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č.4/2014

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním posledním čísle Kněž-

polských novin. Věřím, že Vám jejich čtení poskytne příjemnou chvilku 
odpočinku a nabídne aktuální informace z naší obce.

Úvodem bych Vám chtěl jménem všech zastupitelů poděkovat za dů-
věru, kterou jste nám svěřili v nedávných komunálních volbách. Věřím, že 
Vaši důvěru nezklameme a budeme nadále spravovat naši obec k co nejširší 
spokojenosti tak, aby byla místem k příjemnému a plnohodnotnému životu.

Vzhledem k tomu, že máme konec prosince, je jistě aktuální téma 
zimní údržby. Zatím k nám byla zima mírná a tudíž jsme úklid sněhu 
nemuseli řešit. Nicméně jsme na ni připraveni. Údržba bude zajišťová-
na stejně jako v minulých letech, tedy částečně svépomocí a částečně 
smluvně. Podobně jako loni bych Vás chtěl požádat o to, abyste v zimním 
období tam, kde je to alespoň trochu možné, parkovali Vaše automobily 
mimo komunikace a chodníky. Je to nejen v zájmu jednodušší údržby 
těchto komunikací, ale i v zájmu předcházení poškození Vašich vozidel. 
Než přejdu k příjemnějším záležitostem, rád bych upozornil na něko-
lik nešvarů, které mě trápí. V poslední době dochází poměrně často k 
vytváření nepořádku v prostoru kontejnerů na uložení plastu, papíru a 
skla poblíž prodejny Jednota. Pokud jsou kontejnery plné, tak prosím 
neukládejte odpad na zem kolem kontejnerů, jelikož často dojde k jeho 
rozházení či rozfoukání kolem a hyzdí tak okolí. Kontejnery jsou pravi-
delně vyváženy, takže není nic snazšího, než vyčkat, až bude kontejnery 
prázdný. Sběrné místo v rámci zvýšení jeho kapacity jsme doplnili dal-
ším kontejnerem na plasty. Často jsou však v tomto prostoru vyhozeny i 
odpady, které zde vůbec nemají co dělat. Poprosil bych proto ty, kterých 
se to týká, aby odpadkové koše a jiný odpad vyhazovali do popelnic, 
které jsou k tomu určené. Stále také bojujeme s problémem uklízení po 
Vašich čtyřnohých miláčcích. Pokud se rozhodnete venčit Vaše pejsky 
na veřejných prostranstvích, tak po nic prosím uklízejte. Posledním pro-
blémem, o kterém bych se chtěl zmínit je udržování pořádku na spor-
tovištích. Obec vydává nemalé náklady jak na pořízení, tak na údržbu 
těchto sportovišť proto, aby si děti měly kde hrát a trávit aktivně volný 
čas. Je pak velmi smutné, když na kluzišti v nově zbudovaném In-line 
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parku najdou zaměstnanci obce rozbité láhve a rozházené odpadky. 
Dotyční si zřejmě neuvědomují, že nejen poškozují obecní majetek, 
ale například zmiňovanými střepy ohrožují sebe i ostatní. Rád bych 
proto apeloval na rodiče, aby si více všímali toho, jak se jejich děti 
chovají ve volném čase.

Teď už bych se ale rád vrátil k příjemnějším záležitostem. V mi-
nulých měsících jako vždy proběhla řada kulturních akcí. Letošní 
hody patřily opět k těm vydařeným a bylo to vidět i na účasti v prů-
vodu obcí a na večerní zábavě. Po hodech následovaly babské hody. 
Již tradičně proběhla světýlková slavnost, kterou si děti velmi oblíbily. 

V oblasti sportovního vyžití nastává v zimním období pro větši-
nu sportovních oddílů doba klidu a zimní přípravy. Ve spolupráci s 
hasiči zajistí obecní úřad dle počasí napuštění kluziště, aby se mohly 
zejména děti a mládež věnovat zimním radovánkám. Všichni obča-
né jsou zváni na již tradiční Silvestrovský výšlap a Půlnoční přípitek 
s ohňostrojem. Více informací naleznete na dalších stránkách. Rád 
bych Vás také pozval na  již druhý ročník rozsvícení betléma u kostela 
Svaté Anny. Loni to byla velice příjemná akce s hojnou účastí domá-
cích i přespolních. Věřím, že letos tomu nebude jinak. Po Vánocích 
přijde doba plesů. Byl bych rád, kdyby si více z Vás našlo cestu na ně-
kterou z těchto akcí, aby byly podpořeny nejen pořádající organizace, 
ale zejména udržování kulturního života naší obce.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům obce za 
jejich obětavou práci. Speciální poděkování pak patří paní Martě Šev-
číkové, která odchází do důchodu po téměř neuvěřitelných  25 letech 
strávených ve službách obecního úřadu. Za její kvalitní práci jí patří 
velké díky. Přeji jí, aby zaslouženého důchodového odpočinku užívala 
plnými doušky. Zároveň děkuji všem občanům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do společenského a kulturního života naší obce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a klidné pro-
žité vánočních svátků. Ať jsou naplněny klidem, pohodou, radostí a 
láskou. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů v 
životě soukromém i pracovním.

Mgr.Petr Knot, starosta

Vánoce plné štědrosti,Vánoce plné štědrosti,

pohody, lásky a klidu,pohody, lásky a klidu,

úspěšný vstup do roku 2015,úspěšný vstup do roku 2015,

hodně štěstí, zdraví,hodně štěstí, zdraví,

osobních a pracovních úspěchůosobních a pracovních úspěchů

přeje Rada obce Kněžpole a zaměstnanci Obecního úřadu Kněžpolepřeje Rada obce Kněžpole a zaměstnanci Obecního úřadu Kněžpole
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Letošní první pořádanou akcí byl fašank. Konal se 1.března a do prů-
vodu po vesnici se přidalo asi 15 fašankových masek. Večer byla zába-
va se skupinou Koktejlband a o půlnoci proběhlo „pochovávání basy“.
Druhou akcí bylo stavění a posléze kácení máje, které se konaly 
30.dubna a 1.června.
Třetí a největší jsou hody. Konaly se 25.- 26.října. Byly se vším všu-
dy, co k hodům patří, tedy i se stárky. Mladší byli Tomáš Dostálek s 
Ivonou Uherkovou a starší Bronislav Lapčík s Danielou Valovou. Po 
posvěcení práv v kostele se průvod vydal za doprovodu DH Sadovan-
ky na obchůzku po vesnici a postupně se zastavoval u domů všech 
stárků, aby nakonec starší stárek mohl požádat o povolení hodů pana 
starostu. Večer hrála k poslechu a tanci DH Sadovanka a CM Včelaran.
O 14 dní později proběhla čtvrtá akce a to Dozvuky aneb Babské hody. 
V průvodu už nešlo tolik párů jako na hody, ale i tak panovala dobrá 

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Bílovicích prošel v letošním 
roce mnoha změnami. Počátkem roku proběhla úprava památníku 
obětem 1. světové války, především znovu byl pozlacen text a jména 
padlých farníků. Uvnitř památníku byla nalezena plechová schránka, 
zcela zkorodována vlhkostí, ve které se zachovaly jen dobové mince. 
Dřevěné lavice v obou bočních kaplích nahradilo 16 nových dubových 
lavic. Po jejich montáži bylo do všech nových lavic i do lavic v hlavní 
lodi namontováno nové elektrické topení, protože akumulační kamna 
už dosloužila. A také všechny lavice dostaly nové čalounění. Celkové 
náklady na výše uvedené opravy činily cca 470.000,- Kč.
Velmi si vážím, že Obec Kněžpole podpořila tyto úpravy částkou 
50.000,- Kč. Korunou všech oprav v letošním roce bylo restaurová-
ní bočního oltáře Andělů strážných v „mistřické“ kapli v hodnotě 
622.000,- Kč. Restaurování bylo hrazeno z farních sbírek, z dotací 
Obce Bílovice, Fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstva kultury 
ČR. Ještě počátkem nového roku bude restaurování ukončeno dodá-
ním 3 soch, které jsou součástí oltáře. Tyto úpravy a opravy mohly pro-
běhnout jen díky obětavým brigádníkům a fi nančním darům mnoha 
farníků, dárců a sponzorů. Na všechny každou neděli pamatujeme při 
mši sv., která je obětována v Bílovicích a ostatních kostelech farnosti.
Chci využít vánočního zpravodaje, abych vám všem popřál radostné 
prožívání svátků narození Ježíše Krista v rodinách, jak s dětmi, tak i s 
nemocnými. A do nového roku vám vyprošuji Boží požehnání v kaž-
dém díle pro dobro obce i celé farnosti. 

P. Josef Říha, farář.

Petr Švehla a KDU-ČSL V Kněžpoli připravují na 22. března 2015 
výstavu klepačů, a domácích křížů. 
Chtěli bychom vás tímto poprosit, podobně jako při výstavách bet-
lémů, o zapůjčení exponátů na dva dny. Prosíme, projděte své půdy 
a komůrky a vytáhněte na světlo tyto krásné lidové nástroje. Má-li 
někdo doma stárkovskou hůl, bude vítána. Totéž platí, máte-li doma 
nějaký starý nebo zajímavý kříž. V průběhu měsíce března noste své 
exponáty panu Petru Švehlovi. Klepače a kříže by měly být podepsá-
ny a doplněny číslem popisným majitele, popřípadě informací o je-
jich stáří. Výstava se uskuteční na květnou neděli 22.3.2015 v prosto-
rách, které budou ještě upřesněny. Za zapůjčení předem děkujeme a 
doufáme, že výstava příjemně navodí velikonoční atmosféru.

Petr Švehla MO KDU-ČSL

nálada. Večer byla taneční zábava se skupinou Koktejlband a před půl-
nocí nechybělo i slibované překvapení.
Pátou a poslední akci byla mikulášská obchůzka. Tu samozřejmě pořá-
dá svatý Mikuláš s anděly a čerty, ale poprosil nás o mírnou výpomoc 

Všechny tyto akce by se nemohly uskutečnit bez fi nanční podpory od 
Obce Kněžpole, za což moc děkujeme, ale také a hlavně za podpory 
Vás všech. Jsme rádi, že v dnešní uspěchané době si najdete čas na to 
účastnit se aspoň nějaké z těchto akcí a tím podpoříte kulturní dění v 
naší obci.
Také bychom Vám chtěli popřát za občanské sdružení krásné prožití 
svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví a štěstí a doufám, že i 
příští rok se na našich akcích potkáme.

Za O.S.K.CH.
Předseda David Hrabica

Ohlédnutí za rokem 2014 očima O.S.K.CH.

Požehnaný rok 
– požehnané Vánoce

Výstava kněžpolských klepačů 
a domácích křížů

Radost a pokoj v srdci

během svátků vánočních

a do nového roku

hojnost Božího požehnání

a životního optimismu

přejí spoluobčanům

členové KDU-ČSL v Kněžpoli
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k bodu č.1)
Usnesení č. 1/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole určuje ověřovatele 
zápisu Ing. Petra Jakšíka a Ing. Ondřeje Brázdila a 
zapisovatelem paní Martu Ševčíkovou

k bodu č. 1)
Usnesení č. 2/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje program 
ustavujícího zasedání

k bodu č. 2)
Usnesení č. 3/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje volební 
komisi: předseda Petr Švehla a členové Ing. Radek 
Lapčík a Bc. Přemysl Kupec

k bodu č. 3)
Usnesení č. 4/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje návrho-
vou komisi: předseda Ing. Vítězslav Lapčík a čle-
nové Zdeněk Gajdošík a Pavel Kaňovský

k bodu č. 4 a)
Usnesení č. 5/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole schválilo zvolení 
jednoho místostarosty.

k bodu č. 4b)
Usnesení č. 6/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole v souladu s § 84 
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro vý-
kon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.

k bodu č. 4c)
Usnesení č. 7/2014/U  

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje veřejný 
způsob volby starosty a místostarosty postupem 
uvedeným předsedajícím

k bodu č. 4d)
Usnesení č. 8/2014/U  

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí starostou obce 
Kněžpole Mgr.Petra Knota, trvale bytem Kněžpo-
le 266, 687 12

k bodu č. 4e)
Usnesení č. 9/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí místostarostou 
obce Kněžpole Petra Hubáčka, tvale bytem Kněž-
pole 254, 687 12

k bodu č. 4f)
Usnesení č. 10/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena 
Rady obce Kněžpole pana Pavla Pavlicu, trvale by-
tem Kněžpole 260, 687 12

Usnesení č. 11/2014/U 
Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena 
Rady obce Kněžpole Ing. Petra Jakšíka, trvale by-
tem Kněžpole 208, 687 12

Usnesení č. 12/2014/U
Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena 
Rady obce Kněžpole pana Petra Švehlu, trvale by-
tem Kněžpole 117, 687 12

k bodu č. 5a)
Usnesení č. 13/2014/U 

Zastupitelstvo obce Kněžpole zřizuje fi nanční vý-
bor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.

k bodu č. 5 b)
Usnesení č. 14/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí předsedou 
fi nančního výboru Pavla Pavlicu, trvale bytem 
Kněžpole 260, 687 12

k bodu č. 5c)
Usnesení č 15/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí předsedou kon-
trolního výboru Zdeňka Gajdošíka, trvale bytem 
Kněžpole 267, 687 12

k bodu č. 5d)
Usnesení č. 16/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí členy fi nanční-
ho výboru Petra Švehlu, trvale bytem Kněžpole 
117, 687 12 a Ing. Ondřeje Brázdila, trvale bytem 
Kněžpole 235

k bodu č. 5e)
Usnesení č. 17/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí členy kontrol-
ního výboru Bc. Přemysla Kupce, trvale bytem 
Kněžpole 344 a Ing. Vítězslava Lapčíka, trvale by-
tem Kněžpole 190

k bodu č. 6)
Usnesení č. 18/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole stanoví v souladu s 
§72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných 
zastupitelů s platností od 3.11.2014 ve výši dle ta-
bulky, která je přílohou číslo 1/2014/U

k bodu č. 7)
Usnesení č. 18/2014/U

Zastupitelstvo obce Kněžpole na základě ustano-
vení §6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a 
f) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánovaní a 
stavebním řádu(stavební zákon) v aktuální znění a 
ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 ost. 2) písmeno x) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích(obecní zřízení) v 
aktuálním znění:
Stanovuje pana  Mgr. Petra Knota  určeným zastu-
pitelem pro územní plánování.

Požadavky: dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitou (veřejná 
správa, ekonomický směr), znalost zákona o obcích 128/2000 Sb., zna-
lost práce na PC, samostatnost, pečlivost a důslednost, komunikativ-
nost a schopnost zapojení do kolektivu. 
Uvítáme: praxi ve státní správě nebo samosprávě.
Náplň práce: vede evidenci obecního majetku, materiálů a zásob, 
místních poplatků včetně jejich výběru, zajišťuje svoz tříděného od-
padu, zpracovává evidenci likvidace odpadů, provádí administrativní 
práce pro potřeby OÚ a volených orgánů, zajišťuje zápisy ze zastupi-
telstva, vede správní řízení(trvalý pobyt, kácení stromů aj.), vede evi-
denci došlé pošty, odpovídá za archivaci dle archivního řádu, prová-
dí hlášení v místním rozhlase, obstarává služby CZECH POINT atd.
Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžpole
Plat: dle NV 564/2006.
Nástup: od 2/2015 případně dle dohody.
Pracovní úvazek: zkrácený -  21,5 hodiny týdně
Bližší informace: Na obecním úřadě nebo u starosty Mgr.Petra Knot,  
starosta@knezpole.cz Zájemci své přihlášky doručte na adresu: Obec-
ní úřad Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení
• datum a místo narození, státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
• tel. kontakt
• e-mail (pokud existuje)
• datum a podpis
Přílohy přihlášky jsou:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, 

případně ověřená kopie)
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč 

následně doloží v ověřené podobě)
• souhlas se zpracováním osobních údajů

Uzávěrka pro zaslání přihlášky nejpozději do 10. ledna 2015.
V této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu obecního úřadu.

V ý p i s
usnesení z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, 

konaného dne 3. listopadu 2014

Obecní úřad v Kněžpoli vypisuje výběrové řízení na obsazení 
volného pracovního místa: Referent(ka) administrativy
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A co nás čeká...

21. prosince 2014   Rozsvícení „KNĚŽPOLSKÉHO BETLÉMA“
26. prosince 2014   Štěpánská zábava
31. prosince 2014   Silvestrovský výšlap a novoroční přípitek
10. ledna 2015  Tříkrálová sbírka
24. ledna 2015  Ples SRPŠ
31. ledna 2015  Ples SDH

Rada obce Kněžpole vyhlašuje III. ročník soutě-
že o nejlépe vánočně vyzdobený dům v Kněžpo-
li. Výzdobu hodnotí komise určená Radou obce 
Kněžpole nejpozději do 30. prosince 2014.

Ceny pro vítěze:
I. místo – 1.000,- Kč
II. místo – 500,- Kč
III. místo – 300,- Kč

Tříkrálová sbírka

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a 
vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostý-
mech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí 
od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky 
poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si 
sami pomoci nedokáží.

V obci Kněžpole se  Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 
10. ledna 2015

O-T-R a.s. oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu – popelnic, 

proběhne beze změn, t.j. 23. prosince 2014  

Doba adventní a Vánoce
Je to k neuvěření, jak rychle ubíhá čas. Je 

tu opět advent, období čtyř neděl do Štědré-
ho dne. V neděli, 30. listopadu, zapálili jsme 
první svíci na adventním věnci. Advent – to 
je doba, radostného očekávání příchodu Spa-
sitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba 
zklidnění a rozjímání.

V minulosti však byla dobou postní, kdy 
se nekonaly žádné zábavy, tance nebo zpěv.

V posledních dvou stoletích nabývá důle-
žitosti materiální příprava na svátky vánoční. 
Překotné nakupování dárků, úklid, pečení 
cukroví, výzdoba domů adventními a vánoč-
ními dekoracemi. Mladí lidé si asi řeknou, že 
takové Vánoce jako jsou dnes – jak by mohly 
být jiné?! Jsou přece vrcholem roku dobou 
všeobecného obdarovávání, doba blahobytu 
a zábavy, kterou nám umožňují média v ta-
kové míře, že nám mnohdy na zpívání koled 
nezbývá dost energie a spokojíme se s těmi 
reprodukovanými. Dětem dáváme čím dál víc 

dárků, tolik, že už to ani nemohou pod stro-
mečkem spočítat a prožívat. S tím, že všech-
no přeměřujeme na peníze, ztrácejí v mnoha 
rodinách Vánoce podstatu toho, čím byly v 
minulosti – svátky klidu a duchovní pohody.

A v té době adventní to odpovídalo život-
nímu stylu našich předků, zvláště zemědělců, 
jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní 
práce na poli od jara do podzimu, kdy bylo 
nutno zvládnout veškeré zemědělské práce a 
pak v zimě to byl čas odpočinku, kdy se ko-
naly jen domácí práce jako draní peří, šití, 
pletení, vyšívání, ale i čtení knih a denní po-
klízení dobytka. A byl čas i chodit na roráty 
pěšky do Bílovic po celou dobu adventu. A 
snad v té době byly i zimy více zasněžené, tak 
jak je známe z obrázků Josefa Lady. Lidé ne-
měli žádné termo prádlo, oteplovačky, péřové 
bundy, ale jen fi lcové boty, teplé šátky, vlňáky 
pevně obepínající postavy žen, muži pak vy-
soké boty, někteří ovčí kožichy a na hlavě be-

raničky. Obdobné oblečení měly i děti, které 
si roráty nenechaly ujít, vždyť cesta do Bílovic 
a zpátky poskytovala vždy spoustu radostí, že 
zimu ani nepociťovaly.

Ta dnešní doba je naprosto jiná. Ale ten 
pocit radostného očekávání Štědrého dne s 
narozením Jezulátka zůstává stále stejný. A v 
tento den by se měl zlidšťovat vztah člověka 
k člověku a ke všemu kolem. Je tomu tak ve 
skutečnosti?

Kdybychom měli říci, co je to pravé vá-
noční poselství, pak by to měla být na prv-
ním místě láska. Tak když chybí, nenahradí ji 
ani ty nejdražší dary. Když se svátky vánoční 
budou odehrávat v našich srdcích, pak mají 
smysl a svůj význam.

A snažíme-li se být dobří a lásky plní na 
Štědrý den, ať nám to všem vydrží i každý vše-
dní den v nastávajícím roce 2015.

To z celého srdce přeje všem
Ludmila Lapčíková, kronikářka
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Zpráva o činnosti Mužského pěveckého sboru Kněžpole
Už je to tak. V příštím roce 2015 oslaví 

Mužský sbor Kněžpole desáté výročí založení. 
Každé ustanovení nové složky v obci přináší  
počáteční  nadšení, ale postupem času je nut-
no soubor stabilizovat tak, aby fungoval po-
kud možno stále a byl stabilní složkou kultury 
v rámci obce. Po téměř deseti letech snad mů-
žeme konstatovat, že se nám podařilo vytvořit 
stabilní kolektiv přátel, kteří se každý týden 
scházejí na pravidelných zkouškách a snaží se 
uchovat náš moravský folklor v rámci znalos-
ti lidových písniček několika regionů, zvláště 
pak tohoto našeho, bílovického a Luhačovské-
ho Zálesí. V průběhu roku jsme přijali pozvá-
ní k vystoupení na několika setkáních sborů, 
byli jsme hosty oslav sta let Slováckého muzea 
a Slavonických slavností, vystoupili jsme na 
Besedě s důchodci v Kněžpoli, Mezifarním 
dnu v Bílovicích, samozřejmostí byla účast 
v rámci Slavností vína v Uherském Hradišti. 
Scházíme se na tradičních sborových akcích, 
např. velikonoční a štěpánská obchůzka, sbo-
rová zabíjačka a rádi se účastníme také ma-
lých rodinných oslav, jakou byla například 
oslava osmdesátých narozenin pana Antonína 
Kaňovského, našeho příznivce a celoživotní-
ho milovníka koní, lidí a dobré zábavy, nebo 
oslava narození prvního syna našeho člena, 
Petra Janků. V tomto duchu bychom rádi po-
kračovali i v dalších letech.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám 
všem popřát klidné a požehnané svátky vá-
noční,  v novém roce 2015 hlavně pevné zdra-
ví, štěstí a dobrou pohodu.

Členové Mužského pěveckého sboru Kněžpole 

Štrajchkapela 

z Kněžpola

Před několika lety jsme založili naši  
kapelu s vírou, že se nám podaří ob-
novit lidovou muziku, jejíž kořeny 
sahají do devatenáctého století. Ka-
pela odehrála v tomto roce patnáct 
koncertů a vystoupení a věříme, že 
se s vámi budeme setkávat i v dalších 
letech.

Pěkné vánoční svátky, bohatého Je-
žíška a hlavně hodně zdraví a štěstí v 
roce 2015 přejí muzikanti Štrajchka-
pely z Kněžpola
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SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
Je tady opět konec roku a čas bilancování a rekapitulace, co se nám 

povedlo a co ne. Za místní SDH bych si to i já dovolil v krátkosti shrnout. 
Snad v každém ročním období letošního roku se v našem sboru  něco 
událo.

V únoru jsem pořádali tradiční Hasičský bál, kde o zábavu nebyla 
nouze. V březnu vyjela naše zásahová jednotka k prvnímu požáru v tomto 
roce – do přilehlého lesa k hašení hořícího stromu. V květnu, abychom 
nevyšli „ze cviku“, tak jsme uspořádali sběr starého železa. V červenci, u 
příležitosti pouti sv. Anny, se složilo soutěžní družstvo a ukázalo, že stále 
ještě dokáže bojovat o přední příčky, minimálně na okresní úrovni. Na Po-
háru hejtmana zlínského kraje jsme již ale nestartovali, jelikož bylo třeba 
všech rukou na zajištění chodu této prestižní  soutěže.

Na konci září jsme přiložili ruku k dílu a pomohli při  bourání a likvi-
daci domu „Podlasovo“ .  V měsíci listopadu zakokrhal ohnivý kohout v 
naší obci hned dvakrát – nejprve 2.11.u paní  Košinové a pak o tři týdny 
později u paní Fuskové – oba požáry byly menšího rozsahu a podařilo se 
je zlikvidovat v krátké době, a to i díky všímavosti kolemjdoucích, kteří 

nahlásili událost na operační linku 112. Tady bych chtěl vyzdvihnout ak-
ceschopnost naší jednotky, která byla připravena k výjezdu do 5- ti minut 
od oznámení události a na místě byla dřív než profesionální hasiči z Uh. 
Hradiště, a nebo hasiči z Bílovic. 

Celý sbor se už těší na ukončení sezony, které letos proběhne v před-
vánočním čase ve stylu slovácké zabijačky.

Za zmínku jistě stojí výchova mladých nadějí pro požární sport, která 
se odehrává v sousedních Bílovicích. Pravidelně se závodů zúčastňuje až 
pět kněžpolských dětí – v uplynulém ročníku 2014 skončily na 1.místě, v 
kategorii starší žáci v okresu  Uh. Hradiště.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim příznivcům, sponzo-
rům a obecnímu úřadu za podporu v činnosti našeho sboru.

S aktuálním zapalováním svíček na adventních věncích, prskavek na 
vánočních stromcích, prosím dbejte opatrnosti a nenechávejte otevřený 
oheň bez dohledu - následky mohou být nedozírné. Každopádně mějte 
příjemné a klidné svátky vánoční, do roku 2015 přeji hodně štěstí, pevné 
zdraví a spokojenost.

Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík
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Myslivecké sdružení Kněžpole v roce 2014
Vzhledem k  blížícímu se konci roku bych 

rád shrnul aktivity Mysliveckého sdružení 
Kněžpole v uplynulém roce. Myslivecké sdru-
žení mimo běžné aktivity spojené s myslivostí, 
se v letošním roce podílelo na připomínkování 
k zahrnutí kněžpolského lesa do památkové 
zóny. Mimo myslivecké sdružení připomínko-
vala daný návrh i Obec Kněžpole. Dle návrhu 
by částečně bylo omezeno nejenom myslivecké 
sdružení, ale i pohyb osob po lese aj. Po zvá-
žení připomínek v připomínkovém řízeny není 
kněžpolský les zahrnut do památkové zóny.

S příchodem jara sdružení každoročně 
provádí úklid lesa, kdy procházíme les a sbí-
ráme odpadky, které jak všichni víme, do lesa 
nepatří. V letošním roce se podařila rozšířit 
členská základna o nové členy. S příchodem 
jednoho nového člena a dvou hostů se částečné 
omladilo nejenom myslivecké sdružení, ale i 
brigádnická základna. 

Během roku bylo členskou základnou od-
pracováno přes 400 brigádnických hodin, což 
jak sami můžete posoudit, není zrovna malé 
číslo, jelikož ne všichni členové jsou brigád-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto všem občanům, kteří uměli pomoc v situaci, 

která nastala po požáru mého bydlení, za všechny poskytnuté dary.
Děkuji rovněž p. Pavlicovi, f. KOVOP za poskytnutí trámů 

k umístění maringotky na moji zahradu.
Poděkování patří i Obci Kněžpole, pracovníkům Obce Kněžpole 

za poskytnutí náhradního ubytování 
a veškerou pomoci při opravách a úklidu mého bydlení.

Velké poděkování patří i místnímu sboru dobrovolných hasičů a ostatním hasičům, 
kteří svou pohotovostí a rychlostí zlikvidovali požár a zachránili moje bydlení.

Fusková Danuše, Kněžpole

nicky činní, zejména starší členové jsou od 
vykonávání brigád osvobozeni. Velká část 
hodin byla věnována údržbě přikrmovacích 
zařízení a také údržbě areálu bažantnice. My-
slivecké sdružení se aktivně stará o 17 krm-
ných zařízení, kde přes zimu aktivně všichni 
členové přikrmují zvěř. Z toho důvodu je po-
třebné, aby tato přikrmovací zařízení byla na 
zimní období pečlivě připravena. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se brigád aktivně 
účastnili.

Závěrem bych rád za celé myslivecké sdru-
žení Kněžpole popřál všem spoluobčanům 
příjemné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2015 hodně štěstí, zdraví, osobních a pra-
covních úspěchů. 

 Za členy MS Kněžpole předseda
Ing. Tomáš Špaček Ph.D.
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Zhodnocení fotbalového podzimu 2014/2015
Fotbalový podzim máme za sebou a zelené 

trávníky v průběhu zimní přestávky dočasně 
osiřely. Tým mužů Kněžpole v podzimní části 
sezóny vybojoval suverénně 27 bodů. Ke ztrátě 
bodů došlo pouze ve dvou odehraný utkáních. 
Aktuálně drží naši muži ve své soutěži čtvrtou 
příčku. Oddíl mužů se navíc úspěšně probojo-
val 1. kolem poháru OFS díky vítězství 2:1 nad 
Boršicemi u Blatnice. Z našich mládežnických 
oddílů dorost zatím okupuje 12. příčku tabulky 
s 10-ti body a žáci jsou na sedmém místě se zis-
kem šesti mistrovských bodů. Přípravce se daří 
o něco lépe, v devíti zápasech nasbírala 20 bodů 
a usadila se na druhém místě své okresní soutě-
že. Podrobnosti o výsledcích a o dalším progra-
mu naleznete na našich internetových stránkách 
www.sokolknezpole.cz a www.sokolknezpole.
ic.cz, které pravidelně aktualizujeme.

Ani zimní přestávka však není obdobím 
zcela bez aktivity, neboť je nutné ji využít k zim-
ní přípravě na blížící se jarní část sezóny. Díky 
podpoře našich sponzorů se podařilo zajistit 

pravidelné páteční tréninky pro předpřípravku, 
přípravku, žáky i dorostence v tělocvičně ZŠ Ja-
rošov na celé období nepříznivého zimního a 
jarního počasí. Našim mládežníkům zajišťuje-
me i dopravu do Jarošova a zpět. O účasti od-
dílu mužů na zimních přípravných utkáních a 
případných turnajích Vás budeme informovat v 
příštím vydání tohoto čtvrtletníku a na našich 
webových stránkách.

V rámci mimosportovní činnosti klubu Vás 
chceme upozornit na konání tradiční a oblíbené 
Štěpánské zábavy, kterou i letos pořádáme 26. 
prosince od 20:00 v kulturním sálu obce Kněž-
pole. K tanci a dobré náladě nám zahraje skupi-
na Madison, občerstvení je zajištěno, jste všichni 
srdečně zváni. 

Závěrem nám dovolte, abychom Vám po-
přáli radostné a pohodové prožití vánočních 
svátků, a rovněž pevné zdraví, mnoho štěstí a 
úspěchů v roce 2015.

Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do Mateřskě 
školy

Vánoce jsou za dveřmi. Rodinná pohoda, 
dárky, cukroví a pěkná vánoční atmosféra, to 
všechno je moc krásné a již se na to všichni 
těšíme. I v naší mateřské škole se pečlivě při-
pravujeme. S pomocí našich nejmenších jsme 
okna a prostory mateřské školy oblékli do no-
vého zimního a vánočního kabátku. K před-
vánočnímu období patří i zpytování svědomí. 
Jací jsme byli? Hodní, či zlobiví? To se všech-
no ukázalo při návštěvě Mikuláše, anděla a 
čerta. Však jich také bylo! Pekelný zápach se 
šířil chodbami, ale naše děti to všechno sta-
tečně ustály. Mikulášovi a andělovi zazpívaly 
i zarecitovaly. Čerty jsme k  sobě moc blízko 
nepustili. Také přišlo na sliby poslušnosti. 

Nyní se připravujeme na vánoční besídku. 
Pečeme perníčky, tvoříme vánoční přání a 
chystáme rodičům a přátelům naší školičky 
pásmo básní, písní a her. Naše děti jsou totiž 
přirozeně zvídavé. Touží zkoušet neustále nové 
věci. A kde jinde by se měly projevit, než v bez-
pečném prostředí mezi vrstevníky nebo v kru-
hu svých nejbližších. Brzy nastanou vánoční 
svátky a děti je budou trávit se svojí rodinou. 
Tu se naskýtá velká příležitost využít volného 
času k práci s dětmi. Je velmi důležité si s dět-
mi povídat a hrát. Prostřednictvím her dítě 
poznává okolní svět, kamarády a hlavně samo 
sebe. Zároveň se nenásilnou formou rozvíjí řeč, 
mimoslovní vyjadřování a obohacuje se slov-
ní zásoba. Naši nejmenší se učí komunikovat, 
zdokonalují si jemnou i hrubou motoriku, po-
hybové dovednosti, smyslové vnímání, tvořivé 
a výtvarné schopnosti i logické myšlení. Proto 
i v dnešní uspěchané době se zastavme, podí-

vejme se kolem sebe a zahrňme naše ratolesti 
láskou, důsledností a trpělivostí. Ani žádné zá-
jmové kroužky nejsou schopny nahradit blízký 
kontakt s nejbližší osobou. Pokud se vám po-
daří v  dětech podporovat myšlenku „svobo-
dy a volnosti“ (nenutit děti a dát jim prostor 
k rozvíjení jejich přirozených sklonů), děti, dle 
vývojových možností, budou zažívat pocit jis-
toty a sebedůvěry. Velkou motivací je pochvala 
za všechno, co dítě udělá. Postupně ho však 
vedeme i k  tomu, že pochvalu si musíme za-
sloužit a není zadarmo. Nesmíme zapomenout 
i na pohádky, z kterých se můžou děti poučit. 
„Neotvírej lišce nebo jezinkám, když jsi doma 
sám.“ Moudrý člověk se také nevyhýbá hu-
moru, snaží se být velkorysý a umí odpouštět. 
Vždyť naše děti jsou zrcadlem nás dospělých. 
Všem lidem přeji pěkné, spokojené vánoce a 
šťastný nový rok.

Za MŠ napsala Ladislava Nosková

Základní škola
Naši nejmenší školáci měli zase možnost ochutnat různé druhy 

medu - od pohankového, přes lipový, lesní, luční a javorový, navštívila je 
totiž lektorka ekologického centra s výukovým programem Vůně medu, 
během kterého je seznámila s prací včelařů. Druháky a třeťáky opět na-
vštívili hasiči HZSZLK s preventivně výchovným programem v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík.

Pro všechny žáky byla připravena  beseda studentů LF UPOL o den-
tální hygieně. Pozorně jsme sledovali, jak se správně starat o své zoubky 
a následně jsme si to také procvičili. Na besedu jsme navázali výukovým 
programem Zdravé zuby.

A přichází prosinec a i my ve škole a zejména ve školní družině tvo-
říme, pečeme a vyrábíme v dílničkách dárečky pro své blízké, ale i ozdo-
by na náš školní vánoční stromeček

V pátek 5.12. už od rána byli  naši nejmladší jako na trní, nemohli se 
dočkat, jestli i letos zavítá  Mikuláš se svou družinou k nám do školy. A 
pak to konečně vypuklo!  Během druhé a třetí vyučovací hodiny vzácná 
návštěva prošla jednotlivé třídy. Mikuláš nabádal školáky ke slušnému 
chování a udílel rady, že si máme pomáhat a být hodní. Andílci se mile 
usmívali a čerti se chovali obezřetně, neboť nejmenší školáci se ještě troš-
ku bojí. Přesto ale všechny děti zazpívaly Mikulášovi písničky a dětem 
byl odměnou pytlík sladkostí.

Ve čtvrtek 11.12.2014 se žáci 5. ročníku vydali do Brna do Hvěz-
dárny a planetária, zde v digitáriu navštívili pořad Úžasné planety. Ve 
výpravném představení nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy, 
spatřili ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívali 
se do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy. Po ná-
vratu z vesmíru se ještě vypravili navštívit technickou hernu v Technic-
kém muzeu v Brně.

Školou už se nese zpěv koled a proto všem čtenářům Kněžpolských 
novin přejeme, aby blížící čas Vánoc prožili ve zdraví, klidu a pohodě. 
Totéž ať Vás provází celým nastávajícím rokem 2015.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová

Není dlouho, co jsme po letních prázdninách přicházeli do školních 
lavic a už máme adventní čas. Během této podzimní doby jsme ve škole 
prožili všední, ale i nevšední chvíle. Již od září se věnujeme etické vý-
chově v našem celoročním školním projektu Rosteme. Společně jsme se 
učili starat o své věci, aby nám déle vydržely a dbali jsme o pořádek, učili 
jsme se vytrvat, když se nám něco nezdaří hned napoprvé, snažili jsme se 
chovat hospodárně a také jsme rozvíjeli své přátelské vztahy.

Hned na začátku září jsme se vydali pěšky od školy k rozhledně Rov-
nina. Mokro po bouřce nám ztížilo výšlap, ale podzimní slunečný den 
nám byl odměnou za naše sportovní výkony. Po sportovních aktivitách 
jsme přivítali program školní prevence pana Ivana Urbánka. Ten děti 
společně se svým kamarádem plyšovým Foksíkem provedl zábavnou 
formou dopravní tématikou. 

Koncem září jsme si připomněli, jak je pro nás důležité studium ji-
ných jazyků , proto se ze školy ozývala němčina, francouzština či sloven-
ština v podání žáků 3. – 5. ročníku.

Naši třeťáci navštívili  během podzimní vycházky  obecní úřad. Paní 
Iveta Hrušková se zájmem školáky seznámila s činností úřadu. Na zá-
věr se děti setkaly i s panem starostou Mgr. Petrem Knotem. Podzimní 
vycházky probíhali i ve školní družině a během nich si děti uspořádaly 
také drakiádu.

Již tradičně jsme zapojeni do ekosoutěže ve sběru papíru. Všechny 
připravené kontejnery jsme zaplnili navezeným sběrem. Velmi děkuje-
me všem ochotným rodičům a prarodičům za spolupráci. Poděkování 
patří i rodičům, kteří odváží sběr přímo do Sběrných surovin v Uher-
ském Hradišti. Úsilí všech vyvrcholilo při sběrové tombole, při které 
štěstěna odměnila drobnými dárky šťastné výherce.

Na začátku října se naši čtvrťáci vydali za získáváním nových po-
znatků a praktických dovedností v oblasti dopravní výchovy do Uher-
ského Hradiště. V teoretické části výuky se děti seznámily s pravidly 
chování mladého cyklisty na silnici, učily se poznávat dopravní značky a  
dověděly se o povinné výbavě svého kola. V druhé části si děti vše reálně 
vyzkoušely při jízdě na kole po dopravním hřišti.



11

Kněžpolské novinyKKnněěěěžžžžppoollllsskkkkéééé nnoovviiinnyyKněžpolské noviny



12

Kněžpolské noviny

Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory v nich obsažené se nemusí shodovat 
s názory redakční rady a vedení obce. Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.

Vydává Obecní úřad Kněžpole – řídí redakční rada:
Petr Hubáček, Petr Švehla, Iveta Hrušková

Grafi cká úprava a tisk 
Petr Brázda - vydavatelství Břeclav 518 367 450

Kněžpolské noviny

Rádi bychom Vás pozvali na 
letošní ROZSVÍCENÍ KNĚŽPOL-
SKÉHO BETLÉMA, který se rozzá-
ří poslední adventní neděli 21. pro-
since 2014 před kostelem sv. Anny 
v Kněžpoli. Přijďte strávit příjem-
ný adventní čas se svými dětmi a 
přáteli. V dotvoření pravé vánoční 
atmosféry dopomohou děti ze zá-
kladní školy, které zazpívají vánoč-
ní koledy a zahrají krátké divadlo s 
námětem "SEN SVATÉHO JOSE-
FA", dále se můžeme těšit na známé 
vánoční melodie v podání malých 
či velkých - převážně kněžpolských 
- muzikantů a zpěváků. Jako milé 
hosty přivítáme Chrámový sbor ze 
sousedních Bílovic. Každý si může 
odnést ve své lucerničce betlémské 
světlo. Plamínek z Betléma se stává 
jakýmsi dalším symbolem Vánoc. 
Cestuje každoročně až z Betléma 
a dostává se do všech domácností 
v Evropě. Může být proto krásnou 
ozdobou i vašeho příbytku. Obecní 
úřad a farníci nabídnou pro zahřátí 
celou řadu dobrůtek, jako je voňavý 
vánoční punč, horká čokoláda nebo 
perníčky pro děti. Srdečně Vás zve-
me a těšíme se na Vás.

POZVÁNKA NA 4. KNĚŽPOLSKÝ SILVESTROVKÝ VÝŠLAP

Rada obce Kněžpole a Obecní úřad Kněžpole zve tímto všechny spoluobčany na 4. ročník kněžpolské-
ho silvestrovského výšlapu. Jsou připraveny opět dvě trasy – pro turisty a pro „kočárky“.
Start první trasy je opět v 11.00 hodin od Obecního úřadu směr rozhledna – přesná trasa bude stano-
vena dle aktuálního počasí. Start „kočárkářské trasy“ určené hlavně pro maminky a babičky s dětmi je 
ve 14.00 hodin.
Obě trasy budou mít zakončení opět u sklepů v zahrádkářské kolonii „Ve vývozi“. Odpoledne bude 
zakončeno táborákem s opékáním špekáčků a dalším tekutými a hlavně teplými nápoji.

...a před půlnocí se koná poslední letošní akce – PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK. Ohňostroj a přípitek je zajiš-
těn, nezapomeňte si vzít skleničky.
Sejdeme se ve 23.45 hodin před kulturním domem.

PŘIJĎME SI POPŘÁT VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2015


