Kněžpolské noviny
www.knezpole.cz

č.3/2015

Slavnosti vína

1

Kněžpolské n
Kněžpolské
noviny
oviny
V úterý 1.září byli
do školních lavic
přivítání noví
prvňáčci:
Štěpán Jánoš
Tomáš Kupec
Jakub Jirsák
Lukáš Trejbal
Vladimír Kolařík
Tibor Fojtík

MŠ - Třída srdíček
MŠ - Třída motýlků

Zahájení školního roku

Přednáška základy první pomoci

2

Zahájení školního roku

Kněžpolské noviny

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
věřím, že jste po prázdninách, které jsou
u většiny z nás obdobím dovolených, odpočati a plni sil a Vaše děti nastoupily do nového
školního roku s radostí a touhou po nových
vědomostech.
Tak jako každý rok, i letošní léto žila
naše obec intenzivně kulturou a sportem.
V krátkosti bych připomněl zejména hasičskou soutěž O pohár starosty obce, činnost
našich sportovních klubů a tradičně také
Slovácké slavnosti vína za účasti všech našich
folklorních souborů. Chtěl bych tímto všem
účastníkům z řad krojovaných poděkovat za
reprezentaci obce a všem ostatním, kteří se na
organizaci podíleli, za jejich práci a ochotu.
Pro mě byly uplynulé měsíce spojeny
zejména s vyřizováním potřebných povolení
a dalších organizačních záležitostí spojených
s největší investiční akcí naší obce nejen
v tomto roce, ale za minimálně dvě poslední volební období, a to Revitalizací centra
obce Kněžpole. Naštěstí se s vypětím všech

sil vše potřebné podařilo vyřídit a k dnešnímu dni je vydáno jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení. Přípravné stavební
práce již započaly a spolupráce se společností
STRABAG se jeví jako velmi dobrá. V této
souvislosti bych chtěl požádat všechny občany o trpělivost a pochopení vůči omezením,
které bude stavba představovat. Budou to jak
dopravní uzavírky, tak v případě těch nejvíce
dotčených omezení příjezdu k jejich nemovitostem. Obec i stavební firma se budou snažit, aby byly tato omezení minimalizovány,
ovšem zcela se jim vyhnout není při stavbě
tohoto rozsahu možné. Je však nutné se dívat do budoucna s tím, že tato stavba nám
všem přinese zvýšení uživatelského komfortu komunikací, chodníků a sadových úprav
a v neposlední řadě také výrazné zkrášlení
této části obce.
Co se týče druhé dotační akce, a to Zavedení separace a svozu bioodpadu, tak již obec
převzala část plnění, konkrétně štěpkovač
Laski a v říjnu by nám mělo být dodáno vo-

zidlo Mitsubishi Fuso s nosičem kontejnerů
a kontejnery.
Do konce roku bychom rádi zrealizovali
i opravu chodníku od knihovny po Malinovo
po levé straně komunikace. Zda se to podaří,
bude záviset na tom, jestli vysoutěžíme dodavatele a především to zvládneme termínově,
jelikož většina stavebních firem v tomto oboru
má vytížené kapacity až do konce roku. Také
je nutné před zimou vyřešit havarijní stav
okapů na budově školy. V nejbližších dnech
bude dokončeno veřejné osvětlení v nové ulici
k lesu na Markově.
Rád bych poprosil rodiče, aby si více
všímali, co jejich děti dělají ve volném čase.
V poslední době se nám množí případy drobného vandalismu na veřejných prostranstvích.
Konkrétně se jedná o poškození osvětlení pomníku padlých, zničení informačních tabulí
na kluzišti, poškození mantinelů a další.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití nadcházejícího podzimního období.
Mgr. Petr Knot, starosta obce

Výpis
U S N E S E N Í č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 24. září 2015
k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/1/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
koupi pozemku p.č. st.125 o výměře 386 m2,
zapsaného na LV č. 1155 pro k.ú. Kněžpole
u Uherského Hradiště, kdy součástí pozemku je stavba č.p. 65 (objekt k bydlení) a to od
vlastníků paní Marie Bednaříkové, bytem Březolupy čp.311 a Mgr. Vojtěcha Kupce, bytem
Kněžpole čp. 26. Pozemek je kupován včetně
všech součástí a příslušenství za kupní cenu ve
výši 400.000,-Kč.
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/2/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje variantu ocelového plotu u víceúčelové
budovy a pověřuje Radu obce vyhlášením
výběrového řízení s tím, že cena nepřekročí
200.000,- Kč včetně DPH.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/3/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
jednorázový finanční dar ve výši 5.000,- Kč
jako poděkování panu Zdeňku Pálkovi za jeho
celoživotní přínos za vedení dechové hudby

Kněžpolanka a za přínos v oblasti kultury a zároveň pověřuje starostu obce předáním daru.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/7/2015

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/4/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení
nedokončeného dlouhodobého hmotného
majetku – projekt zpevněná plocha u Základní školy, vedený na účtu 042 0307 ve výši
14.520,- Kč a přeúčtování na nákladový účet
547 0500 jako zmařené investice. Projekt nebude realizován z důvodu komplexního řešení prostoru v rámci Revitalizace centra obce
Kněžpole.

Zastupitelstvo obce Kněžpole promíjí společnosti KOVOP, spol. s r.o., Kněžpole 110,
687 12, IČ 25553925, smluvní pokutu ve výši
30.000,- Kč, která vznikla z titulu porušení povinností z plánovací smlouvy čj. 1/ZO/2012 a to
nedodržením článku VII. smlouvy, tedy jednotlivých termínů uvedených v článku VII. bod 1.
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/5/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole deklaruje,
že původní plánovací smlouva č. 1/ZO/2012
zanikla a byla nahrazena novou plánovací
smlouvou č. 1/ZO/2015.
k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/6/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
změnu rozpočtu č. 4 pro rok 2015 takto:
Příjmy: 88.489,- Kč
Výdaje: 5.346.000,- Kč
Financování: 5.257.511,- Kč
dle přílohy č. 5-6/2015

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/8/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
přípravu a následnou realizaci projektu přístavby kulturního zařízení pro účely využití
jako ordinace praktického lékaře, s předpokládanými náklady max. 1,5 milionu Kč.
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/9/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje
Radu obce Kněžpole provedením rozpočtového opatření ve výdajích ODPA 3399, POL
6121 do 50.000,- Kč na vyhotovení projektové dokumentace přístavby kulturního zařízení.
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Provozní doba Sběrného dvora
od 1. listopadu 2015 - do 31. března 2016
sobota: 11.00 - 12.00 hod.
Výše úhrady za ukládání do sběrného dvora
pro obyvatele obce Kněžpole, mimo fyzické
osoby podnikající podle zvláštních oprávnění
a mimo osoby právnické:
Komunální odpad
za obsah 1 ručního vozíku – káry
za obsah 1 stavebního kolečka

40,- Kč
20,- Kč

Poděkování

Suť
za obsah 1 ručního vozíku – káry
za obsah 1 stavebního kolečka

80,- Kč
40,- Kč

Pneumatiky
za 1ks – os. auta
za 1ks – traktoru a malotraktoru

20,- Kč
40,- Kč

(schváleno Radou obce Kněžpole dne
12.8.2015 – usnesení č.19/2015)

Ve dnech 23. a 25. září 2015 se
v naší obci uskutečnila mimořádná
sbírka použitého ošacení a domácích potřeb, kterou pořádá Diakonie
Broumov. Děkujeme členkám místní
organizace Českého červeného kříže,
které jako obvykle pomáhaly při
shromažďování ošacení a domácích
potřeb od občanů.

Přednáška Základy první pomoci
V pátek 2.října 2015 uspořádal Obecní úřad Kněžpole přednášku na
téma první pomoc. Přednášející Ing. Martina Poláchová velmi poutavě
seznamovala 18 účastníků přednášky se základy laické první pomoci.
Obsahem byla bezpečnost při poskytování první pomoci, přivolání odborné pomoci, první pomoc u stavu bezprostředně ohrožujících život,

Vážení občané Kněžpole
Dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o udělenou poctu Vašeho
spoluobčana a rodáka z Kněžpole Zdeňka Pálky. Dne 15. srpna 2015
mu byla udělena ve Valašských Kloboukách pamětní medaile hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka jako výraz uznání a poděkování za celoživotní rozvoj vesnické kultury v oblasti dechové hudby.
Zdeněk Pálka začal hrát ve svých 11 letech na křídlovku, v roce 1960
přišel do Kněžpolanky, v roce 1974 udělal kapelnické zkoušky a od té
doby Kněžpolanku vede. Na Kněžpolské přehlídce malých dechových
hudeb v roce 2014 oslavil 40 let kapelničení, kde mu mimo jiné při této
příležitosti gratulovala i Ivana Slabáková.
K udělení medaile Zdeňkovi Pálkovi pogratulovali: PaedDr. Petr Navrátil, zastupitel zlínského kraje, náměstek pro školství a kulturu,
Mgr. Eliška Olšáková, starosta Valašských Klobouk, Mgr. Libor Mikl
spolumajitel ZUŠ Morava a člen výběrové komise, Josef Smýkal, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD. I my muzikanti z Kněžpolanky
se chceme ke gratulaci připojit a popřát Zdeňkovi pevné nervy v další
činnosti a hodně zdraví.
„Zdeňku, slibujeme Ti, že to Tvé ocenění ještě náležitě a pěkně po muzikantsku oslavíme.“
Muzikanti Kněžpolanky
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základní podpora životních funkcí, resuscitace, první pomoc u jiných
úrazových a neúrazových stavů dětí a dospělých a použití vybavení lékárničky. V průběhu přednášky došlo i na praktický nácvik na figuríně.
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že přednáška byla velmi přínosná
a bylo by vhodné ji každoročně opakovat.
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Zdeněk Pálka (nar. 18. 11. 1947)
tubista, kapelník slovácké dechové hudby KNĚŽPOLANKA od roku 1974
Zdeněk Pálka žije od dětství v Kněžpoli u Uherského Hradiště. Jeho muzicírování
začalo v jedenácti letech, když přišel jednou
domů, „že sa chce na něco učit hrát“. Jeho otec
měl hudbu velmi rád, proto dlouho neváhal
a syna zavedl do sousední vesnice Bílovice,
kde na své hudební škole učil Jan Nemáš.
Zdeňka učil hře na křídlovku a někdy ho tak
trápil, až se mu dělalo špatně, a k tomu dodával: “To nic, to přejde, mosíš neco vydržat. Eště
ťa toho čeká moc.“ Snad byl tak trochu prorokem, když tušil, že jeho žák trumpetu hned
tak neodloží.
Brzy se o mladého křídlováka začal zajímat tehdejší kapelník kněžpolské muziky,
který se v červnu roku 1960 u Pálků stavil
a Zdeňkovi řekl: „Vem si křídlovku a půjdeš
s nama hrát.“ Tenkrát to jako kluk mezi vyhranými křídlováky neměl lehké. Dechovka
mu však učarovala a on se velmi snažil, aby se
mohl ke zkušeným muzikantům přiřadit: „Aj
sem sa kolikrát dopróšal, aby mě vzali s sebú.
Mamce sa to moc nelúbilo, ale já sem byl do
muziky zblázněný.“ Tak se v kněžpolské kapele ujal nastálo už jako třináctiletý.
V roce 1962 odešel do Břeclavi na střední
učiliště. Na internátě se dohromady sešlo dvacet pět muzikantů a ti spolu víc muzicírovali
a zpívali, než studovali. Tam se Zdeněk naučil
hrát na trombon a do Kněžpole se v osmnácti
letech vrátil právě jako trombonista. U trombonu však nezůstalo. V místní dechovce chy-

běl heligónista, a tak se jím takřka přes noc
stal on – vzal si heligón domů a za čtrnáct dnů
už hrál na tancovačce jako basista.
Krátce před nástupem Zdeňkovy základní
vojenské služby absolvovala tehdejší kněžpolská kapela povinné přehrávky a předsedu
komise, kapelníka kroměřížské posádkové
hudby, majora Emanuela Kalába, natolik
Zdeňkova hra na heligón zaujala, že s jeho
doporučením nastoupil k vojenské muzice
Pohraniční stráže v Březové u Sokolova. Tam
během vojenské služby v letech 1966 - 1968
své muzikantské dovednosti posílil a od kapelníka, majora Navrátila, získal důkladnou
hudební průpravu.
Jako vyhraný muzikant dostal na konci
vojenské služby nabídku od profesionální muziky v Ostravě, ale on se vrátil domů, a hrál
zase s místními kapelami z širokého okolí.
Za muzikou se nachodil v kroji s heligónem
na rameni nespočet kilometrů: „Když už sem
byl ženatý, bývali sme v Javorovci, tak kapelník
Topoláků vzkázal: „Jedeme do Piešťan, čekaj
v sedm hodin u mlékárny v kroji.“ No nikdo
mě tam nedovezl, šel sem pěšky. A dojeli sme
večer zpátky, vysadili mě u mlékárny a já sem
šlapal zas do Javorovca pěšky.“
V roce 1974 proběhly v kněžpolské dechovce velké změny a muzika se rozpadla. Ale
Zdeněk Pálka ještě téhož roku dal hudebníky
znovu dohromady, udělal kapelnické zkoušky,
a nově zrozená KNĚŽPOLANKA ožila. První

kroky nebyly snadné, ale nový kapelník měl
pro věc velké zapálení, a Kněžpolanku brzy dovedl mezi přední dechovky na Uherskohradišťsku. Muzika se stala populární a velmi žádanou
– na taneční zábavy, plesy, hody, přehlídky,
časem hrála i autorské koncerty, např. jihočeského skladatele Ády Doška, koncerty v Praze,
v Karlových a Mariánských Lázních, jezdila do
Rakouska, Švýcarska, Německa, a získala zajímavá umístění v soutěži Zlatá křídlovka.
Pod jeho vedením natočila kapela dvě
souborné nahrávky – Za Kněžpolem za dědinú
(1996) a Muzika je láska má (2002).
Od roku 1999 pořádá přehlídky dechových hudeb. Na té poslední v roce 2014 oslavil
40 let svého kapelničení, kde mu kromě jiných
pogratulovala i Ivana Slabáková z Moravanky.
A nesmíme zapomenout na rodinu a jeho
ženu Annu, která mu vždy byla a je stále oporou a věřme, že mu už hodně z těch nespočítaných hodin obětavě věnovaných muzice a kapele namísto rodině odpustila. Děti ty se potatily, syn Zdeněk hrával v Kněžpolance melodický trombón než založil rodinu a narodila
se jim dvojčata. Dcera Katka – ta přivedla do
domu výborného bubeníka. A nejstarší dcera Hanka vystudovala etnografii a věnuje se
lidové kultuře a folklóru. Stojí za pozornost,
že v Kněžpoli produkovala velký živý betlém,
který Kněžpolanka doprovázela hudbou.
Přejeme hodně zdraví a děkujeme.
Zdeněk Uherek
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Malby za bočním oltářem Panny Marie
ve farním kostele Narození svatého Jana Křtitele v Bílovicích
V roce 2015 se v našem farním kostele při- bratrstvo schválila dne 21. ledna 1728. Pravděstoupilo k obnově bočního oltáře, který je zasvě- podobně díky činnosti zmíněného bratrstva
cený Panně Marii. 30. března rozebrali pracovní- vděčíme tomu, že se pouť v Bílovicích neslaví
ci atelieru paní Čihákové – Myškové konstrukci na den Narození sv. Jana Křtitele, jemuž je zabočního oltáře a odvezli ji do Chlumce nad Cid- svěcen farní kostel, ale první neděli v září, což je
linou k restaurování. Jelikož se při loňské opravě den, ve kterém se od 17. století slavil svátek sv.
oltáře sv. Anděla Strážného našly na zadní stěně Anděla Strážného, v pozdější době přesunutý na
kaple nástěnné malby, očekával se rovněž i letos 2. říjen. V záznamech uherskohradišťské jezuzajímavý nález. Po odstranění konstrukce dře- itské koleje je uvedeno, že v letech 1750 a 1754
věného oltáře se na stěně boční kaple objevily vypomáhali v Bílovicích jezuité při slavnosti na
dva medailony světců, které následně odkryly svátek Andělů strážných. V pozdějších letech vystudentky pod vedením restaurátora Jiřího Láta- pomáhali v Bílovicích jezuitští kazatelé na svátek
la. Po očištění se zjistilo, že se jedná o portréty sv. Archanděla Michaela. Jelikož u žádných jiných
Františka z Assisi a sv. Antonína z Padovy. Spolu církevních svátků v Bílovicích jezuité neasistovas portréty světců se částečně zachovala iluzivní li, domnívám se, že již v tehdejší době byl svátek
výmalba pozadí původního barokního oltáře Andělů Strážných poutním dnem farnosti.
z poloviny 18. století.
Zpodobnění františkánských světců asi
Podle uherskohradišťské děkanské matriky souvisí s výpomocí uherskohradišťských franbyla v roce 1771 tato kaple zasvěcena sv. An- tiškánů v Bílovicích, jak je patrné v zápisech
dělu Strážnému a nacházely se zde tři oltáře – bílovických matrik, kdy zde působili jako druzí
sv. Michaela, sv. Anděla Strážného a sv. Floriána. kaplani. A proč v kapli zasvěcené svatému AnV kopuli kaple, kde se nyní nachází malba Na- dělu Strážnému? Středověký františkánský spinebevzetí sv. Panny Marie, byl namalovaný obraz posledního soudu
člověka. Malba byla nalezena při
opravách interiéru kostela v roce
1911. Byly zde znázorněny duše
zemřelých, které přichází před nejvyššího Soudce. Zemřelí v hříchu
jsou zavrženi a spravedliví doprovázeni anděly stoupají do nebes.
Malba byla v roce 1911 zrušena
a překryta současným obrazem.
Zasvěcení kaple sv. Andělu
Strážnému patrně souvisí s r. 1726,
kdy bylo v Bílovicích založené
farářem P. Františkem Josefem
Lednickým Bratrstvo sv. Anděla Strážce. Olomoucká konzistoř Fresky svatého Františka z Assisi a svatého Antonína z Padovy

sovatel Tomáš z Celana píše v legendě o sv. Františkovi z Assisi, že v roce 1224 pobýval František
v toskánském kraji a zde v poustevně na Alvernské hoře měl při modlení vidění. Spatřil serafa se
šesti křídly a rukama i nohama rozepjatými ve
tvaru kříže. Vše připomínalo Kristovo přibití na
kříž. V tu chvíli pocítil na rukách a nohách bodavou bolest. Objevily se mu krvavé stopy, jaké
měl po svém ukřižování Ježíš Kristus – stigmata.
Tyto pak nosil až do své smrti 3. října 1226. Podle zjeveného anděla se někdy nazývá sv. Františkem Serafínským. Antonín z Padovy pak byl
po Františkovi třetím představeným řádu.
Po roce 1869 byl v kapli postaven oltář ke
cti svaté Panny Marie a na protější epištolní kapli
nahradil oltář svatého Antonína z Padovy nový
oltář Anděla Strážného, zhotovený v roce 1890.
Tak je tomu do dnešní doby.
Restaurování oltáře P. Marie probíhá ve
dvou fázích: letos probíhá restaurování architektury oltáře a příští rok restaurování 3 soch,
kterou jsou součástí oltáře. Do konce listopadu
bude provedeno dílo v hodnotě 811.000,- Kč. Podstatná část
je hrazena ze státních dotací.
Z Fondu kultury Zlínského kraje
je částka 290.000,- Kč, obec Kněžpole darovala 50.000,- Kč, obec
Nedachlebice 10.000,- Kč, obec
Topolná 20.000,- Kč, obec Bílovice 100.000,- Kč. Většina nákladů
restaurování je hrazena z farních
sbírek, které se konají pravidelně
3. neděli v měsíci. Všem obcím
a obětavým dárcům děkujeme
a každou neděli je pamatováno
na všechny při mši sv. ve farním
kostele.
Pavel Krystýn

Z doby dávno minulé…
V posledních letech se do naší obce přistěhovala celá řada našich
nových spoluobčanů a tak jistě nebude na škodu, když budou seznámeni se skutečností, že v naší obci v minulosti žili také cikáni. Snad
i „starousedlíci“ a i mladí si tuto skutečnost připomenou.
A tak pojďme společně vzpomínat na lidi, kteří v naší obci žili
a kteří se svým způsobem zapsali do podvědomí hlavně starší generace.
Stejně jako v jiných obcích na našem Moravském Slovácku, žili
v naší obci v minulosti CIKÁNI. Kdy do naší obce přišli, to není zaznamenáno ani v nejstarší kronice obce. Tento národ přišel do Evropy přes
Balkán a přes Středozemní moře z Přední Indie, kterou začali opouštět
v 9. století. Nejstarší zmínky o cikánech v Evropě pocházejí však až
z první poloviny 14. století. Název mají podle maloasijské sekty, která
se jmenovala ATSIKÁNOS a z ní je odvozen název CIKÁN. Vědci je
považují za etnickou skupinu proto, že nemají všechny rysy národa,
hlavně územní celistvost a spisovnou cikánštinu.
Na začátku 20. století tábořili kněžpolští cikáni asi 2 km od dědiny a sice až v trati Chrastě, na rozhraní naší obce a Jarošova, kde
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v roklinném terénu nalezli přirozené závětří a z potoku, který vyvěral
ze studánky v horní části Chrastí, používali čistou pramenitou vodu.
Odtud se však po čase stěhovali do severovýchodního cípu Markova,
kde žili v letech 1928-1930. Z Markova je vlastním povozem stěhoval rolník Rostislav Sochorec čp.34 (dnes Varmužovi) do Kudlovic, ale
tamější obecní zastupitelstvo se tvrdě postavilo proti, takže je přivezl zpět a ubytovali se u trati Vývoz. Proti povětrnostním vlivům byli
lépe chráněni než v Chrasťách, ale pro vodu museli chodit do studánky
k silnici vedoucí z Uh. Hradiště do Bílovic.
Vzhledem k tomu, že museli být četníkům více „na očích“ a mohli
je lépe kontrolovat, stěhovali se do „Hrádku“ ležícímu přímo u silnice.
Živili se tím způsobem, že ženy-cikánky chodili po dědinách „po
ptaní“ – žebraly, nebo také pomáhaly sedlákům na poli. Hospodyně
je většinou po práci odměňovali živobytím pro jejich rodinu. Trvalé
zaměstnání neměl v naší obci žádný cikán, nanejvýš některý z nich byl
zručný kovář, ukoval třeba řetěz na dobytek a když se mu podařilo řetěz prodat, byla nějaká koruna na obživu. Přes léto příležitostně tloukli
na silnicích kamení.

Kněžpolské noviny
V naší obci žily dva rody cikánů a to Danielové a Holomci. Děti začali
cikáni posílat do školy až ve třicátých letech 20. století a to ještě nepravidelně, takže většinou z nich byli negramotní. Trpěli podvýživou, řádila mezi
nimi tuberkulóza a jiné nemoci, takže se nedožívali vysokého věku.
Za německé okupace v roce 1942 byli cikáni odvlečeni pod ozbrojenou asistencí na příkaz okupačních německých úřadů do koncentračních táborů v Osvětimi a Buchenwaldu, kde byli umučeni. Odvlečeno
od nás bylo 28 osob včetně dětí. Když cikáni nasedali do vojenských aut,
loučili se se slovy: „ My sa vezem, ale vy Kněžpolané půjdete pěšky!“
K tomu naštěstí nedošlo. Po válce se vrátila pouze jedna cikánka, tehdy

22 letá, která se brzy provdala do Uh. Ostrohu, ale k nám do Kněžpole
velmi často dojížděla, měla zde své známé a také vrstevníky.
Cikáni z naší obce zmizeli, jejich boudy na základě tehdejších nadřízených orgánů byly spáleny. Dnes již název CIKÁN pomalu mizí a je
nahrazen slovem ROM.
Na věčnou památku umučených spoluobčanů – cikánů v koncentračních táborech za II. světové války nechala obec Kněžpole zhotovit
pamětní desku jako součást pomníku padlých.
Podle zápisu ze starších obecních kronik
zpracovala Ludmila Lapčíková, kronikářka

Setkání sedmdesátníků
•

Touto pozvánkou začínalo setkání kněžpolských sedmdesátníků.
Potěšující bylo, že za deset let od posledního setkání nám nikdo neschází. Z osmnácti spolužáků se nás sešlo šestnáct-dva se omluvili.
Protože jen čtyři spolužáci bydlí mimo Kněžpole a my ostatní obec
dobře známe, setkali jsme se přímo ve Vinárně pod kopcem v Jarošově.
Než nám bylo připraveno pohoštění, tak jsme si pořídili pár fotek na
památku a tak jak bylo na pozvánce napsáno, přineslo se hodně fotografií z našeho mládí. Při pohlížení jsme se nad některými od srdce zasmáli a taky jsme se pochlubili fotkami svých dětí a vnuků. Po přípitku
jsme si naše sedmdesátiny připomněli legračním veršováním:
Milí spolužáci,
mám pro Vás dvě zprávy, jednu dobrů a druhů špatnů. Tá špatná –
jsme zase o rok starší, tá dobrá – není to na nás vůbec znat.
Někdo by si myslel istě, že máme chyby v rodném listě. A když už
ty roky nejdú schovat, mosíme ich holt respektovat.

Nebojme sa, šak eště nejsme kmeti, sme enem trochu víc než plnoletí.
• Tož ba, utěká to utěká a mládí před nama dvéře zamyká.
• Nezapomeňte však, že veselá mysl od věků byla a bude lékem všech
léků.
• A jak praví věta jiná – radost a láska je ta nejlepší medicína.
• Milí spolužáci, musíme si přiznat,
• když špatně vidíme i přes dvoje brýle a nerozeznáme ani černé od
bílé,
• když přestanem se s životem prát, tak to nám asi bude sedmdesát.
• Když kolem pasu zvětšují sa naše míry a začíná nás sem tam něco
štvát, tak to nám bude asi sedmdesát.
• Když si pleteme i jména vnuků a vyhýbáme se nadměrnému hluku,
• když nemůžeme už nic dávat ani brát asi nám bude sedmdesát.
• Když tohle všechno však neplatí – řekněme dočasně,
• když je to všechno příliš předčasné,
• když starším jsme tělem, však jako mladší žijem,
• když dosud dobré vínko pijem,
• když se chceme o kousek slunka prát, tak kampak se ostatní hrabou na našich pouhých sedmdesát.
A pak po dobrém jídle se jen vzpomínalo, povídalo ale i zpívalo.
Věřím, že nám všem bylo moc dobře. Svědčí o tom i přání, sejít se znovu i příští rok. Nezapomněli jsme ani na dva zemřelé spolužáky Josefa
Tománka a Lidušku Bilavčíkovou. Po mši svaté, která byla sloužena za
sedmdesátníky, položili jsme před kostelem kytici květů.
K dobré náladě přispěla ochotná obsluha a dobré jídlo a pití, za což
moc děkujeme sl. Martině Žmolové a jejímu personálu.
Na další setkání ve zdraví se těší M.Pavlíková.

NAŠTĚSTÍ
• Každý je mladý tak, jak se sám cítí, stačí když šmakuje jest a sem
tam aj pití.
• Když budeme brat smích místo léků, tož ostaneme mladí v každém
věku.
• Taková slovácká vijágra – trnkové kapky, vykulíruje aj gramlavé
babky aj dědky.
• Kdo slovácků slivovicu často koštuje, ten sa bez problémů aj stovky
dožije.
• Ale hledíme, jak ten život rychle letí, ještě nedávno sme byli děti.

A víte, jak se hodnotí babičky? Přece na křížky.
1x
Aby šedesát už měla a do práce nechodila.
2xx
A aby dobře vypadala, kulaťoučká hezky byla. Že je trochu při
těle? Hloupý jen kdo nebere. Vždyť není důležité ladné tělo, ale
aby dobré srdce mělo.
3xxx Aby dobře neviděla a brýle na špičce nosu měla.
4xxxx Aby vyndavací zuby měla, ale žádná móda z velké dálky, žádné
zuby porcelánky. Děti mají nejradši – zuby pěkně cvakací.
5xxxxx Aby vysoký důchod brala a štědře ho rozdávala.
6xxxxxx Aby se pořád jenom smála a nikdy neplakala.

Milí spolužáci, upřímně Vás zveme na

SETKÁNÍ,
na němž chceme společně zavzpomínat na naše dětství a mládí, ale i na krásné či smutné chvíle, které nás provází našim
životem. To vše nám můžou připomenout i fotografie, které
s sebou přineseme. TĚŠÍME SE NA VÁS 26. ČERVNA 2015
v 16 hodin v Jarošově ve Vinárně u Žmolů.
P.S. Štěstí je nenápadné, je malé a často přehlížené a my máme
to štěstí, že jsme se dožili 70 let. Tak to přijďme oslavit.
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Okénko do mateřské školy
A již opět v kalendáři vidíme tučným písmem napsáno září. Září je důležitý nástupní
měsíc nejen pro školáky, ale také pro naše
nejmenší. Ti opět zaplní třídy v naší mateřské
škole. Tak například ve třídě srdíček máme
zapsaných dvacet jedna dětí. Z toho je jedenáct chlapců a deset děvčat. Třída motýlků má
devatenáct dětí v zastoupení deseti chlapců
a devíti děvčat. V tomto školním roce bude
dvacet čtyři předškoláků, kteří po ukončení
školního roku 2015/2016 nastoupí povinnou
školní docházku v základní škole. Nových dětí
je šest a nastupují do naší školičky postupně
tak, jak dovrší věku tří let. Po krásném létě
stráveném s rodiči a babičkami to jsou první
kroky od máminých sukní. Bude to pro ně velká změna, která se možná neobejde bez trochu
pláče a slziček. Všechno chce, ale svůj čas na
adaptaci. Nové prostředí, noví lidé, kamarádi,
spousta hraček a jiných podnětů může vyvrcholit problémy v adaptačním prostředí. Tato
situace bývá náročná i pro rodiče a paní učitelky. Proto je tak důležitá komunikace s rodiči, kteří nám svěřují svého potomka. Je velmi

důležité, když rodič mluví pěkně o mateřské
škole a tím vzbudí zájem své ratolesti o seznámení s novými kamarády. Horší je, když dítě
vycítí nejistý postoj rodičů. Začne zkoušet, zda
by si mohlo vybojovat pohodlnější variantu,
která neobnáší ranní vstávání, podřizování se
autoritě, režimu, přizpůsobování se ostatním
dětem a pravidlům, která jsou v každé třídě
jasně stanovena. Proto doporučujeme a prosíme rodiče, aby měli trpělivost, naslouchali
svým dětem, důvěřovali pedagogům a s úsměvem na tváři nám své děti předávali. To platí
i při vyzvedávání dítěte. Je lepší přijít o chvíli
dříve tak, aby si naši nejmenší mohli v pohodě
pouklízet své hračky a rozloučit se s kamarády
a paní učitelkou. Důslednost a pěkný přístup
ze strany rodiny a učitelů pomůže dětem překlenout toto adaptační období. A jak by měly
děti přicházet z rodiny připravené? Rodiče
by měli vést děti k samostatnosti při oblékání, osobní hygieně a stravování. Povolit dítěti
se pohybovat, protože přemíra strachu dítěti
může i ublížit. Dále mluvte s dítětem o obyčejných věcech, dbejte na zdvořilostní návyky

a spisovnou řeč, protože jste pro ně velkým
vzorem. Vaše ratolest by měla také reagovat
na svoje jméno. V tomto školním roce se zaměříme na environmentální výchovu. Tím se
rozumí spojitost člověka s přírodou, životním
prostředím a ekologií. Jde tedy o rozumný
vztah s přírodou a prostředím tak, aby se tu po
nás dalo žít i za pár let. A naše děti mají rády
přírodu, nechybí jim i pěkný vztah ke všemu
živému a neživému. K tomu nám nahrává
i nádherné babí léto. Také o kulturní akce nebudou ochuzeny. Již v září jdeme na divadelní představení do základní školy. Další akce
a informace můžete najít na našich webových
stránkách. My pedagogové se budeme snažit
dosáhnout relativní citové samostatnosti prostřednictvím činností, kterými budeme rozvíjet, poznávat a rozšiřovat poznatky o světě ve
kterém žijeme. Naším velkým přáním je, aby
děti získaly spoustu dovedností, zdravé sebevědomí a prožily pěkné kamarádství, které
může přetrvat dlouhá léta.
Za mateřskou školu napsala
Nosková Ladislava

Základní škola
Červenec a srpen nám dopřáli tropické léto, kdy si děti mohli plnými doušky užívat letních radovánek, ale list v kalendáři se přetočil
a pro nás to znamenalo, že jsme na úterý 1. září připravovali nový školní rok 2015/2016. Slavnostní zahájení základní školy se uskutečnilo
v příjemné atmosféře přetrvávajících slunných dnů. Žáky naší školy
přivítali a podpořili v nástupu ke školním povinnostem ředitelka školy Mgr. Irena Šichová, starosta Mgr. Petr Knot se svými kolegyněmi
z obecního úřadu p. Hruškovou a p. Vašíčkovou, zástupkyně sdružení
rodičů paní Eva Bilíková a vedoucí učitelka mateřské školy Ivana Bílková.
I v tomto školním roce budeme trojtřídní škola s pěti ročníky:
I. třída
1. ročník
6 žáků
Mgr. Libuše Čechová
II. třída
2. a 3. ročník 9 + 11 žáků
Mgr. Irena Šichová
III. třída 4. a 5. ročník 5 + 12 žáků
Mgr. Ludmila Vaverková
Celkem školu navštěvuje 43 žáků. Výuka probíhá v l.-5. ročníku
podle Školního vzdělávacího programu Sedm klíčů k radosti. Netřídní
vyučující je Mgr. Sláva Cingelová. K pátému ročníku je přiřazena asistentka pedagoga Jana Budíková.

8

Nepovinný předmět náboženství bude vyučován ve středu ve třech
odděleních panem farářem Josefem Říhou.
Školní družina má 2 oddělení, v nichž o 41 zapsaných dětí pečují
vychovatelky Hana Bučková a Jana Budíková. Činnost školní družiny
vychází z pedagogiky volného času a její provoz je podle požadavků
rodičů nastaven na 11. 45 - 16.00 hodin. Od letošního školního roku
otevíráme ranní školní družinu v čase od 7.00 do 7.45 hodin, kde se
budou zapsané děti setkávat s paní učitelkou Cingelovou. Rodiče platí za docházku svého dítěte měsíční poplatek 80,- Kč, který se vybírá
vždy za stanovené období.
Chod školy bude dále zajišťovat paní školnice Jana Brázdilová.
V průběhu srpna jsme se rozloučili s paní Zdeňkou Borusíkovou. Patří
jí velký dík a přání všeho dobrého v dalším životě. Nyní se o pořádek
a čistotu stará paní Ivana Lapčíková.
Všechny děti využívají možnost stravovat se ve školní jídelně, vedoucí je Jana Brázdilová, obědy podle norem pro školní stravování
připravují paní kuchařky Renata Smělíková a Jana Kolomazníková.
Od 1. září jsme mírně navýšili ceny stravného, abychom upravili finanční limit na nákup potravin. Novinkou ve školní kuchyni je nové
profesionální gastronomické zařízení – konvektomat, které kombinuje
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vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Konvektomat upravuje jídla
různými tepelnými způsoby, jeho předností jsou krátké časy vaření
a šetrnější způsob úpravy pokrmů. Tímto se dosáhne vyšší nutriční
hodnota připravovaných jídel a zachová se vyšší množství vitamínů.
V průběhu letošních prázdnin jsme pracovali na zlepšení prostředí ve školní budově. Na jaře jsme vyměnili podlahovinu ve spojovací chodbě do jídelny, s tím byla spojena také oprava stěn chodby
a jejich malování. V hlavní prázdniny jsme obnovili nátěr parket ve
třídě 4. a 5. ročníku a ve sborovně, vymalovali jsme stěny v jídelně
a opravili malbu stěn na chodbách školy. Prvňáčky čekala 1. září ve
třídě nová tabule. V polovině srpna nás bohužel potkala nepříjemná událost. Při vydatné letní bouřce zasáhl naši školu výboj blesku,
který způsobil na školním elektrickém zařízení značné škody a to ze-

jména na naší školní počítačové síti. Tyto potíže se snažíme postupně
odstraňovat.
Při ZŠ pracuje Sdružení rodičů pod vedením paní E. Bilíkové.
Školská rada ustanovená v červnu 2005 pracuje pravidelně. Pro volební období 2015 – 2018 byli zvoleni od 1.5.2015 členové za zákonné
zástupce Mgr. E. Hudečková a Bc. M. Krčková, za pedagogické pracovníky Mgr. L. Čechová a Mgr. S. Cingelová, za zřizovatele A. Šimík
a Bc. P. Kupec.
Naším přáním je, aby škola byla pro všechny vstřícným a bezpečným místem. Na závěr bych chtěla popřát hlavně žákům, ale i jejich
rodičům a všem zaměstnankyním naší školy, aby nový školní rok byl
rokem plným úspěchů, radosti a pohody.
Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Celoroční projekt „Objevujeme“
Každý školní rok naše škola zařazuje do
výchovně-vzdělávacího procesu celoroční projekt. Ani letos tomu nebude jinak. Loni jsme se
zaměřili na rozvoj osobnosti našich dětí v projektu Rosteme.
V tomto roce se posuneme od sebe sama
k objevování přírody, jejích zákonitostí a jevů,
které jsou součástí našich životů a výrazně
jich ovlivňují. Mnohé jevy nám připadají banální a normální, jiné podivuhodné, některé
nepochopitelné. Pro všechno však většinou
existuje jednoduché vysvětlení. Cílem letošního celoročního projektu „Objevujeme
„ bude přiblížit zákonitosti přírody našim
žákům prostřednictvím jednoduchých expe-

rimentů. Zaměříme se na samostatné objevování a získávání dovedností prostřednictvím
vlastních experimentů.
Děti se zajímají o své okolí, ptají se na
všechno, co je obklopuje a tato zvídavost je odrazovým můstkem k praktickému zkoumání
okolního světa. Snahou bude vytvořit pozitivní
motivaci k ekologickému chování a dokázat, že
přírodověda není omezená jen na školní prostředí, ale je to nauka o jevech každodenního
života.
Projekt bude probíhat v projektových blocích jednou za čtvrt roku. Žáci budou pracovat
ve skupinách a spolupracovat na společných
tématech. Budeme objevovat vlastnosti látek,

které nám poskytuje neživá příroda: vzduch,
voda, teplo a světlo. Budeme hledat odpovědi
na otázky např. jak těžký je vzduch, jak vzniká duha, může hořet svíčka ve vodě. To vše je
podnětem ke vnímání okolního světa otevřenýma očima a pídění se po tom, jak se chovají
různé látky. Pokusy nám poskytnou možnost
pozorovat, hmatat, slyšet, čichat, chutnat. Jejich provedení bude odpovídat věku dětí, jejich
možnostem a schopnostem. Do projektu se zapojí i školní družina.
Doufáme, že projekt zanechá v dětech pozitivní stopu, podpoří jejich zvídavost a vzbudí
zájem o přírodu jako takovou.
Mgr. Sláva Cingelová

TJ Sokol Kněžpole v nové sezóně 2015/2016
Nový ročník fotbalové sezóny byl zahájen velmi časně, mistrovské soutěže odstartovaly po krátké letní přestávce již 9. srpna.
Tělovýchovná jednota Sokol Kněžpole nasadila do okresních a krajských soutěží nově
pět oddílů. Další novinkou je přechod veškeré administrativy mistrovských soutěží na
elektronický internetový Informační Systém
FAČR. Tato inovace znamená vyšší komfort a rychlejší informační
servis, na druhou stranu to přineslo povinnost vybudovat technické
zázemí odpovídající úrovně pro všechny zúčastněné fotbalové kluby.
Jedním ze základních požadavků je stabilní připojení k internetu. Jak
ukazují naše první zkušenosti, v mnoha lokalitách je to problematická
záležitost.
Mládežnické kategorie, které v sezóně odehrají ve srovnání s muži
a dorostem mnohem méně soutěžních kol, zahájily své soutěže ještě
v době letních prázdnin - 22. srpna. To se nepříznivě projevilo absencemi hráčů v úvodních kolech ve většině oddílů a mnoho utkání
muselo být odloženo. Nejmladší reprezentanti Kněžpole byli po spojení s přípravkou Mistřic přihlášeni do okresní soutěže ve dvou družstvech. Přípravka Kněžpole „A“ navazuje na minulý ročník s hráčským
kádrem kněžpolských dětí pod vedením Jardy Markuse. Přípravka
Kněžpole „B“ je složena z nejmenších mistřických fotbalistů s trenérem Vlasťou Lapčíkem. Jak se toto rozčlenění osvědčí v praxi, ukáže
čas. Pilná práce oddílu předpřípravky (hráči do 6-ti let) pod vedením
Radka Lapčíka přinesla první ovoce a poskytla naší přípravce první

odchovance z ročníku 2009. Věříme, že jména Tomáš Kupec a Lukáš
Trejbal se budou stále více objevovat ve výsledkových statistikách.
Žáci vstoupili do nové sezóny pod vedením nové trenérské dvojice
Jakub Bilavčík a Laďa Trojek. Kádr byl doplněn žáky z Mistřic. To nám
umožnilo opustit „malou“ soutěž žáků (7+1 na půlce hřiště) a oddíl
jsme přihlásili do plnohodnotné okresní soutěže (10+1 na celém hřišti). Je zřejmé, že následný přechod do kategorie dorostu bude snazší a přirozenější pro hráče, kteří si žákovská léta „odkroutí“ na celém
hřišti. O celkové situaci v žákovské kategorii vypovídá fakt, že oddíl
žáků bylo schopno postavit do soutěže pouhých pět (!) klubů z našeho
okresu.
Dorostenci v nové sezóně pokračují v krajské soutěži s trenérem
Filipem Hančíkem. Muži Kněžpole se v okresní soutěži pokusí vylepšit
umístění z minulého ročníku pod taktovkou Radima Palčíka.
V době uzávěrky článku bylo odehráno jenom několik soutěžních
kol a sezóna se pouze rozjíždí. Informace o programu a výsledcích našich oddílů naleznete na klubových internetových stránkách www.sokolknezpole.cz.
Do nové sezóny vstupujeme s několika významnými změnami
a čeká nás hromada nových zkušeností. Až tyto zkušenosti nám napoví,
jestli se dál ubíráme správným směrem. Věříme, že naši fanoušci nám
zachovají svou přízeň i v nové sezóně a svou hojnou návštěvou vytvoří
pro naše hráče tu správnou domácí atmosféru, která je tím příslovečným a leckdy i rozhodujícím dvanáctým hráčem na hřišti.
za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Kněžpolské noviny

Slavný a přesto neznámý
František Karel Foltýn je kněžpolský rodák, o kterém v Kněžpoli téměř nikdo nic neví.
František Foltýn se narodil v Kněžpoli
8. října 1937 v domě číslo 108 jako nejstarší dítě Jana Foltýna a Anny Foltýnové. Jeho
dvě sestry žijí dodnes v Kněžpoli. Malířské
sklony Františka podporoval dědeček Jindřich z matčiny strany. Koupil mu jeho první
olejové barvy a první prací malého školáka
byl Bílovický mlýn na kartonové desce z krabice od margarínu. V roce 1956 ukončil studium na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti . Po škole následuje
dvouletá „pauza“ vojenské základní služby,
i když jak se to vezme: V Brně se mu podařilo
vmísit se mezi starší vojáky a díky tomu zde
měl brzy „vojenský ateliér“, malovat a kreslit
tedy nepřestal. Po přeložení do Olomouce
v únoru 1958 založil se svými bývalými spolužáky z Uherského Hradiště skupinu Šestka
a v červenci 1958 se měla konat první jejich
společná výstava. To už byl ale přeložen do
Tábora, kde dosloužil zbývající část vojny.
V roce 1958 byl z prezenční služby přeložen
do zálohy. Po návratu z vojny mu otec navrhoval, aby šel do národního podniku Fatra
pracovat jako návrhář. To odmítl a vydal se
do Českých Budějovic, za přítelem z vojny
Otou Markem. V Českých Budějovicích měl
i jiné přátele z vojny. Jedním z nich také byl
muzikant Vladimír Krček, který mu zhruba
po měsíci marného shánění práce zjistil, že
v kolínském divadle je volné místo výtvarníka a malíře dekorací.
Toto místo se Foltýnovi podařilo získat
a nastoupil jako malíř kulis v kolínském divadle, kde v prostoru pod jevištěm vznikaly
první kolínské kresby a obrazy - krajiny, zátiší, kytice, portréty, tváře a figurální kompozice se sociálním laděním. V Kolíně a jeho
okolí zůstal až do konce života. Postupně
pracoval jako dělník v chemičce či výtvarník v kolínském muzeu. Již zde se projevuje
v jeho tvorbě umělecký směr symbolismus.
V roce 1962 se oženil s Ludmilou Zvolánkovou. Po roce se jim narodil syn Tomáš, jeho
jediné dítě. Po rozvodu v roce 1967 se spřátelí
s Martou Hulovou, svojí novou životní partnerkou, se kterou se v roce 1973 znovu žení.
Společně zakoupili dům v obci Býchorec, kde
si také Foltýn zřídil nový ateliér ve vestavbě
stodoly přilehlé k obytné části domu. Do
jména si přidává slovo Karel, aby se odlišil
od známého malíře Františka Foltýna z Brna.
Po roce 1970 se stal profesionálním malířem
a několik let se věnoval pouze ilustrování
knih, převážně dětských. Ilustroval také pro
časopisy, nejznámějším je Čtyřlístek. Spolu
s jinými zakládá v roce 1965 časopis Klíč,
muzejní kulturní periodikum, které bylo po
sovětské invazi zakázáno a redakční rada
Klíče absolvovala nepříjemné pohovory na
OV KSČ v Kolíně, kde zdůvodňovali, proč
Klíč věnoval vedle historiografických pojed-
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nání prostor „oportunistické kultuře“. Myšlena tím byla pochopitelně kultura skutečná,
nikoliv pseudokultura socialismu. František
Foltýn měl velice rád přírodu a Polabská nížina je velmi podobná přírodě v Kněžpoli.
Po roce 1977 se vrací zpět k malování, nově
se v jeho díle objevují přírodní motivy, které
ho pak provází jeho dílem až do konce života. Kombinace přírody, sci-fi a křesťanství
vzbuzují zajímavý dojem při pohledu na jeho
vrcholnou tvorbu. František Karel Foltýn nemaloval jen plátna a ilustrace do knih, maloval přírodu, motýly, ptáky, rostliny, v jeho
díle najdeme i karikatury. Po roce 1989 hodně cestuje po celém světě.
František Karel Foltýn nebyl jen malířem,
byl i spisovatelem a básníkem a ovládal hru
na různé hudební nástroje. Mimo jiné napsal
taky povídku O kněžpolských mokřadech
a lužách, kterou by bylo možné otisknout

v některém z dalších čísel Kněžpolských novin. Více toho již nestihl, 20. listopadu 2000
po krátké nemoci umírá uprostřed své činorodé práce.
Od jeho první samostatné výstavy v roce
1962 v kolínském divadle přišlo dalších 25 samostatných výstav. Účastnil se dalších 34 výstav po celém světě na takových místech jako
například Art and Culture Center v Hollywoodu nebo Galeri Nasional Indonesia v Jakartě.
Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách
mnoha významných galerií a muzeí: Národní
galerie v Praze, Galerie Středočeského kraje,
Regionální muzeum Kolín, Alšova jihočeská
galerie Hluboká nad Vltavou, Ministerstvo
životního prostředí v Praze, Kancelář prezidenta republiky, Zámek Průhonice, privátní
a firemní sbírky v ČR.
Petr Švehla
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IX. zastavení, Ježíš padá pod křížem

Kněžpolská pieta

Tanec s jablky

František Karel Foltýn
Curriculum vitae
Kráčel jsem nivou podél řeky
horskou strží v níž divý potok řeže rýhy do minulosti
kolem obrázků svatých na prastarých dubech aniž jsem do schnoucích
věnců vetknul čerstvé snítko vřesu
lhostejně jsem míjel kameny sežehnuté blesky
svatební obřady ptáků na hladinách jezer
kráčel jsem i bulváry měst doprovázen šlágry saxofonů
vábením neonových bludiček
kráčel jsem stále vpřed
bez ohlédnutí
bez rekapitulací
posedlý šerpou rytířského řádu
kráčel jsem dlouho raněn slepotou
Nevím jaký to byl signál snad chrupnutí krovek tesaříka jemuž
jsem bezohledně rozšlápl hruď snad zvonivé poselství labutích křídel
které jsem zaslechl neprůhledným oknem kavárny

je tak těžké definovat kým jsme vyzýváni
kým sváděni
kým varováni
najednou jsem stál v oranici vonící chlebem u studánky z niž
napít se byla bezbřehá slast
andělé setřásli s očí němou hrůzu a opět začali zpívat
najednou jsem stál kde budu stát až zbude plné prázdno na konci
cesty tváří v tvář jedné chvíli pravdy
navždy jsem pochopil omyl fatu morganu předmětů neustále unikající
do nitra vražedné pouště portrét v síni dočasně nesmrtelných
individualit destruktivní vládu člověka nad světem
Najednou jsem stál
a věděl jsem
že skutečně jdu
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Hody a dozvuky
v Kněžpoli

Kněžpolské noviny

Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční slovácké hody,
které se budou konat 24. - 25. října 2015.
Bohužel letos bude průvod bez stárků, ale doufáme, že
příští rok budou hody se vším, s čím mají být, tzn. se stárkami. Prosíme rodiče, aby se nebáli a nastrojili své děti do
krojů. Každá tradice přece potřebuje k udržení své nástupce. A ta hodová je jedna z nejkrásnějších.
Program hodů je následující:
Sobota - 10:30 vázání šátků v suterénu jeviště (Peklo)
- 12:00 sraz krojované chasy
u kulturního zařízení
- 13:00 svěcení práva v kostele sv. Anny
- 13:30 obchůzka po dědině
- 16:00 žádání povolení hodů u starosty
- 20:00 hodová zábava s DH Sadovanka a CM
- 22:00 hodové tanečky
Neděle - 8:30 sraz krojované chasy u kulturního zařízení
- 9:00 mše svatá v kostele sv. Anny
- 11:00 obchůzka po dědině s vodění berana
O 14 dní později, tj. 7. listopadu 2015 se budou konat
Dozvuky aneb Babské hody. Sraz krojované chasy ve 12:00
u kulturního zařízení, bude následovat obchůzka po dědině a večer dozvuková zábava se skupinou Davida Bouchala
(Koktejlband).
Na obě tyto akce Vás ještě jednou co nejsrdečněji zveme.
za O.S.K.CH. předseda David Hrabica

Pozvánka
Kněžpolský mužský sbor, o.s., pořádá
při příležitosti desátého výročí založení sboru

„Setkání sborů 2015“,
které se koná v sobotu 14. listopadu 2015 od 17.00 hod.
v sále Kulturního zařízení v Kněžpoli za účasti sborů
Děvčice z Kněžpola
Mužský sbor Blatnice
Mužský sbor Kunovice
hudební doprovod: Štrajchkapela z Kněžpola
Srdečně zvou pořadatelé

Úspěch Antonína Žmoly
Toník Žmola dosáhl na další velký úspěch na letošním
Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici,
kde se stal vítězem ankety diváků a obsadil celkové
3. místo v soutěži o nejlepšího tanečníka
Slováckého verbuňku. Blahopřejeme.

Foto Ondřej Kolařík

Foto Pavel Paška, Dobrý den s kurýrem
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