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Rada obce Kněžpole děkuje všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
a samotném průběhu Kněžpolských dožínek 2013
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Dožínky, Slavnosti vína a HODY 2013
Nastal podzimní čas a to znamená, že tady máme hodové období.
V některých obcích už hody dokonce proběhly, ale u nás máme teprve
přípravy na ně a to ve formě tanečních zkoušek.
Zkoušky jsou dvakrát týdně na sále místního kulturního zařízení
a vede je Antonín Žmola, letošní starší stárek. Hodové chasy není moc,
ale i tak věříme, že letošní hody budou zase nezapomenutelné.
Ještě než Vás na hody pozvu, tak bych rád připomněl, že se chasa
zúčastnila a v nemalé míře přispěla k přípravám na letošních dožínkách, a také, jako každý rok, reprezentovala svou účastí v průvodu naši
obec na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Touto formou bych
chtěl všem poděkovat.
Pozvánka na HODY 2013
Tradiční Slovácké hody, se uskuteční poslední říjnový víkend, tj.
26. a 27.10. 2013.
Po dvou letech budou v naší obci opět hody se stárkama.
-Mladší stárci
Ondřej Bílek a Andrea Surá
-Starší stárci
Antonín Žmola a Lenka Kaňovská

2

Program:
Sobota
- 11:00 vázání šátků v suterénu jeviště (peklo)
- 12:30 sraz krojovaných u kulturního zařízení
- 13:00 svěcení staršího a mladšího práva v kostele sv. Anny
- 13:30 obchůzka pro stárky
- 17:00 žádání povolení hodů u starosty obce
- 20:00 hodová zábava s DH Sadovanka a CM Včelaran
- 22:00 hodové tanečky
Neděle

- 9:30 sraz krojovaných u kulturního zařízení
- 10:00 mše svatá v kostele sv. Anny
- 12:00 obchůzka po obci s voděním berana

O 14 dní později, tj. 9.listopadu 2013 se uskuteční tradiční Dozvuky aneb Babské hody. Sraz účastníků bude ve 13:00 a poté se vydáme
na obchůzku po obci.
Ve 20:00 začne zábava se skupinou Kokteil Band a určitě přijdou
na řadu tanečky v opačném provedení a možná i překvapení večera .
Všechny Vás ještě jednou srdečně zveme na
tyto akce a také věříme, že při příznivém počasí
doplní naše řady krojovaných i malé děti v krojích.
za O.S.K.CH.
předseda David Hrabica
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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil
v letošním třetím vydání Kněžpolských novin.
Věřím, že jste si všichni užili letní období plné
odpočinku a rodinných dovolených a nabrali
sil do dalšího období.
Pro obecní úřad bylo léto naopak obdobím
pilné práce. Především proto, že letošní rok byl
a je obzvláště bohatý na realizované investiční
akce. Souběžně tak probíhaly a v některých
případech stále probíhají stavební akce v celkové hodnotě cca. 5,5 milionu korun, z čehož
celkem cca. 3,2 milionu bude pokryto ze získaných dotačních prostředků. Krátce se vrátím
k jednotlivým akcím. Akce snížení energetické náročnosti obecního úřadu je dokončena.
V rámci této akce byla zrealizována výměna
vstupních dveří, několika oken a zateplení budovy. V rámci realizace akce jsme nad rámec
projektu provedli izolaci zdiva, částečně metodou podřezání a částečně injektáží, neboť zdivo
v celé budově bylo velmi vlhké a po zateplení
by tato vlhkost mohla začít způsobovat problémy. Na víceúčelové budově je v rámci projektu
snížení energetické náročnosti naplánována
výměna všech oken a dveří, která již proběhla,
zateplení fasády a zateplení a izolace terasy. Od
některých občanů jsem zaslechl názor, proč se
mění okna, která jsou jen 15 let stará. Přiznám
se, že mi těchto oken bylo také líto. Nicméně
projekt je realizován na základě energetického

auditu a pravidel dotačního projektu, kterými dosavadní okna prostě neprošla. Nicméně
většinu oken se podařilo šetrně demontovat,
takže pokud by někteří občané měli zájem o jejich odkoupení, budou k dispozici a nepřijdou
tak zcela nazmar. Ve finále je přístavba budovy
základní školy, čímž naše škola konečně získá tolik vytoužený prostor pro aktivity školní
družiny. V běhu jsou stavební práce na multifunkčním hřišti v našem sportovním areálu
a zároveň na dětském hřišti u kluziště. Zde je
již osazena většina prvků a dolaďují se terénní
úpravy. Toto dětské hřiště bude dle mého názoru velkým přínosem pro obyvatele přilehlých
ulic, neboť zde doposud žádné dětské hřiště
nebylo. S myšlenkou nápravy tohoto stavu
jsem prosazoval převzetí tohoto hřiště z Bílovic, kde o realizaci projektu neměli zájem. Vše
se naštěstí podařilo a tak budou mít děti další
prostor pro své aktivity. Osazení prvků v rámci
In-line parku je naplánováno na jaro příštího
roku. Zrealizovány byly opravy na komunikacích a další etapu bychom chtěli zrealizovat
ještě do konce roku. Stejně tak je naplánována
rekonstrukce chodníku u pomníku a na Markově. Na tuto akci máme přislíbenu dotaci od
SZIFu ve výši 200.000,-Kč. Do tohoto projektu spadá i úsek od víceúčelové budovy po bytovku. Zde má však na konec letošního roku
naplánován SVAK rekonstrukci vodovodního
řádu. Do doby realizace těchto prací by bylo

neúčelné provádět opravu chodníku, neboť by
tyto práce přišly nazmar. Od úřadu práce se
nám podařilo získat dotaci ve výši 90.000,-Kč
na zřízení pracovního místa na půl roku. Díky
tomu jsme mohli zaměstnat na tuto dobu jednoho občana s minimálními mzdovými náklady obce.
Nejen prací je však živ člověk. Uplynulé období bylo taktéž ve znamení kulturních
a sportovních akcí. 17.8. se v naší obci uskutečnila největší kulturní akce sezony, kterou byly
Kněžpolské dožínky. Akce se dle mého názoru velmi vydařila a přálo nám i počasí. Touto
cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří neváhali obětovat spoustu svého volného času na
přípravu této krásné kulturní akce. Sobota 7.9.
proběhla tradičně ve znamení Slavností vína.
Průvodu se zúčastnili zástupci všech folklorních složek i zástupci vedení obce a obecního
úřadu a důstojně tak reprezentovali naši obec
na tomto svátku slováckého folkloru.
Výborných výsledků dosahují při reprezentaci obce i fotbalisté TJ Sokol Kněžpole.
Aktuálně ze 4 domácích mužstev 3 vedou
v tabulkách svých skupin.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
a pohodové prožití nastávajícího období a také
více vzájemného pochopení a tolerance. Sleduji totiž, že tyto přísady spokojeného života se
v posledních letech stále více vytrácí.
Mgr.Petr Knot, starosta

Výpis
U S N E S E N Í č. 16
řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 26. září 2013
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/1/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje prodej části pozemku p.č. 2766/1, zapsaného na
LV č.1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca 33 m² manželům Anně a Josefovi Mošťkovým, bytem Kněžpole čp.25, za
cenu 100,-Kč za 1 m². Jedná se o část pozemku
pod rodinným domem manželů Mošťkových,
kdy přesná výměra bude určena na základě
geometrického plánu. Náklady na zaměření
a převodu nemovitosti ponese kupující.
k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/2/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje prodej části pozemku p.č. 1440/2, zapsaného na
LV č.1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca 130 m² manželům Pavlíně a Radimovi Palčíkovým, bytem Kněžpole
čp. 209, za cenu 100,-Kč za 1 m². Jedná se
o část pozemku uvnitř dvora rodinného
domu manželů Palčíkových, kdy přesná vý-

měra bude určena na základě geometrického
plánu. Náklady na zaměření a převodu nemovitosti ponese kupující.
k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/3/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje podání nabídky do v budoucnu vypsaného výběrového řízení na prodej budovy č.p.133
a pozemku p.č. st. 3/2 vše na LV 60000 pro
k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště. Jedná se
o majetek České republiky, spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/4/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č.3 pro rok 2013:
Příjmy:
51.500,Výdaje:
350.000,Financování:
298.500,- dle přílohy č. 167/2013

k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/5/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí Kněžpole a Zlínským
krajem pouze v rozsahu navýšení příspěvku
ze stávajících 70,- Kč na 85,- Kč na občana
ročně s účinností od 1.1.2014, tedy nikoliv
Zlínským krajem navrhované navýšení příspěvku na 100,- Kč na občana od 1.1.2015.
k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
16/6/2013
Zastupitelstvo obce odkládá schválení koupě rodinného domu čp.15 v obci Kněžpole
a ukládá Radě obce Kněžpole vést jednání
s majiteli celé nemovitosti a zároveň ukládá
Radě obce Kněžpole zajištění studie o proveditelnosti domova pro seniory.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Budova Základní školy Kněžpole - přízemí
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí
a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice

nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu
a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí
a koalic, u kterých bylo při registrace rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.

Proč třídíme odpad
V roce 2012 bylo v obci Kněžpole vytříděno:
papír a lepenka
14,429002 t
plasty
10,333732 t
sklo
11,361551 t
kompozitní obaly (nápojové kartony)
0,1120696 t
kovový odpad:
2,08 t
Příjem pro obec za odpad vytříděný v roce 2012 – dle Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů uzavřenou s firmou EKO-KOM a.s.

PROVOZNÍ DOBA
na ukládce domovního odpadu-kontejnery
od 1.listopadu 2013 - do 31. března 2014
___________________________________________________
komunální odpad + železo
sobota: 11.00 - 12.00 hod.
______________________________________________________
Výše úhrady za ukládání na místní skládku pro obyvatele obce Kněžpole, mimo fyzické osoby podnikající podle zvláštních oprávnění
a mimo osoby právnické :
za obsah 1 ručního vozíku – káry
za obsah 1 stavebního kolečka
za 1 pneumatiku – os. auta
za 1 pneumatiku – traktoru a malotraktoru

40,- Kč
20,- Kč
20,- Kč
40,- Kč

(schváleno Radou obce Kněžpole dne 24.11.2004 – usnesení č.21/04)

Příjem za kovový odpad od firmy Metalšrot Tlumačov a.s.
- rok 2012
10296,- Kč
Náklady na tříděný odpad za rok 2012 – papír, plast, sklo, nápojový karton celkem:
102058,- Kč
Příjem pro obce za vytříděný odpad za rok 2012
papír, plast, sklo, nápojový karton, kov - celkem: 91138,71 Kč
Pokud nebudeme třídit výše uvedený odpad, vzrostou náklady
na odvoz směsného komunálního odpadu.
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Burza dětského oblečení
SRPŠ Kněžpole pří Základní škole a Mateřské škole Kněžpole
pořádá ve dnech
11.10.2013 – 12.10.2013 BURZU ZIMNÍHO DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ v sále místního Kulturního zařízení Kněžpole.
Příjem zboží je v pátek 11.10.2013 od 17.00 do 19.00 hodin.
Prodej proběhne v sobotu 12.10.2013 od 13.00 do 17.00 hodin.
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Pozvání do knihovny
Naši občané v minulosti vždy rádi sáhli po
knize, zvláště však v zimním období, kdy práce
na poli ustaly a na čtení bylo více času. Touhu
po poznání a ušlechtilé zábavě uspokojovali
četbou všeho, co jim přišlo do rukou. Knihy
si půjčovali ze školy od učitelů, velice vyhledávané byly také kalendáře, ale i noviny a rádi
a s velkou úctou četli knihy s náboženskou tematikou.
Podle zákona z roku 1919 byla každá obec
povinna do konce roku 1920 zřídit v obci obecní knihovnu. U nás v Kněžpoli byl tento úkol
splněn až v roce 1923 a od té doby začaly být
knihy evidovány. Základ tehdy tvořilo 80 knih.
Tento základní fond, vzniklý převáženě z darů
zámožných občanů, byl doplňován nákupem
knih obecním úřadem, ale i dary. V roce 1938
podle tehdejší obecní kroniky měla knihovna

v evidenci již 840 knih a padesát čtenářů.
Ve funkci knihovníků se hned od počátku
vystřídali převážně studenti, později to byl pan
řídící Josef Krček, pak Vojtěch Jakšík č. p. 166,
Milan Maňásek č. p. 189, Ludvík Slíva č. p. 33,
Josef Jakšík č. p. 208, za jehož vedení získala v
roce 1972 místní knihovna III. místo v soutěži
místních lidových knihoven okresu Uh. Hradiště. Dále jako knihovníci pracovali manželé
Ludmila a Svatopluk Hejdovi č. p. 243 a od
roku 1991 Ludmila Lapčíková č. p. 232.
Dnes má knihovna téměř 7.000 svazků.
V tom jsou obsaženy knihy s tematikou společensko-politickou, přírodní, zemědělskou,
technickou, naučnou, krásnou pro dospělé, naučnou a krásnou pro děti a mládež. Čtenářů je
evidováno 69, ale těch, kteří si knihy vypůjčují
a také je čtou, těch je žalostně málo. Každoroč-

ně OÚ nakupuje nové svazky knih a stará se
o údržbu a správný chod knihovny.
Okresní knihovna B. B. Buchlovana zapůjčuje naší knihovně knihy pod záštitou tzv.
výměnného fondu, což naši knihovnu samozřejmě obohacuje.
Jsem přesvědčena, že v současné době Vás
– čtenáře i ostatní zájemce o četbu, může kniha potěšit a pobavit, bude Vašim spolehlivým
přítelem, rádcem, zdrojem radosti, poznání
a poučení. Snad i Vy dospělí, ale také děti
s přicházejícím podzimem rádi usednete místo k televizi, počítači nebo internetu k pěkné
a hodnotné knize.
V knihovně se můžeme setkávat každé úterý od 14:00 do 18:00hodin.
Ludmila Lapčíková
knihovnice

Co se děje s kněžpolským „Kaštánkem“ ?!
V dřívějších dobách bývalo dobrým zvykem, že téměř při každé významné události –
aby se na ni nezapomnělo, byl vysazen strom,
někdy více stromů, které by připomínaly současníkům, ale zvláště budoucím generacím tu
významnou událost.
A tak i u nás v Kněžpoli v roce 1879 pan
učitel Krybus se svými žáky zdejší školy vysadil
u tehdejší kapličky, dnešního kostela, a také na
tzv. Pavelově louce kaštany, na památku stří-

brné svatby císaře Františka Josefa. „Pavelova
louka“ je prostranství u zatáčky při vjezdu do
naší obce směrem od Bílovic. Kaštan se tu stal
během doby kněžpolskou dominantou. Každý,
aniž si to uvědomujeme, s hrdostí vzhlíží k tomuto překrásnému přírodnímu výtvoru. Celou řadu let, mimo roku letošního, sbíraly děti
na podzim napadané kaštany, někdy v zápalu
toho, aby měl těch hnědých plodů víc než kamarád, použil ke srážení kaštanů suchých větví

nebo i kamenů. Něco bývalo těmito zásahy na
stromě poškozeno, ale co se stalo s tímto mohutným stromem od loňského roku, ale zvlášť
v současné době, je víc než smutné. Kaštánek
je proschlý, zežloutlý, jakoby bez života. Čím to
bylo způsobeno? To se asi nedozvíme…
V dnešní ochuzené přírodě je nutné opatrovat každý keř a každý strom zvlášť.
Ludmila Lapčíková
kronikářka
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Protipovodňové hráze obce Kněžpole
V dubnu letošního roku proběhly v působnosti obce Kněžpole
technicko-bezpečnostní prohlídky (TBP) ochranných protipovodňových hrází v povodí Mistřického potoka. Jde o první prohlídku hrází
provedenou pracovníky Povodí Moravy, s.p. na Mistřickém potoce po
jeho převzetí od bývalého správce ZVHS, která se provádí dle §62 zák.č.
254/2001 Sb, v rámci technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními
díly. Protože tato činnost byla ZVHS v minulosti zanedbávána, byly
zjištěny závady, které se budou muset postupně odstranit. Kromě oprav
technického charakteru se zejména jedná o poměrně velký výskyt dřevin
a křovin, které se na těchto vodních dílech vyskytovat nesmí. Protože se
mnohde jedná o ovocné stromy, je pochopitelné, že bude pro některé
vlastníky těchto stromů jejich odstranění citlivou záležitostí. Je však třeba pochopit, že se kromě porušení příslušného ustanovení zákona jedná
o ohrožení stability hrází a tím i jejich ochranné funkce.
Ochranné hráze byly za nemalé peníze státu vybudovány pro ochranu obyvatel obce Kněžpole a jejich majetku a bude tedy hlavně v zájmu
jejich obyvatel, aby byla tato ochrana funkční. Povodí Moravy, s.p. jako
správce hrází proto požádalo obecní úřad v Kněžpoli o součinnost a spolupráci při jednáních o odstranění stromů s dotčenými vlastníky a při
zajišťování přístupů.
Odstraňování stromů a křovin bude probíhat postupně tak, aby do
04/2018 byly všechny dřeviny z hrází odstraněny. Nejprve (2013-2014)

budou odstraněny dřeviny náletové a potom budou následovat ovocné
stromy.
Věříme, že občané pochopí naléhavost a nutnost obnovení funkčnosti PPO obce a že společnými silami podaří obnovit plně funkčnost
protipovodňové ochrany, protože jak správci hrází tak i obyvatelům obce
jde o společnou věc.

Přehled zakázaných činností na tělese protipovodňové ochranné hráze (tj. na vodním díle)
Legislativa
Obecně dle § 58, odst. 1 Vodního zákona je zakázáno jakýmkoliv
způsobem poškozovat vodní díla a jejich funkce, tedy i ochranné protipovodňové hráze.
Konkrétně Vodní zákon, č.254/2001 Sb. § 58, odst. 2, písm. a. uvádí,
že na ochranné hráze se nesmí vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly,
pokud se nejedná o údržbu. Naopak správce musí z ochranné hráze se
musí odstraňovat náletové dřeviny, viz Vodní zákon, č.254/2001 Sb. par.
§, odst. 1, písm. j.
Stavby ve vzdálenosti do 15,0 m od vzdušné paty ochranné protipovodňové hráze je možné realizovat pouze se souhlasem vodoprávního
úřadu dle § 17 Vodního zákona.

Časy se mění...
...i když by se ten název spíše hodil k článku
paní kronikářky, nenašel jsem žádný lepší pro
můj příspěvek, který je naopak současný a hlavně více zacílený do časů budoucích.
K jeho sepsání mě donutilo oznámení
z podniku Povodí Moravy, které je otištěno
v předchozím článku. Oznamuje se v něm záměr tohoto státního podniku zkulturnit tok
Mistřického potoka a hlavně omezit možnosti
porušení stability hrází a tím i jejich ochranné
funkce. Až do této věty by se dalo s uvedenými
formulacemi jen souhlasit, obzvláště poté, co
se 10. srpna hráz Mistřického potoka protrhla
a zalila přilehlé záhumenky velkým množstvím
vody. Oprava protržené hráze však byla velmi
rychlá a já jsem za ni sám napsal i zodpovědným
pracovníkům e-mail s poděkováním.
Další formulace v tomto dopise mě však
zarazily a já jsem až doteď nepochopil, co bylo
vlastně záměrem. Zda šlo opravdu jen o zkvalitnění ochrany obce před povodní nebo zda jde
o vyvinění se z odpovědnosti za onu protrženou
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hráz a zároveň i předvedení síly zákona a jeho dopadu na kulturní krajinu.
Pokud se totiž podíváte blíže na fotku
z oné porušené hráze, tak ani při nejlepší vůli tam nikde nevidím žádný
kořen, který by bylo možné označit za
původní příčinu. Naopak kořeny trnky na sebe nabalily aspoň něco málo
trávy a bránily tak odnosu zeminy dál
do pole. V korytě pak byla vidět velká
hromada posečené trávy, která byla při
sekání ponechána přímo podél toku.
Chápu to - vytahat tak velké množství
bodláků a vysoké trávy na druhou stranu hráze jednak dá zabrat a zároveň to
asi i „kazí normy“, takže proč by to ti sekáči dělali... Jenže bohužel krátce po vysečení první třetiny z celé délky hráze na tzv. Zelničkách přišla
nad naši obec průtrž mračen a právě tato tráva
byla oním špuntem, který zvedl hladinu až do
míst, kde již násep nebyl tak pevný. Další průběh
událostí je již známý...
Bohužel musím konstatovat, že
asi nebude příliš mnoho možností se
vykácení všech dřevin a keřů po celé
délce Mistřického potoka ubránit jednali bychom totiž protizákonně.
A nic na tom nemění ani fakt, že pokud se začtete do textu této právnické
matérie, tak velmi rychle zjistíte, že její
vznik je datován do roku 2001, kdy
jsme byli na začátku oné „legislativní smršti“, z jejichž následků se ještě
doteď celá republika vzpamatovává.
Stejně tak se možná nyní vzpamatovávají ze šoku i naši kněžpolští myslivci,
kteří před zhruba 30 lety dostali saze-

nice v hodnotě 31 000 korun československých,
a že to tehdy bylo peněz... , aby v rámci svých
brigádnických hodin osázeli břehy Mistřického
potoka právě za účelem zpevnění hrází. Potěšitelná je naopak skutečnost, že toto oznámení
si již nemůžou přečíst patrně naši nejslavnější
rybníkáři, pánové Jakub Krčín z Jelčan a Štěpánek Netolický, protože ti by se po přečtení textu
zákona 254/2001 Sb. asi už ani nevzpamatovali...
Co je však důležitější - jejich vodní díla až dosud
přečkala všechny nápory vody, které jsme na ně
až dosud poslali z koryt našich zregulovaných,
fyzicky i právně očištěných koryt. A ten, kdo byl
na dovolené v Třeboni a v jejím okolí, tak jistě
potvrdí, že břehy osázené živými stromy jsou
právě tím kouskem přírody, která kromě své
estetické funkce prokazuje i nezanedbatelnou
službu protipovodňovou a protierozní.
Nejsem právník, ale technik a proto bych
se rád přeptal zodpovědných činovníků Povodí
Moravy s.p. na to, jaký spatřují rozdíl mezi potokem Mistřickým a potokem Březnickým - oba

Kněžpolské noviny
jsou dle mého názoru součástí protipovodňové
ochrany obce Kněžpole a zatímco v jednom
teče během roku sotva pár litrů za vteřinu, tak
ten druhý má několikrát během roku možnost
posbírat vodu ze širšího území a čas od času
pohrozit i větší vodou. A zatímco u jednoho
bude koryto čisté a budou zlikvidovány i ovocné
stromy v nejlepších letech, koryto druhého (byť
jen na jednom břehu) bude dál zarůstat vrbami
a olšemi v míře větší než malé. Nebo je snad
cílem tohoto opatření očistit jen ta místa, která jsou přímo na očích a místa, kam již z hlavní cesty oko nedohlédne, tak ta se nechají bez
povšimnutí? O tomhle by asi mohl hodně povyprávět kníže Potěmkin, ale to je také postava
z jiné historické doby...
Původně jsem chtěl zde napsat už jen rozloučení a poděkování čtenářům za jejich pozornost, ale ještě dva odstavce si dovolím připsat.
Inspiraci k nim jsem získal při jízdě metodou
přískoků podél kurtů a břehů Moravy. Tento způsob jízdy je v posledních čtrnácti dnech
vyhrazen zejména těm, kteří chtějí objet rekonstruovaný úsek silnice v Mařaticích a nechtějí
se nechávat zbytečně nervovat při stání v nekonečných kolonách a při pohledu na šest chlapů
a dva bagristy. Hned vás totiž musí napadnout
otázka, zda i letité stromořadí na břehu Moravy

nesplňuje ty zákonné podmínky pro jeho odstranění. Není snad hráz Moravy součástí protipovodňových opatření města Uherského Hradiště? Pokud jsou tedy zákony platné pro každého,
pak bychom mohli na tento rozpor upozornit
na Povodí Moravy s.p. a vyzvat je k odstranění
všech stromů podél toku...
Asi bychom touto iniciativou nesklidili
mnoho obdivu. Někdy je zkrátka a dobře nutné zapojit i zdravý selský rozum a ctít u zákonů
především jejich ducha, nikoliv jen jejich literu.
Teprve pak se dá právním rámcem popisovaná
situace i účinně převést do praxe. Jak jinak než
absencí tohoto druhu přemýšlení si vysvětlit
fakt, kdy jde kolem kurtů jeden chodec, který
využívá ke své chůzi paragrafy ošetřené pravé
krajnice a za ním jede deset i dvacet osobních
aut, které ho nemohou objet? Přitom by stačil
jeden dva kroky stranou, auta by přejela a on by
mohl pokračovat. Ale proč by to dělal, když on
je v právu? A zkuste na něj zatroubit - to budete
hned označeni za arogantní namyšlence - vždyť
on má na své straně právo. No a potom jedete
jiný den, tento koumák nikde není a propustnost i takto úzké silnice je víc než překvapivá...
Takže co napsat na závěr? Já myslím, že se
nemění ani tak časy, ale spíše lidé. Pesimisté by
řekli, že k horšímu, ale já bych zůstával raději

i dál optimistou. A přál bych si nadále čím dál
četnější setkání s oněmi výše zmiňovanými nositeli „zdravého selského rozumu“. Snad nechci
zase tolik...
Příjemné podzimní dny Vám přeje
Petr Jakšík

Podzimní část fotbalové sezóny 2013-2014 v Kněžpoli
Po letní přestávce odstartoval nový ročník fotbalových mistrovských soutěží. Mezi účastníky tradičně nechybí ani čtyři oddíly TJ Sokol Kněžpole.
Oddíly mužů a dorostu zahájily své soutěže nejdříve
a mají odehráno už sedm soutěžních kol. Týmu mužů
Kněžpole v této sezóně vyloženě “sedla” reorganizace okresních soutěží. „Benfika“ se ujala role štiky A-skupiny okresní soutěže. Zatím má na
kontě pět vítězství, jednu remízu a dosud neokusila hořkost porážky.
S šestnácti body, s odloženým zápasem k dobru a s aktivním skóre 27:8
v tabulce OS vede. Mužstvo koučované Martinem Hašou bylo posíleno
Petrem Štefkou z Traplic, František Ižo přišel z Mařatic, Pavel Grebeníček se vrátil z hostování v Jarošově a David Otáhal je výbornou posilou
z dorostu.
Dorostenci zatím v náročné krajské soutěži nasbírali šest bodů a patří jim v tabulce 11. příčka. Zde se projevuje problém s kádrem, který se
po odchodu několika hráčů nepodařilo zcela doplnit. Držme jim však
palce a věřme, že pod vedením trenéra Filipa Hančíka se opět podaří
vybudovat tým útočící na horní příčky své třídy.
Žáci jsou po mužích dalším týmem s úspěšným startem do sezóny.
Okupují první místo své okresní soutěže díky nasbíraným 9-ti bodům ze
tří odehraných mistrovských utkání, navíc mají zápas k dobru a pyšní se

rovněž zajímavým skóre 20:3. Když uvážíme, že kádr je doplněn nováčky
z přípravky a postu trenéra se ujal Jozef Valko teprve v průběhu předchozí sezóny, je nutné ocenit první ovoce trpělivé práce našeho žákovského
oddílu. Jen tak dál!
Plným tempem vletěla do své okresní soutěže i naše nejmladší generace fotbalistů – přípravka. Po pěti odehraných kolech okresní soutěže
má plný bodový zisk 15 bodů, skóre 60:13 a dominuje na prvním místě
své tabulky. Trenér Jaroslav Markus i přes odchod klíčových hráčů do žákovské kategorie zavedl v přípravce vysoký výkonnostní standard. Nelze
nevzpomenout ani vydatnou podporu výborné party rodičů, za kterou
jim náleží náš veliký dík a obdiv.
Je zřejmé, že naše fotbalové oddíly mají sezónu 2013/2014 výborně
rozjetou. Nicméně do konce je ještě daleko a nelze usnout na vavřínech.
Snahou všech členů Sokola je vzorná reprezentaci naší obce a udržování
její vskutku historické fotbalové tradice. Vzhledem k bezkonkurenčně
nejširšímu rozsahu činnosti a široké účasti - jak aktivních hráčů a funkcionářů, tak i fanoušků a návštěvníků - lze říct, že ze všech kněžpolských
spolků a organizací na poli sportovním a kulturním právě Sokol úspěšně
zajišťuje nejrozsáhlejší prezentaci obce Kněžpole.
za Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Kněžpolský tenis
Tenisová sezóna ještě není zdaleka u konce. Neznáme tenistu roku,
kterého určí právě vrcholící Knežpolská tenisová liga. Před námi jsou ještě
dva turnaje. Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější Burčákový turnaj se uskuteční první říjnovou sobotu. Mikulášský turnaj, závěrečný turnaj sezóny,
který se jako jediný neodehraje na kněžpolských kurtech ale v některé
z tenisových hal v regionu, proběhne začátkem prosince.
Po několika letech úbytku členů tenisového klubu se tento trend podařilo zastavit a v letošním roce počet členů naopak o něco vzrostl. Zvýšila
se návštěvnost a obsazenost kurtů. Také počet turnajů pořádaných Tenisovým klubem se téměř zdvojnásobil. Kromě noční Kněžpolské sovy,

Burčákového a Mikulášského turnaje se odehrály další dva. V polovině
června proběhl turnaj ve dvouhrách a díky zájmu dámské části sportovní
populace se povedlo poslední srpnový víkend uspořádat první turnaj ve
smíšených čtyřhrách – mixech.
Veškeré informace o uskutečněných i připravovaných akcích Tenisového klubu naleznete na www.tenis-knezpole.cz.
Budeme rádi, pokud některý z následujících dnů babího léta využijete
k návštěvě tenisového areálu a vyzkoušíte kouzlo bílého sportu.
Za Tenisový klub Kněžpole o.s.
Mgr. Petr Holub

7

Kněžpolské noviny

Celoroční projekt
Učíme se hospodařit
O finanční gramotnosti se v posledních letech často mluví vzhledem k tomu, že se řada občanů potýká s tíživou finanční situací,
kdy neumí spravovat svůj rodinný rozpočet a neumí ani posoudit
své finanční možnosti. Proto se téma finančního vzdělávání dostalo
od září 2013 do upravených vzdělávacích programů základních škol
prostřednictvím vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace, Člověk a společnost a Člověk a svět práce.
Již několik let se snažíme žákům naší školy některá výchovná témata přiblížit prostřednictvím celoročních projektů. Nejinak tomu
bude i v letošním školním roce. Název projektu Učíme se hospodařit
napovídá, že ústřední náplní bude právě finanční gramotnost.
Cílem projektu bude rozvoj finančních dovedností žáků, seznámení se se základními právy a povinnostmi dětí ve světě financí,

orientace v problematice peněz a cen, bankovních produktů, poznávání bankovek, vypěstování postoje k povědomí o hodnotě peněz,
odpovědné spravování osobních rozpočtů a jejich aplikace v běžném
osobním životě.
Na každý měsíc bude stanoveno jedno téma, ve kterém budou
žáci rozvíjet znalosti a dovednosti k problematice nakupování, reklamy, kapesného, hospodaření, obdarovávání, ale i témata, která se
týkají zajištění základních rodinných potřeb s ohledem na zdravý životní styl a životní prostředí.
Při výuce k finanční gramotnosti neopomeneme důraz na lidské
hodnoty - přátelství, zdraví, spokojenost, toleranci, které nelze materiálním světem nahradit ani získat.
Mgr. Libuše Čechová

Základní škola
V pondělí 2. září začal nový školní rok
2013/2014. Slavnostní zahájení základní školy
se uskutečnilo za příjemné atmosféry. Žáky naší
školy přivítali a podpořili v nástupu ke školním
povinnostem ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Irena Šichová, starosta Mgr. Petr Knot, Mgr. Jana Polášková, kaplan Mgr. Josif Altman, vedoucí učitelka
MŠ Ivana Bílková.
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Škola je organizována jako trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída
1. ročník
11 žáků
Mgr.Libuše Čechová
II. třída
2. a 3. ročník
5 +11 žáků
Mgr.Irena Šichová
III. třída
4. a 5. ročník
9 + 9 žáků
Mgr.Ludmila Vaverková

Počet žáků je celkem 45. Výuka probíhá v l.5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Sedm klíčů k radosti. Na snížený úvazek učí

učebna C
učebna A
učebna B

Mgr. Sláva Cingelová a Hana Bučková. Ve třetím
ročníku bude při výuce vypomáhat na snížený
úvazek asistentka pedagoga Jana Budíková.

Kněžpolské noviny
Žáci naší školy mohou navštěvovat nepovinný předmět náboženství, který vyučuje pan
kaplan Josif Altman ve čtvrtek ve dvou odděleních.
Školní družina má dvě oddělení, v nichž budou pracovat vedoucí vychovatelka Hana Bučková a Jana Budíková s 36 přihlášenými dětmi.
Nezačínáme úplně jednoduše. Jak jste si mohli
povšimnout, během prázdnin byla zahájena
výstavba místnosti pro školní družinu. Dokud

nedojde k jejímu předání, bude se uskutečňovat činnost školní družiny v přízemní učebně
a v ostatních prostorách školy.
Provoz školy bude zajišťovat školnice paní
Jana Brázdilová a pracovnice úklidu paní Zdeňka Borusíková. 43 dětí se stravuje ve školní jídelně, vedoucí ŠJ je Jana Brázdilová.
Při ZŠ pracuje Sdružení rodičů, předsedkyní je paní E. Bilíková.
Školská rada, pro volební období 2012 –

2015, pracuje ve složení členů za zákonné zástupce E. Bilíková a A. Šimík, za pedagogické
pracovníky L. Čechová a H. Bučková, za zřizovatele M. Ševčíková a T. Otrusiník.
Závěrem bych chtěla popřát všem žákům,
pedagogům a zaměstnancům školy hodně úspěchů, spokojenost a pohodu ve škole a především
také pevné zdraví, rodičům hodně trpělivosti
a radosti z výborných výsledků svých dětí.
Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Okénko do mateřské školy
Dny volna skončily a již se opět hlásí měsíc září. Září je pro všechny mateřské školy měsícem adaptace. I do naší malé školičky nastoupily nové děti, na které jsme se již těšili. Prostory šaten byly zútulněny
a vybaveny novými skříňkami a podlahami.
V obou třídách je zapsáno po dvaceti pěti dětech. Do třídy srdíček nastoupilo třináct nových dětí a do třídy motýlků tři děti. V obou
třídách se tedy změnilo složení dětí. Některé děti zvládaly změny bez
větších problémů, jiné se však potýkaly s adaptačními obtížemi.
Pro většinu nových dětí je to obrovská životní změna. Z domova
přichází do nového prostředí, kde je vítají paní učitelky a noví kamarádi. Je to tedy spousta informací, se kterými se musí dítě vyrovnat.

I pro rodiče je to velká změna. Ti byli na schůzce rodičů seznámeni
s řádem školy a dalšími akcemi mateřské školy. Na webových stránkách si můžou v průběhu roku najít informace, které je zajímají.
A jak by měly děti přicházet z rodiny?
Rodiče by měli vést své ratolesti k samostatnosti ohledně oblékání,
osobní hygieny a stravování. Jejich dítě by se mělo umět dobře pohybovat, pozorovat a napodobovat, mluvit a dorozumívat se o běžných
denních věcech. Mělo by také reagovat na svoje jméno.
My učitelé se budeme snažit dosáhnout relativní citové samostatnosti prostřednictvím činností, které jim umožní, aby se dítě umělo
samo a bez bázně vyjadřovat a obhajovat svůj názor. Také se musí na-
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učit řídit určitými pravidly, která nám vypomohou prohlubovat vztahy
mezi vrstevníky i dospělými při verbálních i neverbálních komunikačních aktivitách.
V této době nám již děti nepláčou, ale velmi pěkně se přizpůsobují
hře v herní skupině. K dobré radostné náladě přispělo i „kouzelnické
vystoupení veselého Toma“. Děti byly nadšené a velmi pěkně reagovaly

na vystoupení kouzelníka. Tento školní rok můžeme dětem nabídnout
spoustu kulturních a jiných akcí, které zpestří pobyt v mateřské škole.
Přála bych všem dětem, aby rády chodily do mateřské školy, navazovaly kontakty se svými vrstevníky, poznávaly svět kolem nás a rozšiřovaly si své obzory.
Ladislava Nosková, MŠ Kněžpole

Kněžpolské dožínky 2013
Tradičně největší kulturní akcí, kterou Kněžpolský mužský
sbor ve spolupráci s Obecním úřadem Kněžpole pořádá, jsou
Kněžpolské dožínky. Ty letošní, v pořadí třetí (celkově v novodobé historii již čtvrté), byly naplánovány v minulém roce. Přípravný výbor ve složení Jiří Lapčík, Tomáš Bittner a Peter Janků
začali s organizačními pracemi již na jaře tohoto roku. Celková
organizace je poměrně velmi náročná, zkušenosti z minulých let
nám pomohly ke zdárnému průběhu dožínek letošních. Byl dohodnut termín konání, a to 17. srpna 2013 a tím byla zahájena
příprava již několik měsíců před samotnými dožínkami. Oslovili
jsme všechny složky, které byly pro celou akci nepostradatelné.
Bylo nutno zprovoznit dobovou zemědělskou techniku, která je
v majetku sboru, což se povedlo, zahájili jsme nacvičování dožínkových písní, které byly zaslány mezi pozvané sbory, a to domácí
Děvčice z Kněžpola, ženský sbor Denica z Ostrožské Nové Vsi,
ženský sbor Babčice ze Spytihněvi a mužským sborům z Ostrožské Lhoty a Spytihněvi. Pozvány byly cimbálová muzika Včelaran,
domácí dechová hudba Kněžpolanka, velmi důležitou složkou pro
zdárný průběh dožínek byla a je Kněžpolská chasa, která se kromě
samotné účasti při dožínkách dobře zhostila i výzdoby a organizace ve sportovním areálu. Pozváni byli majitelé koňských spřežení
(celkem se zúčastnily čtyři vozy), ochotně ve stejném složení jako

v minulých letech slíbili účast další důležití účastníci, a to domácí
chlapi, kteří sváželi obilí a obsluhovali mlátičku, jež byla spuštěna
do provozu spolu s dalšími stroji na ploše u kurtů a také Sbor dobrovolných hasičů Kněžpole, kteří tradičně organizovali dopravu
v obci v průběhu obchůzky. Všem zúčastněným (celkem zhruba
130 lidí) včetně sponzorů, bez jejichž finančních příspěvků by
akce nemohla proběhnout, patří velké poděkování.
Samotný den dožínek začal srazem sekáčů a odběraček (členové a členky domácích sborů a chasy) na části „Odkolé“, kde
proběhla samotná sklizeň, po poledni začala obchůzka. Po naložení mandelů na vozy jsme se odebrali průvodem ke starostovi
a následně k domu manželů Josefa a Marty Janků, kterým patří
velký dík za to, že se ujali ochotně role hospodářů. Po příchodu
k areálu hřiště bylo provedeno vymlácení obilí a následně jsme
přešli k předávání symbolů dožínek hospodářům. Poté následovalo vystoupení Národopisného souboru Včelaran,sborů včetně
společného zpívání a pak již proběhla taneční zábava za doprovodu d. h. Kněžpolanka a Včelaranu. Díky pěknému počasí a dobrému přístupu všech zúčastněných, se letošní dožínky podařily
a věříme, že nebyly poslední a že se i při jiných kulturních akcích
společně potkáme.
Za Kněžpolský mužský sbor Petr Hubáček

Poděkování
V sobotu 31. 8. proběhla v kostele Jana Křtitele v Bílovicích brigáda kněžpolských občanů na vyčistění půdy kostela. Úklid zde nikdo neprováděl předchozích 200 let. Práci pod vedením pana faráře Říhy
řídil Pavel Krystýn, čistil se prostor nad varhanami. Šlo o těžkou práci ve velmi zajímavém prostředí.
Brigády se zúčastnilo 15 Kněžpolanů, kterým bych za tuto činnost rád poděkoval.
Petr Švehla
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11. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště
- sobota 7. 9 .2013 a neděle 8. 9. 2013
Poděkování patří všem, kteří se této krásné akce zúčastnili a reprezentovali naši obec v průvodu
nebo při vystoupení v rámci programu.
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