité také umět dodržovat daná
pravidla, která si před výjezdem připomeneme. Nyní se však opravdu blížíme do finále.
Končí nám předplavecká výuka v plaveckém
aquaparku v Uherském Hradišti a blíží se ten
velký, slavnostní den, kterému říkáme „Aktovkiáda“. Naši skoro školáci budou odměněni a pasováni na školáky. Vše bude zpečetěno
na večerním táborovém posezení v pátek 21.
června na fotbalovém hřišti. Do batůžku si
prosím přibalte špekáčky a dobrou náladu.
Zde si děti společně pohrají a spolu s rodiči
a přáteli naší mateřské školy možná vzniknou i nová přátelství. Na závěr školního roku
bych chtěla poděkovat celému personálu mateřské školy, protože bez uklízečky, kuchařek,
učitelek, ale i vstřícných rodičů, by to opravdu nefungovalo. Našim nejmenším a čtenářům přeji krásné letní prázdniny, hodně sluníčka i pohodového odpočinku.
Za MŠ napsala Ladislava Nosková
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Celoroční projekt základní školy „Kde domov můj“
Ve školním roce 2018/19 byl náš projekt zaměřen na získání znalostí a posílení kladného vztahu dětí k naší vlasti. Plán projektu měl
čtyři části. V prvním projektovém dnu jsme na čtyřech stanovištích
poznávali státní symboly, připomněli jsme si výročí - 100 let od založení republiky a osobnost T. G. Masaryka a dalších významných
postav české historie.
Druhé téma byl Zlínský kraj, geografie, historie, pamětihodnosti a také
se nám vydařil výlet do Experimentária v Otrokovicích, kde děti s radostí
a vzrušením objevovaly zákony fyziky,
poznávaly průmyslové stroje, ale i anatomii lidského těla.
Ve třetí části projektu jsme naplánovali návštěvu archeoskanzenu
v Modré, kde bylo cílem odhalit kořeny osídlení na Uherskohradišťsku,
způsob života našich předků, přijetí
víry či znalost řemesel. Tak jsme se
postupně dopracovali k našemu nejbližšímu okolí, k obci Kněžpole.
O historii, tradicích a zajímavostech naší obce nám přišla v červnu
povyprávět paní Ludmila Lapčíková.
Děti se zájmem poslouchaly příběhy
z před šedesáti lety, o tehdejší disciplině ve škole, o zemědělství a chovu
hospodářských zvířat, ale i o krásné
tradici krojovaných průvodů. Náš závěrečný výlet byl zaměřen na chráněné
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území Kněžpolský les, kde jsme uzavřeli celý projekt a vyhodnotili
nejen znalosti, ale i brannou zdatnost naši žáků.
Věříme, že se nám v dětech podařilo vzbudit hrdost a úctu k nejcennějšímu dědictví, totiž k tradicím, lidové slovesnosti, k moudrosti a zručnosti našich předků.
Mgr. Jana Kurtišová
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Vítání občánků
Mezi občany Kněžpole byli dne 3. června 2019 přivítáni:
Kateřina Pektorová
Aneta Lapčíková
Adam Hubáček

Jiří Mynarčík
Jonáš Lapčík
Filip Čelůstka

Adéla Abrhámová
František Krpal
Filip Vaněk
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