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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v  letoš-

ním druhém čísle Kněžpolských novin.
Nejprve několik slov k  fungování obec-

ního úřadu. V  květnu proběhl na naší obci 
pravidelný audit hospodaření s  nejlepším 
možným výrokem, kdy nebyly shledány žád-
né chyby ani nedostatky, což znamená, že 
naše obec hospodařila po celý rok v souladu 
se všemi dotčenými právními předpisy. Zde je 
třeba pochválit práci paní účetní Ivety Hruš-
kové, která svým vzorným vedením účetnictví 
k nejlepšímu možnému závěru auditu výrazně 
přispívá.

O investičních a neinvestičních akcích 
Vás informuji na stránkách našich novin 
průběžně, takže jen několik slov k aktuálním 
záležitostem. Rada v rámci výběrového řízení 
vybrala dodavatele na akci Oprava komuni-
kace a chodníku Trávníky + chodník od č. p. 
303 po č. p. 171, kterým se stala společnost 
Strabag, a.s., která předložila nejvýhodnější 
nabídku. Cena díla bude přestavovat částku 
cca. 2,8 milionu korun. Práce budou zahájeny 
v srpnu. Dále rada vybrala dodavatele výtahu 
do jídelny ZŠ a MŠ, kterým se stala společnost 
EURO VÝTAHY s.r.o., za cenu téměř 0,7 mi-
lionu. Zahájení prací je naplánováno na druhý 
týden v červenci a ukončení do konce srpna, 
tak aby nebyl narušen provoz ZŠ. Koncem 
dubna byla dokončena realizace akce Povo-
dí Moravy, spočívající v  navýšení levobřežní 
hráze Březnice. Domnívám se, že se dílo zda-
řilo a tato investiční akce výrazně přispěje 
ke zvýšení protipovodňové ochrany naší obce. 
V rámci této akce došlo ke zpevnění hráze a 

jejímu navýšení o 20 – 60cm. U úprav kultur-
ního domu a rozšíření dívčí šatny v ZŠ probí-
há projektová příprava. Řízení o dodatečném 
povolení stavby chodníku podél průmyslové 
zóny taktéž probíhá a věřím, že se dostaneme 
ke zdárnému konci v podobě pravomocného 
rozhodnutí. V  rámci toho bude nutné chod-
ník rozšířit na šíři 1,5 m a s ním dojde k opra-
vě poloviny přilehlé komunikace tak, aby bylo 
možné dosáhnout nivelety nezbytné k odtoku 
srážkových vod. Provedením opravy poloviny 
komunikace tak budeme mít již dopředu spl-
něnu polovinu našeho závazku, obsaženého 
v plánovací smlouvě, uzavřené se společnos-
tí KOVOP. Druhá polovina komunikace pak 
bude opravena současně s  rozšířením, které 
bude v  režii KOVOPu. Zde však čekáme na 
stavební povolení, jehož vydání se díky tra-
dičním obstrukcím několika našich občanů 
táhne již několik let. 

Krátce bych se rád zmínil také o kultur-
ním životě v naší obci v uplynulém čtvrtletí. 
Solidní návštěvností byl provázen velikonoční 
košt vína, který pořádá obecní úřad společně 
s našimi zahrádkáři. 27. dubna se v naší obci 
zastavila tradiční propagační jízda historic-
ké hasičské techniky. Přestože se jednalo o 
páteční dopoledne, byl zájem našich občanů 
poměrně velký a zejména děti ze Základní 
školy a mateřské školy Kněžpole si přišly na 
své. Obecní úřad uspořádal každoroční bese-
du s důchodci, na které letos vystoupil taneční 
soubor Kalina a cimbálová muzika Cifra. Dle 
vyjádření účastníků panovala s  programem 
všeobecná spokojenost. Jako každý rok pro-
běhlo stavění i kácení máje. Naštěstí bez po-

kusů o pokácení předčasné. 22. května jsme 
po více než dva měsíce trvající rekonstrukci 
slavnostně znovuotevřeli naši knihovnu. Do-
šlo jak k  revizi knihovního fondu ze strany 
pracovnic okresní knihovny, tak ke kompletní 
rekonstrukci interiéru. Byla provedená vý-
malba celého objektu, výměna koberce a kom-
pletní výměna nábytku. Vzhledem k tomu, že 
až na výmalbu byly všechny práce realizovány 
vlastními silami, tak na této akci všichni za-
městnanci obecního úřadu vynaložili obrov-
ské množství energie. Speciální poděkování 
patří knihovnici Ing. Kateřině Vašíčkové, kte-
rá zde trávila i víkendy a vymyslela komplet-
ní podobu nového interiéru. Podle ohlasů na 
slavnostním otevření se domnívám, že rekon-
strukce byla úspěšná a odvedli jsme opět kus 
dobré práce pro naše občany. Tím bych Vás 
rád všechny pozval k návštěvě naší knihovny 
a případnému rozšíření počtu jejích pravidel-
ných čtenářů. 19. června obecní úřad uspořá-
dal pravidelný  autobusový zájezd pro seniory, 
tentokrát do Valtic a blízkého okolí. Navštívili 
jsme několik dominant Lednicko-valtického 
areálu a prohlédli si velmi zajímavý objekt na-
zvaný Valtické podzemí, který je tvořen 1500 
metry vzájemně propojených vinných sklepů, 
kde jsme měli možnost okusit místní víno 
a případně nakoupit také něco domů. Do-
mnívám se, že s  výletem panovala ze strany 
účastníků všeobecná spokojenost, a už dnes 
přemýšlíme, kam zamíříme příští rok.

Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné 
prožití letních dovolených a vaším dětem to 
nejlepší vysvědčení a krásné prázdniny. 

Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis  U S N E S E N Í   č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 7. června 2018

k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/1/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní závěrku obce Kněžpole za 

rok 2017, sestavenou k 31.12.2017, včetně přezkoumání hospodaření obce 
Kněžpole za rok 2017 s výrokem bez výhrad – dle přílohy č. 18 – 6/2018.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/2/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce Kněžpole 
včetně výsledku hospodaření obce za rok 2017 s výrokem bez výhrad, 
jehož součástí je převedení hospodářského výsledku roku 2017 na účet 

nerozděleného zisku minulých let – dle přílohy č. 18 – 7/2018.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/3/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje doplnění výdaje ve výši 100.000,- 

Kč na poradenskou činnost ODPA 2212 do rozpočtového opatření č. 
2/2018.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/4/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 

takto:
Příjmy: -14.235,- Kč
Výdaje: 94.180,- Kč

Financování: 108.415,- Kč
dle přílohy č. 18-9/2018.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/5/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole stanovuje počet členů zastupitelstva obce 

pro volební období 2018 – 2022 na 15. 

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/6/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Požární řád.

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

18/7/2018
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje navržení zápisu tradičních hodů 

s právem v obci Kněžpole do Seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky.
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Novinky z knihovny
Po necelé tři měsíce trvající pauze byla 22. 

května slavnostně otevřena nově zrekonstruo-
vaná knihovna. Dovolím si citovat jednu z ná-
vštěvnic „tady to celé rozkvetlo“. A cože nám to 
v knihovně rozkvetlo?  Během oněch tří měsíců 
došlo k výmalbě interiéru, položení nového ko-
berce a kompletní výměně vybavení interiéru. 
Celkové náklady na rekonstrukci činily cca. 93 
tis. Kč.  Všemu předcházela rozsáhlá aktualiza-
ce knihovního fondu, kdy za pomoci pracovnic 
Knihovny B. B. Buchlovana z Uh. Hradiště do-
šlo k protřídění knih. Mezi vyřazenými knihami 
se našly i unikáty, které byly naposledy půjčeny 
v 60-tých letech minulého století. 

Již několik let funguje knihovna pod me-
todickým dohledem hradišťské knihovny na 
základě Smlouvy o poskytování regionálních 
knihovnických služeb. Kromě jiného pro nás 
také zajišťují nákup a zpracování knih. Tato vari-
anta spolupráce je výhodná zejména z toho dů-
vodu, že při velkém objemu zakoupených knih 
jsou ceny výrazně nižší. V  praxi to znamená, 
že knihovnice si můžou každou středu vybírat 
na akviziční ukázce knih nové tituly, které pro 
svou knihovnu chtějí zakoupit. Což také prakti-
kujeme a knihy vybíráme sami. Pro letošní rok 
je z rozpočtu obce vyčleněno na nákup nových 
knih 30 tis. Kč. 

Knihovní fond činí v  současné době cca 5 
tis. svazků a veškeré výpůjční služby jsou pro ob-
čany zdarma. Na webu https://katalog.knihov-
nabbb.cz/knezpole/ funguje on-line katalog. 
Čtenář si může již před příchodem do knihovny 

ověřit, zda požadovaná kniha je k dispozici, pří-
padně si ji zarezervovat. Výpůjční doba je každé 
úterý v době od 14:00 do 17:30 hod. 

V  nových prostorách proběhla již první 
akce. S  knihovnicí z  Velehradu paní Mergenta-
lovou jsme si povídali o bylinkách. Podle reakcí 
účastníků se jednalo o velmi vydařenou besedu. 
Rádi bychom v této činnosti pokračovali tak, aby 
z knihovny měli všichni v obci radost a s radostí 

ji navštěvovali. Budeme rádi, když se knihovna 
stane jakýmsi kulturním centrem obce, budou 
v ní probíhat besedy na různá témata, kreativní 
dílničky nejen pro děti, ale i dospělé. Uvítáme 
podněty a nápady od občanů, neboť věříme, že 
mezi námi jsou lidé, kteří mají ostatním co uká-
zat nebo je naučit, příp. kontakty na zajímavé lidi, 
kteří by mohli dění v knihovně obohatit. 

Kateřina Vašíčková
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O knihovně…
Naši občané i v minulosti vždy rádi sahali po knize, zvláště v zim-

ním období, kdy nebyla práce na poli. Četli všechno, co se jim dostalo 
do rukou, ale ti horlivější čtenáři si půjčovali knihy mezi sebou, ale 
také od ředitele školy, ze školní knihovny. Velmi vyhledávané byly ka-
lendáře, ale také knihy s náboženskou tématikou. 

V srpnu roku 1908 byla v Kněžpoli založena tak zvaná „Rolnic-
ko-hospodářská besídka“, jejímž úkolem bylo rozšiřování hospo-
dářských vědomostí, podporování a povznášení rozvoje zemědělství 
a tím byla vlastně položen první základ ke zřízení obecní knihovny 
v Kněžpoli. Funkcionáři této tzv. „Besídky“ zakupovali knihy a také 
přijímali dary od příznivců dobré četby. Po dobu první světové války 
v období od r. 1914-1918 zájem o četbu pro těžké starosti, které na lidi 
doléhaly, poněkud ustal, četli převážně pouze noviny, které přinášely 
zprávy z bojiště. 

Teprve po válce, když se poměry uklidnily, zatoužili lidé opět po 
knize. Dle zákona z roku 1919 byla každá obec povinna zřídit obec-
ní knihovnu. Tento ušlechtilý úkol byl u nás splněn v roce 1923. Při-
činěním kněžpolských studentů po založení „Vzdělávacího spolku“ 

v Kněžpoli byly v témže roce knihy zaevidovány. Bylo jich podle zá-
znamů asi osmdesát. Tento základ byl pak doplněn nákupem knih i při-
jímáním darů. V roce 1938 měla knihovna podle zápisů kroniky v evi-
denci již 840 knih. Obec na knihovnu přispívala 500,- ročně. Umístění 
našla knihovna v klubovně hostince pana Josefa Lapčíka a v roce 1945 
byla umístěna v budově školy. Až v roce 1955 byla přestěhována do bu-
dovy tehdejšího MNV. Při založení knihovny byl prvním knihovníkem 
student – později učitel Jaroslav Kaňovský čp. 43, pak Josef Prokeš čp. 
156, později pan řídící Josef Krček čp. 100, Vojtěch Jakšík čp. 166, Mi-
lan Maňásek čp. 189, Slíva Ludvík čp. 33, od r. 1968 do roku 1988 Josef 
Jakšík čp. 208, od roku 1989 do roku 1991 Svatopluk Hejda čp. 243 a od 
roku 1991 do konce roku 2017 Ludmila Lapčíková čp. 232.

V roce 1988 byla knihovna přestěhována z MNV do budovy mateř-
ské školy do 1. patra, kde byl nejdřív byt rodiny pana Františka Janků – 
ředitele ZŠ Bílovice o od r. 1973 až do r. 1978 zde bydlela rodina ředitele 
ZŠ Kněžpole pana Josefa Petřvaldského. Po jeho odstěhování sloužily 
prostory MŠ Kněžpole.

Ludmila Lapčíková
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Z farnosti
Stěhování nemám rád, ale přece jen má své výhody: umožňuje udě-

lat si pořádek v životě – ohledně věcí, vztahů i zvyků. Co po stěhování? 
Ne vždy je to změna k lepšímu, ale vždy se jedná o nějaký vývoj.

K nevýhodám stěhování patří balení, ale i u toho může člověk získat 
nějakou odměnu: například objevit poklad, dávno zapomenutý v kra-
bici na půdě.

Mojí odměnou byl text „Desiderata“, který mě před lety něčím silně 
zaujal, dal jsem si ho zarámovat, visel mi nad postelí, při stěhování skon-
čil v krabici a pak ležel na půdě – teď se vrátil s novou inspirací.

Ta báseň vznikla jako vánoční přání v roce 1927, dnes vám ji chci 
dát jako přání na prázdniny a zároveň jako rozloučení po čtyřech letech 
společného života na Slovácku. Možná zaujme i vás, podepisuji se téměř 
pod vše, co je v ní řečeno:

„Desiderata“ 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.

Pokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním,

třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,

můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi ty.

Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o svoji vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou,
je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.

Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.
Ale nenech se tím zaslepit k dobru,

mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou. 
Zvláště nepředstírej city, 

ani se nestav cynicky k lásce, 
neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako 

tráva.

Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas, 
s půvabem se vzdej toho, co náleží mládí. 

Rozvíjej sílu ducha, aby tě ochránila v nenadálém neštěstí. 
Ale netrap se představami. 

Mnoho obav se rodí z únavy a osamělosti. 
Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý. 

Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo být zde. 
Ať ti to je jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.

Žij proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ. 
Ať je tvé usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj mír ve 

své duši. 
Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to přesto krásný svět.

Buď veselý.
Usiluj o to, abys byl šťastný. 

kaplan P. Artur Kozik

Stavění a kácení máje
Přestože nás nebylo na chystání máje mno-

ho, i tak jsme to nevzdali a opět se do toho po 
roce pustili. Stavění máje se konalo v sobotu 
28. dubna. O jeho postavení se zasloužilo Ob-
čanské sdružení Kněžpolská chasa a ročníky 
2000 a 2001. Samozřejmě bychom máj nepo-
stavili bez silných a statných kněžpolských 
mužů, kterým nejsou lhostejné naše tradice a 

každoročně se účastní této akce. Tímto jim za 
to patří velký dík. Ale máj není jenom o tom 
ho postavit. Bylo potřeba udělat růžičky, zajet 
do lesa vybrat kládu, vršek, a i s folgama je po-
kácet a přivézt. Kláda se musela oloupat a při-
pasovat k vršku, folgy navázat, a v neposlední 
řadě vykopat jámu. Počasí nám přálo, a tak už v 
podvečer byl máj postavený. K tanci a poslechu 

hrála cimbálová muzika Tramín. 
Měsíc uběhl jako voda, máj vydržel, a mohl 

se v neděli 3. června pokácet. Děkujeme všem 
zúčastněným za pomoc při stavění i kácení 
máje a věříme, že příští rok se bude zase nad 
Kněžpolem vyjímat jeden z nejkrásnějších 
májů v okolí. 

Za O.S.K.CH. Andrea Juřenová
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Myslivecké sdružení Kněžpole
Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se rozhodli mimo jiných 

udržovací a opravných pracích každoročně prováděných na myslivec-
kých zařízeních pro rozšíření vnitřního prostoru areálu bažantnice o 
pergolu.  V letních měsících se rozšíří prostor areálu bažantnice, který 
je využíván nejenom na rodinné oslavy o krytou pergolu přiléhající 
k budově bažantnice. Tento prostor zpříjemní letní posezení pod kry-
tým prostorem ve venkovním prostředí.

Za MS Kněžpole z.s.
Tomáš Špaček

Předseda MS Kněžpole z.s.

1. spanilá jízda motocyklů v Kněžpoli
Uběhlo už více než 30 let od doby, kdy 

se na kněžpolském trojúhelníku konaly zá-
vody Mistrovství České republiky silničních 
motocyklů. V neděli 28. 5. se po letech opět 
v  Kněžpoli rozezvučely motory motocyklů 
všech kubatur. Nápad některého kněžpolské-
ho motorkáře uvedl v život Petr Švehla. Akce 
se setkala s podporou jak motorkářů, tak i asi 
stovky diváků u obecního úřadu, odkud vyra-
zilo 21 motocyklů na spanilou jízdu po Kněž-
poli. Přijeli přátelé z  Huštěnovic na Jawách 
21, se kterými navštívili Řím a Paříž, mladíci 
z  Nedachlebic zase sedlali Mustangy a Sim-
sony. Nejsilnější motocykl Honda 750 cm3 
vlastní pan Pavel Žuja, nejstarším strojem 
byla „ČZta“ 175 cm3 z roku 1936 pana Vladi-
míra Stránského. 1. spanilé jízdy motocyklů v 
Kněžpoli se zúčastnilo 21 motocyklů a jedna 
čtyřkolka, 11 motocyklů bylo z Kněžpole a 10 
přespolních, trasa měla 3100 metrů a jízda tr-
vala kolem 20 minut. Líbila se motorkářům i 

přihlížejícím a byl vznesen požadavek, aby se 
za rok opakovala. Za spolupráci a dohled nad 
bezpečností patří velké poděkování místním 
hasičům.

Závěrem pár údajů: k 21. květnu bylo při-
hlášeno v Kněžpoli 41 malých motocyklů, 51 
motocyklů, 2 speciální motocykly a 393 osob-
ních automobilů.  Petr Švehla
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Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole v roce 2018 provozuje svoji činnost sedm-

náctou sezónu. Pro členy TK i pro zájemce o tenis z řad nečlenů TK je 
připravena celá řada jednodenních turnajů i dlouhodobých akcí. 

V červnu se uskutečnily dva turnaje. Kněžpole Open singles, ote-
vřené mistrovství Kněžpole ve dvouhrách a noční turnaj ve čtyřhrách 
– Kněžpolská sova. V srpnu je naplánován turnaj v mixech a na přelomu 
září a října tradiční Burčákový a o něco mladší Pivní turnaj. Turnajovou 
sezónu zakončí v prosinci halo-
vý Mikulášský turnaj. Z dlouho-
dobých akcí probíhá Kněžpolská 
tenisová liga ve dvouhře i čtyř-
hře.

Jednou z  nejúspěšnějších 
aktivit je tenisová škola. Tato 
škola je určená pro děti různého 
věku a výkonnosti, od úplných 
začátečníků až po každoročně se 
vracející již zkušené mladé hrá-
če tenisu. Pod vedením trenérky 
Terky Píšťkové zažívá tenisová 
škola asi své nejlepší období, což 
se projevuje obrovským zájmem 
dětí z Kněžpole i okolních obcí. 
V  současné době evidujeme 35 
přihlášených mladých zájemců 
o bílý sport. 

Tenisovou školu a TK Kněž-
pole v  posledních letech opa-
kovaně podpořila i Nadace SY-
NOT, která v minulosti přispěla 
na nákup tréninkového nahrá-
vacího stroje a v  letošním roce 
na výměnu tenisových sítí.

Veškeré informace o kona-

ných akcích naleznete na www.tenis-knezpole.cz. Budeme rádi, když 
některý s následujících letních dnů navštívíte kněžpolský tenisový areál 
a zahrajete si tenis nebo se zúčastníte jako hráči či diváci některého z tur-
najů.

Dotazy, návrhy nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní mail te-
nis-knezpole@email.cz.

Za TK Kněžpole , Mgr. Petr Holub, předseda TK

Dorost třetí v krajské soutěži, přípravka vicemistrem okresu,
 muži sestupují

Titulek stručně shrnuje nejvýznamnější fakta z výsledků právě skočené 
fotbalové sezóny 2017 – 2018.

V letošní sezoně se dorostu podařilo vyrovnat historické maximum v 
krajské soutěži z roku 2012, když mužstvo získalo pomyslné bronzové me-
daile. Díky spojení Kněžpole, Mistřic a Nedachlebic se vytvořil tým, který 
se stal konkurenceschopný oddílům z celého kraje. Kluci předváděli po ce-
lou sezonu pěkný kombinační fotbal založený především na radosti ze hry a 
snahy naučit se něco nové. O tom svědčí i soupiska 25 hráčů, kteří svědomi-
tě trénovali a vždy v hojném počtu „dupali“ po místním trávníku. V době 
moderních technologií je získání zájmu teenagerů velmi obtížné, čímž se 
stává tento počin na malé vesnici unikátem. Dorost je základ pro mužskou 
kategorii, a proto je důležité se o něj starat, abychom měli zajištěný stabil-
ní přísun nových tváří do A mužstva. Ke změně dochází na postu trenéra. 
Od dorostu odchází Filip Hančík, kterému tímto za odvedené úsilí a za zá-
sluhu na významném kvalitativním růstu dorosteneckého oddílu chceme 
poděkovat a popřát mnoho dalších úspěchů v profesním i osobním životě. 
Trenérského kormidla se ujme Petr Jurník, který už v Kněžpoli v minulých 
letech trénoval oddíl mužů.

Týmu mužů Kněžpole se nepodařilo udržet v okresním přeboru. Po 
nadějných výsledcích z podzimní části soutěže přišel zlom a v jarní části 
jsme se propadli až na předposlední příčku tabulky. Při pohledu na statisti-

ky vyčnívá zejména neúspěšnost v domácích utkáních. V tomto ohledu jsme 
byli nejhorší ze všech účastníků soutěže. Musíme konstatovat, že mužstvo 
postavené na vlastní hráčské základně zatím nemá parametry pro úspěšné 
setrvání v okresním přeboru. Nezbývá než zvednout hlavy a v následujícím 
soutěžním ročníku v okresní soutěži opět vybojovat postup do přeboru.

Se smíšenými pocity musíme zhodnotit výborné druhé místo, které vy-
bojovali naši nejmladší borci v přípravce. Ve své soutěži neměli konkurenci 
s výjimkou družstva Starého Města, které je ale vzhledem ke své základně a 
podmínkám na úplně jiné úrovni. Tento radostný fakt nám kazí skutečnost, 
že po přechodu hráčů do žákovské kategorie nemáme možnost sestavit 
kompletní oddíl a přípravka se nám rozpadá. Zbylí čtyři hráči Ali Fahri, 
Adam Flíbor, Jakub Jirsák a Filip Kašný budou pokračovat právě ve Starém 
Městě. Věříme, že za pár roků se k nám vrátí už jako kvalitní žáci. Na velmi 
úspěšné poslední sezóny přípravky se pokusíme navázat a vybudovat pří-
pravku novou. Klíčovým momentem bude zájem zahrát si fotbal ze strany 
dětí z Kněžpole a okolí. Posílit nezbytný zájem mládeže se pokusíme připra-
vovaným projektem spolupráce s místní základní školou.

Nadcházející letní přestávka bude krátká a již nyní musíme plánovat a 
připravovat se na příští fotbalový ročník. Tělovýchovná Jednota Sokol Kněž-
pole zasílá pro ročník 2018/2019 přihlášku mužů do okresní soutěže a při-
hlášku dorostu do krajské soutěže. Hráči žákovské kategorie budou pro svůj 



9

Kněžpolské noviny

2. vicemistři krajské soutěže 2017/18 - dorost TJ SK. Stojící zleva: trenér Hančík Filip, Tomeček Martin, Švec Michal, Maršálek Adam, Venglík Luboš, Ko-
lek Martin, Šimík Roman, Večeřa Tomáš, Churý Martin, Hubáček Robert, vedoucí mužstva Hruboš Lukáš. V podřepu zleva: Kuběna Martin, Gabáni 
Michael, Šik František, Horňák Viktor, Hoferek David, Juřena Ladislav, Kafk a René.

Orient v Kněžpoli aneb další titul v kapse

 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
opět po roce informovala s novinkami v oblasti 
orientu v naší obci a seznámila vás s výsledky 
naší soutěžní sezony.

Hlavní a velkou změnou je, že už netancu-
jeme pod záštitou naší základní školy, ale jako 
nově vzniklý zapsaný spolek. Název spolku je 
Taneční studio Yalla a založili jsme ho s  pár 
ochotnými rodiči našich tanečnic. Otevřely 
se nám tím nové možnosti získávání fi nanční 
podpory pro naše tanečnice, což uleví rodi-
čům. Vše ostatní zůstalo při starém, obec nám 
bezplatně poskytuje prostory pro trénování, za 
což jsme moc vděční a tím pádem u nás můžou 
děvčátka tancovat zadarmo.

V  letošním roce jsme natrénovali celkem 
4 taneční choreografi e různých stylů. Jak jste 
již na plese rodičů mohli vidět, podařilo se 
nám natrénovat se všemi našimi tanečnicemi 
a rodinnými příslušníky hromadnou choreo-
grafi i s názvem „Pojď tančit“. Jednalo se bolly-
woodskou show, které se celkem účastnilo 43 
tanečníků s věkovým rozptylem od 5 do 47 let. 
Moc jsme si ji užívali, a tak jsme se s ní roz-
hodli zúčastnit i dvou soutěží. První soutěží 
byl Tancer Cup ve Zlíně, kde jsme sklidili velký 

úspěch a vybojovali stupínek nejvyšší….1.mís-
to. 8.5.2018 jsme vyrazili Czech dance Master 
zemské kolo do Bohumína, kde jsme se umís-
tili na 3.místě.

    Další krásnou choreografi í byl tanec na-
šich nejstarších tanečnic ze skupiny Yalla, kte-
rý se jmenoval „Lights“ - Světla. Děvčata letos 
tancovala se svítícími křídly, s poikami se zá-
vojem a svítícími poikami. Byl to nádherný ta-
nec plný energie, se kterým sklidily opět hodně 
úspěchů. Na Tancer cupu ve Zlíně 2.místo, na 
Orientálním festivale v  Liptovském Hrádku 
jim „bedna“ utekla o pár bodíků a holky skon-
čily na nepopulárním 4.místě. Náladu si však 
vylepšily na krajském kole Světlo orientu v Uh.
Ostrohu, kde se umístily na 1.místě a získaly 
tak postup do národního kola. Dále následo-
valo zemské kolo Czech dance Master v  Bo-
humíně, kde byly opět na stupínku nejvyšším. 
Dne 27.5. se nám sešly dvě soutěže a my jsme 
museli vybírat mezi Národním kolem Světlo 
orientu a Grand fi nálem Czech dance Master 
v Praze. Rozhodli jsme se pro mistrovství ČR 
v Praze, kde holky z Yally sice letos neobhájily 
titul mistryň, ale i tak se umístily na krásném 
druhé místě v juniorské kategorii.

     Pro skupinu Yallinky jsme v  letošním 
roce připravili svižnou choreografi i s  názvem 
„Summer Fantasy“ - Letní fantazie. Hol-
ky tancovaly opět s  hedvábnými vějíři, jako 
v  loňském roce. S  touto choreografi í jsme se 
účastnili 4 soutěží. Na Tancer Cupu ve Zlíně 
si holky vytancovaly krásné 2.místo, na Světle 
orientu v Uh. Ostrohu se umístily na 1.místě, 
na zemském kole v Bohumíně obsadily 1.místo 
a získaly tak postup na Grand fi nále do Prahy. 
V Praze, dne 27.5.2018, obhájily titul mistryň 
ČR, vyhrály také účast na Galashow „Mistři 
mistrů“ a získaly šek v hodnotě 10.000,-kč za 
nejlepší dětskou choreografi i v kategorii Belly-
dance. 

   Naše nejmladší tanečnice Yallinečky letos 
oslňovaly tancem s názvem „Assaya . Jednalo se 
o folklorní tanec s hůlkou. Trénovaly pilně a také 
toužily po nějaké té medaili, když ještě nemají 
tolik zkušeností jako starší holky. Letos se už 
účastnily všech soutěží, jako Yallinky. A Tancer 
cupu ve Zlíně byly bohužel kategorie spojené. 
Yallinečky tak musely bojovat s holkami o dost 
staršími a na medailové stupínky se jim nepo-
dařilo dosáhnout. To je ale neodradilo v dalších 
soutěžích. Na Světle orientu získaly 1.místo, ze 

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, tre-
nérům, vedoucím mužstev a vůbec všem aktivním členům TJ. 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 návštěvnost na utkáních kněžpolských fot-
balistů 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
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Ten umí to a ten zas tohle...
Blíží se konec školního roku 2017-2018  a také ukončení našeho 

celoročního projektu zaměřeného na práci a lidskou činnost.
V rámci našeho projektu jsme navštívili spoustu zajímavých míst 

a obohatili jsme se o nové zkušenosti. Naši žáci mohli vidět, jak se 
šijí boty, peče chleba a pečivo, jak dlouhou cestu musí mléko z farmy 
urazit až na náš stůl. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak putu-
je teplo z teplárny do našich domovů. Udělali si představu o složité 
práci zdravotníků a zjistili důležitost dárcovství krve. Sáhli jsme si 
na právě zhotovené polotovary sklářů. Někteří žáci si dokonce mohli 
zkusit sklo foukat. Na našem výletě ve Velkých Losinách jsme vidě-

li ruční papírnu, renezanční zámek a poslední den výletu jeden ze 
sedmi divů naší republiky - unikátní přepouštěcí elektrárnu Dlouhé 
Stráně.

Práce nás bude provázet celý život a je jen dobře, že naše děti vidí, 
jak důležitou těžkou a složitou práci vykonáváme my dospělí. Za to 
rodičům, kteří nám umožnili navštívit svá pracoviště, moc děkujeme. 
Ukončení závěrečného projektu se uskutečnilo za účastí dětí, rodičů 
a veřejnosti 27.6.2018 v prostorách naší školy.

Jana Budíková,
 Základní škola Kněžpole

Okénko do Mateřské školy

Okolní svět je zahalen do zlatavých od-
lesků sluníčka a ráno nás probouzí orches-
tr zpívajících ptáčků. Třeba se nám snaží 
zpříjemnit již tak letní, teplé počasí. Léto je 
období, na které se všichni tolik těšíme, pro-
tože každý človíček potřebuje notnou dávku 
tepla a světla. To přichází se sluníčkem a k 
tomu i dobrá nálada s velkou dávkou nové 
energie. I my v naší mateřské škole toto vel-
mi pociťujeme. Stačí se podívat na děti, jak 
běhají, skotačí a nejraději by trávily celý den 
na čerstvém vzduchu. Hodně vody uplynulo, 
i ta Morena již dávno odplavala někam do 
moře, když jsem Vám, čtenářům kněžpol-
ských novin, psala o tom, co se v naší malé 
školičce událo. Přijela za námi pohádka plná 
zvířátek. Tu jsme se přesvědčili, že naši nej-
menší znají a umí pojmenovat i napodobit 
celé zvířecí rodiny. Naše nejstarší děti se byly 
podívat v první třídě a zapojily se do výuky. 
Po letních prázdninách na každého školáčka 
bude čekat lavice, ve které se bude vzdělávat. 
V měsíci květnu u nás proběhl zápis nových 
dětí. Děti, které trávily každičký den se svojí 
maminkou, nyní budou chodit do naší malé, 
ale krásné školky. Všechny děti byly přijaty. 
U maminek ještě zůstaneme, protože právě 
jim bylo věnováno středeční odpoledne, kde 
jejich ratolesti předvedly vše, co se již nauči-
ly. Maminky byly potěšeny. Také jsme využili 
pozvání obecního úřadu na přehlídku požár-
ních vozů z dřívější doby, až po dnešek. K 

tomu jsme měli možnost seznámení s využi-
tím těchto vozů i povšimnout si změny v ob-
lečení samotných hasičů. Snad každé dítě má 
rádo pohádky. A kde je vzít? No přece v nově 
zrenovované kněžpolské knihovně, kterou 
jsme společně navštívili. Prostory přímo vy-
bízí k tomu, abychom se tu s dětmi zastavili 
a poseděli v příjemném prostředí. Své vědo-
mosti o zvířátkách jsme si prohloubili škol-
ním výletem do ZOO Lešná. Zde jsme si do-
konce mohli sáhnout na plovoucího rejnoka. 
Zážitek jsme umocnili rozdáváním dárečků v 
podobě vodních živočichů. Všechny děti na 
celém světě by měly mít šanci na šťastný ži-
vot. Všech se to bohužel netýká. My jsme den 
dětí oslavili hledáním pokladu. Děti si vší-
maly barevného označení na cestě a přitom 
plnily úkoly dobrých skřítků. Na konci cesty 
jsme našli poklad s odměnou lesních skřítků. 
Cesta byla dlouhá a děti po ní opravdu tvr-
dě usnuly. Jeden den absolvovaly naše starší 
děti cestu autobusem a vlakem do Aeroklubu 
v Kunovicích. Měly možnost prohlédnout si 
a osahat samotný interiér různých, dnes již 
historických letadel. Letadla je nadchla a jíz-
da vlakem s opravdovým razítkem od pana 
průvodčího, byla pro ně pěkným zážitkem. 
Také za námi přijel kouzelník. Děti sami 
kouzlily a byla to pro ně zábava. Ohromené 
byly z živého králíčka a holubičky. I paní uči-
telky nešetřily výrazy obdivu. Cyklovýletu se 
zúčastnily děti, které opravdu dobře ovládají 

své kolo a umí i poslouchat pokyny dané paní 
učitelkou. Projížďka lesem, plnění některých 
drobných úkolů v průběhu cesty nás ubezpe-
čila v tom, že rodiče se věnují svým dětem i 
ve volném čase. Vedou je svým dobrým pří-
kladem k samostatnosti a zdolávání překá-
žek. To vše nám prozradila cesta do Jarošova 
a zpět. Všechny tyto získané dovednosti se 
samozřejmě projeví i v kolektivu dětí. Před 
koncem školního roku nás ještě čeká rozlou-
čení s předškoláky – aktovkyáda. Děti, které 
půjdou do školy, budou slavnostně pasovány 
na školáky a potom to všichni spolu s ka-
marády oslavíme. Úplné ukončení se bude 
konat 22. června při tradičním táboráku na 
místním hřišti. Tuto akci organizují rodiče 
dětí odcházejících do školy. Všechny děti se 
však spolu setkají po prázdninách ve škole. 
A co bychom jim popřáli? Každé dítě se pro-
jevuje svým ryze osobním způsobem. Když si 
uvědomí, že  návštěva školy není jen nahodilá 
zábava a že se stane jeho každodenní povin-
ností, musí pomoci svým lidským přístupem 
rodiče a učitelé. Proto přeji všem trpělivost, 
nadhled a laskavý přístup. Věřím tomu, že 
pokud má dítě dané určité mantinely, časový 
plán, podle kterého se bude řídit celá rodina, 
dá se tento přechod proměny z předškoláka 
na školáka dobře zvládnout. Všem přeji pěk-
né prázdniny a rodičům krásnou dovolenou.

 Za mateřskou školu napsala
 Nosková Ladislava   

kterého měly velkou radost. Na zemském kole 
Czech Dance Master v Bohumíně podaly snad 
svůj nejlepší výkon a ve vyrovnané konkurenci 
obsadily úžasné 2.místo v kategorii Hobby belly 
děti. Získaly tak také postup na Grand fi nále 
do Prahy. I tam se s tím holky, i přes obrovské 
vedro, popraly se ctí a domů si přivezly krásné 
3.místo se spoustou nových zážitků a zkušeností 
z tak velké a u nás nejkrásnější soutěže. 

Myslím si, že jsme letošní sezonu zvládli 
opět se ctí a ukázali všem, že i v malé vesničce 
někde na Moravě se může dělat dobrý orient. 
Čas strašně rychle letí a my se už této činnos-
ti věnujeme s dcerou celých 10let. Za tu dobu 

nám rukama prošla spousta děvčat. Některé u 
tance vydržely jen krátce, některé tančí dodnes, 
ale myslím si, že to každé jedné holce něco do 
života dalo.

Sezona nám skončila, ale 23.6. se ještě zú-
častníme Gala show v Kunovicích, kde vystou-
píme se všemi letošními choreografi emi a kde 
jste všichni srdečně zváni. Tímto defi nitivně 
uděláme tečku za letošní sezonou a pustíme se 
do další, nadcházející…. Ale jak se už stalo u 
nás zvykem, tancujeme i přes prázdniny, aby 
nám holky nezlenivěly a nezapomněly tanco-
vat. Od září začneme zase s tancem intenzivně, 
a to i nově s dospělými tanečnicemi.

Závěrem bych chtěla poděkovat panu sta-
rostovi a zastupitelům obce za nemalou fi nanč-
ní podporu a za bezplatné poskytování prostor 
pro naše tréninky kdykoliv potřebujeme. Sa-
mozřejmě patří i dík rodičům, babičkám, dě-
dečkům, kteří nás doprovázeli v hojném počtu 
na soutěžích, fandili jako o život a  vytvořili tak 
holkám krásnou soutěžní atmosféru.

Ještě jednou díky všem, kteří nám s  tím 
pomáhají a těšíme se na další rok plný práce, 
dřiny, ale také velkých zážitků a snad i opět ně-
jakých úspěchů.

Krásné léto všem. 
Romana a Daniela Valovy
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