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Vážení 
spoluobčané,

dovolte mi, aby-
ch Vás srdečné pozdravil v 

letošním třetím vydání Kněžpol-
ských novin. 
Věřím, že jste si přes prázdniny odpo-

činuli a načerpali na výletech a dovolených 
spoustu čerstvých sil. Stejně tak doufám, že 
i Vaše děti nastoupily zpět do školních lavic 
odpočaté a připravené na další rozšiřování 
svých vědomostí.

Co se v naší obci událo za uplynulé tři 
měsíce nového? Co se týká činnosti obecního 
úřadu, ten fungoval v nezměněném personál-
ním složení. Zvýšené množství venkovních 
prací, souvisejících zejména se sečením trávy 
a další údržbou veřejných prostranství jsme 
řešili zejména využíváním brigádnických sil na 
základě dohod o provedení práce. Naši mladí 
brigádníci vyčistili chodníky a okraje komu-
nikací v celé obci a také obnovili nátěr hrazení 
na kluzišti. Domnívám se, že jejich práce je 
na naší obci vidět a je to přínosem k jejímu 
zvelebování.  Do našich kontejnerových sběr-
ných míst jsem nechal přidat další kontejnery, 
jelikož stávající kapacita byla nedostatečná. 
Jedná se o dva kontejnery na bílé sklo a jeden 
kontejner na papír. Zejména s papírem byl na 
sběrném místě u pohostinství často problém, 
kdy při zaplnění kontejneru nechávali obča-
né papír položený různě po zemi a tento pak 
znečišťoval okolí. Snad se situace zlepší. Pro-
běhly také dílčí opravy místních komunikací. 
Po konzultacích s odborníky se však budeme 
muset v budoucnu připravit na zásadnější 
opravy, jelikož v některých částech obce jsou 

p o v r -
chy komunikace 

na hranici své životnosti. Na 
základě opakovaných stížností ze strany 

občanů, zejména v měsíci září, kdy mnozí z nás 
likvidovali rostlinné zbytky ze svých zahrad 
pálením, jsme přikročili k přijetí obecně 
závazné vyhlášky o pálení suchých rostlinných 
materiálů. Pálení suché trávy a podobných 
materiálů bude tak v budoucnu možné pou-
ze v úterý a čtvrtek v době od 12:00 do 19:00 
hodin a to za příznivých klimatických pod-
mínek. Pálení v jinou dobu bude postižitelné 
podle přestupkového zákona. Věřím, že toto 
opatření přispěje ke zlepšení situace v obci. 
Prosím také všechny, aby i při pálení v povo-
lenou dobu zohledňovali povětrnostní vlivy a 
neobtěžovali kouřem nadměrně své sousedy. 
Rád bych se také zmínil o používání žlutých 
pytlů, určených ke sběru PET lahví. Občas se 
stává, že vidím v obci žluté pytle použité i k 
jinému účelu, než ke shromáždění plastových 
lahví a jejich uložení před dům v době sběru. 
Žádám všechny občany, aby tyto pytle sku-
tečně používali pouze k účelu, pro který jsou 
stanoveny. Tyto pytle nejsou levnou záležitos-
tí, jelikož v jejich ceně je započítán i odvoz v 
nich uložených plastových lahví. V okamžiku, 
kdy do pytle dáte trávu, nebo cokoliv jiného, 
přicházejí obcí uhrazené fi nanční prostředky 
vniveč. Stejně tak je chyba naplněný žlutý pytel 
vhodit do kontejneru na plast. Cena uhrazená 
za pytel je opět vynaložena zbytečně. Jsme 
jednou z mála obcí, která zatím poskytuje tyto 
pytle občanům zdarma. Zacházejme proto s 
nimi hospodárně.

Naše obec žije také kulturou a sportem. 
V červenci proběhla na našem hřišti hasičská 
soutěž O pohár starosty obce. Asi největší akcí 
pro všechny kulturní složky v posledních měsí-
cích byly již tradičně Slavnosti vína v Uherském 
Hradišti. Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem účastníkům za vzornou reprezenta-
ci naší obce na této velké, můžeme říci celore-
publikově známé, akci.  Dne 17.září pak pro-
běhl v naší obci již patnáctý ročník Hubertovy 
jízdy. Jako obvykle byla aktivní účast ze strany 
milovníků koní i účast diváků velmi vysoká. 
Stejně jako loni převzala organizační zajištění 
TJ Sokol Kněžpole, za což patří jejím členům 
taktéž velký dík. 

Co se týče investičních akcí, nechali jsme 
zpracovat projektovou dokumentaci a ener-
getické audity na zateplení obecního úřadu a 
víceúčelové budovy na hřišti. Výzva by měla 
být vyhlášena koncem října nebo v listopadu 
a příjem žádostí proběhne v prosinci letošního 
roku. Doufám, že budeme v žádosti o dotaci 
úspěšní, neboť by oba projekty byly pro naši 
obec velmi prospěšné a kromě zhodnocení 
obou nemovitostí by přinesly i nemalé úspory 
na energiích. Stejně tak je připravena projek-
tová studie přístavby školní družiny. Na její 
realizaci se také pokusíme najít vhodný dotač-
ní titul. Pracujeme na studii na rekonstrukci 
vozovky od hlavní křižovatky po průmyslovou 
zónu. V této souvislosti bude také třeba zpraco-
vat diagnostiku vozovky, která bude vodítkem 
pro opatření navržená v rámci rekonstrukce. 
Domnívám se, že v případě této komunika-
ce jsou zbytečné jakékoliv kosmetické zásahy 
na povrchu vozovky a vzhledem k zátěži si 
vyžaduje komplexnější rekonstrukci. Odpůr-
ci prodeje pozemků potřebných na vyvedení 
nákladní dopravy mimo obec nijak nezměni-
li svá stanoviska a proto je nutné hledat i jiná 
řešení. Takovým řešením je podle mého názoru 
rekonstrukce vozovky tak, aby došlo ke snížení 
hluku, vibrací i kolizních situací.

Vážení občané,  do nadcházejícího pod-
zimního a následně zimního období přeji Vám 
i Vašim rodinám pevné zdraví, dobré soused-
ské vztahy a osobní spokojenost.

Mgr.Petr Knot, starosta obce
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V ý p i s   U S N E S E N Í   č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole,

konaného dne 29. září 2011 
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/1/2011

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 

k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/2/2011

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ev.číslo 4511080/1 na 
pozemku parc.č. 2768/1, zapsanému na LV 
č.1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiš-
tě, mezí obcí Kněžpole a společností E.ON 
Distribuce, a.s. a současně schvaluje budou-
cí uzavření samotné smlouvy o zřízení věc-
ného břemene za podmínek upravených ve 
smlouvě o smlouvě budoucí  

k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/3/2011

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ev.číslo 4511229/1 
na pozemku parc.č. 1428, zapsanému na LV 
č.1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiš-
tě, mezí obcí Kněžpole a společností E.ON 
Distribuce, a.s. a současně schvaluje budou-

cí uzavření samotné smlouvy o zřízení věc-
ného břemene za podmínek upravených ve 
smlouvě o smlouvě budoucí 

k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/4/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby 
„přístavba ZŠ Kněžpole – družina“ dle pro-
jektové studie zpracované Ing. Arch. Ota-
karem Kahánkem – varianta „B“ s tvrdým 
stropem

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/5/2011

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
jednáním se subjekty poskytující služby v 
oblasti dotačního managementu ve věci 
vyhledání vhodného dotačního titulu a 
samotné podání žádosti o dotaci na rea-
lizaci projektu „Přístavba ZŠ Kněžpole 
– družina“

k bodu č. 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/6/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu roz-
počtu č.3/2011 obce Kněžpole:
příjmy:  486 175,-Kč
výdaje:  486 175,-Kč

 k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/7/2011

Zastupitelstvo obce podporuje záměr Regi-
onu Za Moravú, týkající se  zpracování stu-
die na realizaci cyklostezek v Regionu za 
Moravú

k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/8/2011

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje 
záměr realizace projektů snížení energe-
tické náročnosti budov čp.125 a čp.103 v 
souladu s projektovou dokumentací zpraco-
vanou společností UNIPROJ s.r.o. a energe-
tickými audity zpracovanými ing. Milanem  
Malíkem. Předpokladem pro realizaci bude 
získání dotace

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/9/2011

Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřu-
je starostu obce Mgr. Petra Knota podá-
ním žádosti o dotaci na realizaci projektů 
snížení energetické náročnosti budov čp.125 
a čp.103 v obci Kněžpole z Operačního pro-
gramu životní prostředí a zároveň jej pověřuje 
zastupováním obce při jednání s pracovníky 
zajišťujícími OPŽP

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO  OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:  středa  12.října 2011 pátek 14. října 2011
čas:  17.00 hodin – 18.30 hodin
místo: Kněžpole – buňky kluziště
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Slavnosti vína a otevřených památek 

– Uherské Hradiště 10. 9. 2011

Slavností vína a otevřených památek v 
Uherském Hradišti se zúčastnil i mikroregion 
Za Moravú, tedy i naše obec Kněžpole.

Zástupci naší obce:
Kněžpolská chasa o.s.
Dechová hudba Kněžpolanka
Kněžpolský mužský sbor o.s.
Děvčice z Kněžpola o.s.
občané obce
Celkem se obléklo do kroje 76 občanů, ať 

už zástupců sdružení nebo z řad občanů.

Obecní úřad děkuje všem zúčastněným za 
vzornou reprezentaci naší obce.

Obecně závazná vyhláška
Obce Kněžpole   č. 2/2011

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů v obci Kněžpole

Zastupitelstvo obce Kněžpole se na svém zasedání dne 29.9.2011 
usnesením č. 5/1/2011 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících 
látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných mate-
riálů, které nesmí být kontaminovány chemickými látkami, s výjim-
kou palivového dříví, dřevěného uhlí a grilovacích briket,  které lze 
spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevře-
ných grilovacích zařízeních.

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat pouze v úterý a ve 
čtvrtek v době od 12:00 do 19:00 hodin a to pouze v období příznivých 
klimatických podmínek. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž 
spalování nelze uskutečnit, se považují zejména mlhy, deště a špatné 
rozptylové podmínky. 
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého 
roku v den státem uznaných svátků.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni její-
ho vyhlášení.

Oblastní charita Uherské Hradiště vyhlašuje sbírku
použitých plastových uzávěrů od PET lahví

Můžete je nosit na ředitelství Oblastní charity Uherské Hradiš-
tě, Velehradská 247, kde je umístěn sběrný koš. Sbírka bude časově 
omezena, do 31. května 2012. Surovina bude předána k recyklaci 
(z víček lze vyrobit například kompostéry, pytle na odpadky či oba-
lové fólie).

Děkujeme, že vám není lhostejný osud planety. 
Někdy a někde začít musíme. Začněme teď a tady.

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ    

Humanitární sklad
Velehradská 247, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 555 783, 
E-mail: info@uhradiste.charita.cz   
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HUBERTOVA JÍZDA 2011
Za krásného slunného počasí v sobotu 

17. září se v Kněžpoli uskutečnilo symbo-
lické zakončení lovecké i jezdecké sezony 
na jubilejním 15. ročníku Hubertovy jízdy. 
Společně s Obecním úřadem Kněžpole a s 
našimi dobrovolnými hasiči ji letos orga-
nizovala i Tělovýchovná Jednota Sokol 
Kněžpole. Po příjezdu účastníků a občer-
stvení zahájil akci trubač, který o desíti 
dopoledne zatroubil nástup. „V honitbě 
kněžpolské škodná se vyskytla, která zde 
velké škody páchati začala. Proto pozvá-
ni jste všichni byli, abychom tu lišku zne-
škodnili,“ přečetl Antonín Nevřiva z ranče 
Nevada na Smraďavce depeši jezdcům. V ní 
všechny vyzval k pronásledování lišky, kte-
rou musí dostihnout, než bude odtroubeno 
závěrečné halali. V mírně zkrácené trase 
projel průvod o padesáti jezdcích a deseti 
plně obsazených povozech do části Trnové. 
Zde proběhl i hon na lišku, kterou si zahrála 
jezdkyně Petra Hlaváčková. Zájemci o zisk 
liščí trofeje museli bojovat ve 300 metrovém 
sprintu.

„Liška patří k nejdůležitějším. Kolem ní 

Obecní úřad Kněžpole, chovatelé koní a TJ Sokol Kněžpole děkují všem sponzorům, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu akce:

Hubertova jízda Kněžpole 17.9.2011

Zlínský kraj
KOVOP s.r.o., p. Pavlica
MOSED - p. Švehla Petr
PROMONT s.r.o., p. Budař
Jednota Kněžpole

...ani 15. ročník Hubertovy jízdy by se neobešel bez obětavosti pana Kaňovského, kterému tímto 
patří velký dík ...

Stalo se před 100 lety 

Dne 11.11.1911 vyhořelo 11 stodol a dvě 
obytná stavení. Požár vznikl v dřevěné sto-
dole patřící hostinskému Josefu Kolkovi u 
Macvelda pod novou školou (č.100). Oheň 
založil místní občan František Šupka proto, 

že mu hostinský Kolek odmítl nalít kořalku 
na dluh. Šupka byl příležitostný lesní děl-
ník, notorický pijan, násilnické povahy a v 
obci se dobré pověsti netěšil. 

Při opouštění podpálené stodoly byl 
spatřen Ignácem Korvasem, tehdy osmi-
letým žákem místní obecné školy a u sou-

du usvědčen. Krajský soud v Uh.Hradišti 
odsoudil Šupku k dvanácti letům žaláře, 
která si odseděl v trestnici na Mírově. Po 
návratu z vězení byl v Kněžpoli hlídačem. 
Tehdy vyhořelé stodoly a stodůlky byly 
obnoveny jen zčásti a dnes na jejich místech 
stojí domy.

se to vše točí. Tu pronásledujeme, tu chytá-
me. Dříve to bylo ukončení lovecké sezóny, 
ale sv. Hubert není jen patronem myslivců, 
ale i nás koňáků, a tak si to společně při-
pomínáme,“ prozradil pan Nevřiva, který 
zajišťoval hladký průběh akce. 

Součástí Hubertovy jízdy byly i projížď-
ky na koních a po návratu zpět mohli diváci 

zhlédnout ukázky rančerské techniky. Večer 
byla v obecním sálu skvělá akce zakončena 
country zábavou se skupinou Jižané.

Výbor TJ Sokol kněžpole chce i touto 
cestou poděkovat všem sponzorům a spolu-
organizátorům za spolupráci na této hezké 
tradiční akci.

Ivan Gabáni

FYTO s.r.o. Jarošov
Hospoda „Na hřišti“ Kněžpole
POEX a.s. – p. L. Janča
TOPEK s.r.o.,Topolná
p. Palčík Radim

AUTO RAVIRA s.r.o. – p.Běleš
p.Žmola Antonín
ing. Píštěk - lesy
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Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září proběhlo ve škole 

slavnostní zahájení nového školního roku 
2011/2012. Třídu zaplnilo 47 žáků, rodiče 
prvňáčků, zástupci Obecního úřadu Kněžpo-
le s panem starostou Mgr. Petrem Knotem, 
vedoucí učitelka MŠ Ivana Bílková, pan farář 
Josef Říha a všichni pedagogičtí i správní 
zaměstnanci školy. Nejdůležitější byl tento 
den určitě pro žáčky 1.ročníku a jejich rodiče. 
Děti zvládly nástup do základní školy bez pro-
blémů, protože znají prostředí i paní učitelky 
z častých návštěv školy a společných kultur-
ních akcí. Spíše na rodiče padla trochu obava, 
zda jejich školáček vše zdárně zvládne. Dobře 
vychovávat a vzdělávat děti není nijak lehké, 
ale s trpělivostí a láskou se to daří.

Škola bude i v tomto školním roce tradič-
ně malotřídní, ve třech třídách se budou učit 
žáci pěti ročníků. Pro lepší zaškolení nechává-
me 11 prvňáčků samostatně, učí je Mgr. Libu-
še Čechová. 10 druháků a 9 třeťáků je spojeno 
do II. třídy, učí je ředitelka školy Mgr. Jana 
Polášková. 8 čtvrťáků a 9 páťáků  ve III. třídě 
učí nová paní učitelka Mgr. Barbora Haklová.  
Na snížený úvazek učí ještě Mgr. Sláva Cin-

gelová a Hana Bučková. Všech pět ročníků se 
letos učí podle Školního vzdělávacího progra-
mu Sedm klíčů k radosti. K radosti dětem i 
pedagogům pomůže i celoroční projekt Kdo 
si hraje, nezlobí. Z celkového počtu 47 žáků 
navštěvuje 35 dětí školní družinu, kde působí 
paní vychovatelky Hana Bučková a Jana Budí-
ková. Díky pěknému počasí využívají pro svou 
činnost zatím hlavně školní zahradu. 24 žáků 
navštěvuje nepovinný předmět náboženství, 
které vyučuje p. Zdeněk Pospíšilík. 40 dětí se 
stravuje ve školní jídelně, vedoucí ŠJ je Jana 
Brázdilová.

Školní rok 2011-2012 v mateřské škole
Hola, hola, škola volá,
hračky na nás čekají,
písničky nás vítají… 

Po nepříliš vydařeném létě začal ve čtvrtek 
1.9.2011 nový školní rok 2011 - 2012. Do MŠ 
je zapsáno 49 dětí, z toho 22 dívek a 27 chlap-
ců, které si budou hrát, zpívat, cvičit, tancovat 
atd. ve dvou třídách MŠ, a to ve třídě Srdíček a 
třídě Motýlků. Třídy jsou věkově heterogenní, 
vzdělávají děti od 3 do 7 let.

Starší děti přicházejí do MŠ dychtivě a s 
očekáváním, co nového je v tomto roce čeká, 
nově příchozí tříleté děti nastupují s obavou a 
některým ukápla i nějaká ta slzička.

Z hlediska vývojové psychologie je toto 
období ideální pro intenzivní navazování 
kontaktů a vztahů s vrstevníky. Tomuto obdo-
bí říkáme ADAPTAČNÍ.

Některé děti prožívají nástup do MŠ dra-
maticky, odmítají do MŠ chodit – toto obdo-
bí trvá zpravidla několik dnů až dva měsíce. 

Důležitá je spolupráce MŠ s rodinou. Proto 
prosíme rodiče, aby vodili své děti do škol-
ky pravidelně, aby se nenechali manipulovat 
k tomu, že dítěti budou jakkoliv ustupovat. 
Doporučujeme toto řešení: po převlečení v 
šatně se rodiče s dítětem rychle rozloučí, sdělí 
mu, kdo si ho vyzvedne a kdy / např. po obě-
dě, po vyspinkání…/a co nejrychleji předají 
dítě paní učitelce, která se již postará o zklid-
nění dítěte a jeho zapojení do her a činností 
kolektivu třídy.

             
V letošním školním roce se budou o děti 

starat 4 paní učitelky, 4 pracovnice školní 
kuchyně a jedna paní uklízečka. Režim MŠ 
je změněn tak, že se děti schází v 6:30 hodin 
v dolní třídě Srdíček. Po 7:00 hodině si paní 
učitelka vyzvedne děti třídy Motýlků a odchá-
zí s nimi do horní třídy. Odpoledne v 15:30 
děti přecházejí do dolní třídy, kde se do 16:00 
rozcházejí domů.

Školní vzdělávací program se v letošním 

roce zaměří na řečové schopnosti a jazykové 
dovednosti receptivní a produktivní / tj. vní-
mání, naslouchání, porozumění, výslovnost, 
vytváření pojmů mluvního projevu, vyjadřo-
vání/. K tomu budou uzpůsobeny i aktivity pro 
vzdělávání předškolních dětí v MŠ. Čeká nás 
spousta zajímavých činností jako např. náv-
štěva divadelních představení, návštěva místní 
knihovny a následně knihovny B. B. Buchlo-
vana v Uh. Hradišti, návštěva ZŠ v Kněžpoli, 
výlet do podzimní přírody, Mikulášská nadíl-
ka, vánoční posezení u stromečku s rodiči, 
plavání se staršími dětmi v Aquaparku, dětský 
karneval, exkurze u hasičů, celodenní výlet s 
rodiči, besídka ke Dni matek, výlet do ZOO, 
cyklistický výlet, rozloučení s předškoláky, 
táborák a mnoho dalších akcí.

Největší odměnou za naši práci nám bude 
spokojený úsměv dětí, rodičů a všech přátel 
školy.

V. Černá, učitelka MŠ

Do práce jsme se pustili s chutí. Ve sbě-
rové soutěži jsme v červnu vyhráli l. místo a 
součástí odměny byla i volná vstupenka do 
ZOO Hodonín. Proto jsme už 21. září vyrazi-
li na výlet, s komentovanou prohlídkou jsme 
si užili krásné zahrady. Starší žáci navštívili 
ještě Muzeum naft ového dobývání a geolo-
gie v Hodoníně. V úterý 27.9. proběhl sběr 
papíru, v říjnu nás čekají sportovní hry a náv-
štěva knihovny v Uherském Hradišti. Školní 
družina má krásnou výstavu výrobků z plodů 
podzimu. O činnosti školy získáte podrob-
né informace na našich webových stránkách 
www.zsknezpole.cz.
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Rok uběhl jako voda a je tady opět hodové období. Tímto bychom si Vás dovolili pozvat na 
tradiční Slovácké hody, které se uskuteční 29. a 30.října 2011.

Program:
sobota:  -dopoledne vázání šátků
  -12:00 sraz krojovaných u místního kulturního zařízení
  -13:00 svěcení práva v kostele sv. Anny
  -13:30 obchůzka po dědině
  -16:00 žádání o právo hodů u starosty
  -20:00 večerní zábava s DH Sadovanka a CM Včelaran
  -22:00 hodové tanečky
neděle: -10:00 sraz krojovaných
  -10:30 mše svatá v kostele sv. Anny
  -12:00 obchůzka s beranem po dědině

Předprodej lístků na večerní zábavu bude 
probíhat 27.a 28. října na sále místního pohos-
tinství od 18 hod. 

O 14 dní později, tj. 12.listopadu 2011 
se uskuteční Dozvuky aneb Babské hody s 
obchůzkou po dědině a večerní zábavou s 
Koktejlbandem.

Členové O.S.K.CH.  se také zúčastnili 
devátého ročníku Slavností vína a otevřených 
památek které se uskutečnili 10.září 2011. 
Děkujeme všem co se i v tomto teplém počasí 
oblekli do slavnostních krojů a reprezentovali 
náš mikroregion ZA MORAVÚ a hlavně naši 
obec Kněžpole.

Za O.S.K.CH.
Předseda David Hrabica

Tento způsob léta zdá se 
mi poněkud nešťastný…

…věta, kterou pronáší herec Rudolf Hru-
šínský ve fi lmu „Rozmarné léto“se přesně hodí 
na téměř celé letošní prázdniny. Vždyť nebe 
bylo stále zatažené, dešťové přeháňky byly 
velmi časté a intenzívní, takže jsme většinou 
všichni vzpomínali na podobné počasí v roce 
1997, kdy naši obec postihly rozsáhlé záplavy.

Možná, že naši noví spoluobčané ani 
netuší, kolik problémů tenkrát prožívali obča-
né naší obce. Proto nebude na škodu, když se 
vrátíme o oněch 14 let zpět a zavzpomínáme 
na tehdejší události.

Byl pátek, 4. července 1997. Byl krásný 
letní den, Lidé pracovali na zahrádkách a 
záhumenkách, někteří odpočívali, dětem prá-
vě začaly prázdniny. Celá obec žila poklidně 
před nadcházejícími volnými dny. K večeru se 
však na obzoru začala objevovat těžká černá 
mračna. Z dálky se ozývalo dunění blížící se 
bouře. Kolem 20. hodiny se nad naší obcí roz-
poutala bouřka s vydatným deštěm. Pršelo až 
do rána. V sobotu 5.července bylo zataženo, 
ale znovu začalo pršet až v pozdním odpoledni 
a vydatně pršelo i v neděli 6.července a násle-
dující pondělí. Déšť byl velice silný i v noci na 
úterý. Současně bylo již v rozhlase a v televizi 
možno sledovat zpravodajství z oblastí horní-

ho toku řeky Moravy 
a jejich menších pří-
toků, kde se potoky a 
říčky postupně zača-
ly vylévat ze svých 
koryt. Během tohoto 
týdne proletěla celá 
záplavová vlna přes 
celou Moravu smě-
rem z Jeseníků přes 
oblast Beskyd až po 
jižní Moravu. Déšť 
neustal ani ve středu 
9. července, kdy řeka 
Morava dosáhla v 
Uherském Hradišti 
téměř celého průtoč-
ného profi lu mostu.

Naši hasiči měli 
již od 8.července na 
toku Březnice poho-
tovost. Její koryto se 
nebezpečně napl-
ňovalo. Voda navíc 
neustále zaplavovalo 
celý Kněžpolský les, 
nejdříve do výšky 
kolem 50 centimet-
rů. Pohotovost hasi-
čů trvala až do pátku 
11.července. Toho-
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Činnost MS Kněžpole
Členové  MS Kněžpole  v letošním roce odpracovali  700 brigád-

nických hodin na údržbě,opravách  a výstavbě mysliveckých zařízení, 
zajištění sena a jadrných krmiv na nadcházející zimu. Každoročně se v 
podzimním a  zimním období předloží zvěři průměrně 1 500 kg sena, 
7 500 kg jadrného krmiva, 600 kg řepy a dužnatých krmiv a  100 kg 
solných lizů. Kromě toho se provádí ozdravný program u  srnčí zvěře 
zaměřený na eliminaci parazitů.

Jak z uvedených údajů vyplývá, máme snahu o to, aby zvěř v 
našem katastru přežila období strádání v co nejlepším zdravotním 
stavu a kondici. Rádi bychom apelovali na majitele psů, aby zejména 
v zimních měsících nenechávali své psy volně pobíhat, zabraní se tak 
nežádoucímu rušení zvěře spojenému se ztrátami kondice a násled-
nými úhyny z důvodu vyčerpání. Věříme, že tímto ohleduplným pří-
stupem všech lidí, kteří navštěvují honební pozemky,  zajistíme zvěři 
optimální podmínky pro její život a rozmnožování. 

Mimo bohaté brigádnické činnosti se členové v rámci bezpečnos-
ti zacházení se střelnou zbraní, zúčastnili každoročních povinných 
střeleb, aby si všichni mohli ověřit jak jsou připraveni na nadcházející 
loveckou sezónu honů na drobnou zvěř. Daných střeleb i brigádnické 
činnosti se aktivně účastnil i náš nový adept, který se v našem spolku 
připravuje na zkoušky na lovecký lístek. Tímto bychom chtěli apelovat 
na mladší zájemce z řad našich spoluobčanů, kteří mají zájem o mysli-
vost a vše s ní spojené, aby rozšířily naše řady. V našem kolektivu MS 
Kněžpole budou vítání.

S pozdravem MYSLIVOSTI ZDAR
Za členy MS Kněžpole

MvDr.Jiří Jakšík 
a Ing. Tomáš Špaček Ph.D

to dne již záplavová vlna narušila ochranný 
val vytvořený z pytlů s pískem a betonových 
panelů na Mistřickém potoce. V tomto oka-
mžiku byly již tzv. přední i zadní Place za 
potokem Bůravou již úplně pod vodou a to až 
do výše 1-2 metrů. Byl zaplaven i lán obilí a 
řepy v trati Olšovské až k bývalému jarošov-
skému kravínu a vytvořilo se i obrovské jezero 
u Podílků. Voda dokazovala svoji obrovskou 
sílu, začala obtékat celou naši obec a i přes vel-
ké úsilí všech občanů došlo k zaplaveníčástí 
Markov, Kučovaniny, Blaně, Trávníky, Olšov-
ské, Vrbské, Zelničky, Předbraní, Zákří. Voda 
obtékala rodinné domky, zaplavovala sklepy, 
ničila na polích a zahradách nadějnou úrodu. 
Byla zaplavena kanalizace a proto byla nako-
nec vyhlášena i evakuace ohrožených oby-
vatel, kteří našli dočasné útočiště v Základní 
škole v Bílovicích – bylo jich celkem 99. Mno-
ho spoluobčanů našlo pak dočasné ubytování 
i u příbuzných a známých v okolních obcích, 
především pak v Mistřicích a v Bílovicích. S 
nimi pak často putovala i jejich domácí zvířa-

ta. Všem bylo jasné, že pokud by se protrhla 
hráz potoka Březnice, pak by voda skoko-
vě stoupla až o jeden metr a to by způsobilo 
takové škody, které si nikdo nedokázal ani 
představit. Autobusy přes naši obec nejezdily, 
byla přerušena dodávka elektrického proudu, 
stejně tak i telefonní spojení.

Po týdnu se 
začala situace 
postupně uklid-
ňovat, voda začala 
opadávat a jen ve 
sklepech rodinných 
domků se držela hla-
dina spodní vody až 
do výšky 1,8 metru. 
Pro ilustraci těchto 
vypjatých okamži-
ků předkládáme i 
několik dobových 
fotografi í.

Všichni jsme si 
proto oddechli, když 

po letošních tolika deštivých dnech a týdnech, 
které v mnoha ohledech připomínaly rok 
1997, se konečně počasí umoudřilo a můžeme 
prožívat typické „babí léto“, byť v kalendáři již 
několik dnů panuje podzim…

Ludmila Lapčíková, kronikářka 
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Setkání zástupců obce a rodičů dětí, narozených v roce 2010 - 2011, 
které se uskutečnilo 22. srpna 2011 v klubovně Sokolovny na hřišti TJ Sokol Kněžpole

Jirsáková Nela - narozena prosinec 2010 Kněžpole čp. 334
  (rodiče – Jirsáková Jarmila, Jirsák Milan)

Jaitner Jiří – narozen leden 2011  Kněžpole čp. 331
  (rodiče – Jaitnerová Jiřina, Jaitner Vít)

Jakoubek Martin, narozen březen 2011 Kněžpole čp. 244
  (rodiče – Jakoubková Olga, Jakoubek Václav)

Salingerová Klára, narozena duben 2011 Kněžpole čp. 160
  (rodiče – Salingerová Kateřina, Salinger Adam)

Jánošová Lenka, narozena červen 2011 Kněžpole čp. 184
  (rodiče – Jánošová Šárka, Jánoš Vladimír)


