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

covém čísle Kněžpolských novin.
Před rokem jsem na tomto místě psal, že 

nás patrně opatření a problémy s COVIDEM 
čekají ještě delší dobu, a  bohužel jsem se ne-
pletl. Situace je stejně špatná až horší, než loni. 
I  přes pokrok v  proočkovanosti populace se 
toho mnoho nezlepšilo. Naopak bohužel opad-
lo nadšení pro dobrovolnost a pomoc druhým, 
které panovalo na začátku epidemie. Všichni 
jsou stávající situací unaveni a  společnost se 
bohužel rozdělila na odpůrce a podporovatele 
protiepidemioligických opatření, přičemž není 
příliš reálné, že oba tábory naleznou společ-
nou řeč. Nezbývá než věřit, že se v dohledném 
čase podaří dostat onemocnění pod kontrolu 
a s tím i navrátit jednotu a smír do společnosti .

Vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci 
roku, bych rád zrekapituloval, co se v oblasti 
investičních a neinvestičních akcí letos zreali-
zovalo. Hned počátkem roku byla dokončena 
akce Kněžpole-rekonstrukce suterénu jeviště. 
Cena rekonstrukce, kterou prováděla společ-
nost MM stavby Uherské Hradiště s.r.o., čini-
la 873.833,-Kč.  Dále byl zrealizován projekt 
Kněžpole - zefektivnění nakládání s  biood-
padem. Náklady projektu činily 830. 423,- vč. 
DPH, přičemž z dotace se mi podařilo získat 
697.326,-Kč. Jednalo se o nákup hnědých po-
pelnic na bioodpad do všech domů, kontejne-
rů na třídění papíru, plastů a  skla a  dále tří 
kusů kontejnerů pro obecní nákladní vozidlo. 
Během léta byla zrealizována akce Kněžpole – 
obnova vybavení v kulturním domě. Jednalo 
se o nákup 25 stolů a 100 kusů židlí. Rozpo-
čet akce činil 288.282,-Kč vč. DPH. Na akci 
jsme získali dotaci ve výši 230.625,-Kč. Byla 
zrealizována akce Kněžpole – oprava komuni-

kace od č. p. 93 po č. p. 2. Stavební práce pro-
vedla společnost STRABAG a.s., a to s cenou 
1.139.003,- Kč vč. DPH. V  období prázdnin 
byla zrealizována akce ZŠ Kněžpole – přístav-
ba šaten. Práce provedla společnost DRIVES-
TONE a.s. za cenu 581. 870,-Kč vč. DPH. 
V letních měsících proběhla také rekonstruk-
ce osvětlení tenisových kurtů, kterou provedl 
dodavatel Ing. Petr Majíček – PORSTYL, za 
cenu 151.837,-Kč vč. DPH. Jako poslední akce 
byl v listopadu dokončen projekt Revitalizace 
sídelní zeleně v obci Kněžpole. Způsobilé ná-
klady akce činily 1.628.439 Kč, přičemž část-
ku 977. 063,-Kč pokryje dotace z Operačního 
programu životní prostředí. 

Celkový součet investovaných prostředků, 
který samozřejmě nezahrnuje zde nezmiňova-
né drobné akce a nákupy, činí 5.493.687,-Kč. 

Nebyla zrealizována akce Veřejné osvět-
lení v  okolí pomníku a  obecního úřadu, kde 
bylo rozpočtováno 3.500.000,-Kč. Tato akce je 
závislá na realizaci kabelizace NN v  této části 
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obce, kterou plánuje společnost E.on. K dneš-
nímu dni nemají hotovou projektovou pří-
pravu, takže je zatím předpoklad realizace až 
v roce 2023.

Několik slov ke kulturním akcím. Hody 
jsme letos s ohledem na epidemiologickou si-
tuaci zrealizovali po dohodě s  Kněžpolskou 
chasou netradičně s tím, že zábava proběhla na 
hřišti. Toto opatření zpočátku sklízelo negativ-
ní reakce, ale nakonec si to všichni zúčastnění 
pochvalovali a  co bylo nejdůležitější, nárůst 

počtu nakažených v  obci v  následujících týd-
nech měl zcela jistě výrazně pomalejší průběh, 
než by tomu bylo po zábavě na sále. Organiza-
ce kulturních a společenských akcí v následují-
cích měsících je zatím s otazníkem. Vše bude 
závislé na aktuálních celostátních opatřeních. 
Tradiční Rozsvěcování betléma či Silvestrovský 
přípitek se však s  největší pravděpodobností 
konat nebudou. 

Chtěl bych velmi poděkovat všem zaměst-
nancům obecního úřadu za výbornou práci, 

kterou pro obec v  roce 2021 odváděli. Stejně 
tak bych chtěl za sebe i obec poděkovat všem 
spolkům a  organizacím, které se aktivně po-
dílejí na udržování společenského, kulturního 
a sportovního života naší obce. Bez nich si za-
chování tradičního venkovského života nedo-
káži vůbec představit.

Závěrem bych využil příležitosti a  popřál 
Vám krásné a poklidné prožití vánočních svát-
ků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.

Mgr. Petr Knot, starosta
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ly z  Kněžpola na Kolejním nádvoří v  centru 
města.

Chtěl bych tímto poděkovat poměrně vý-
znamné složce kulturního života v Kněžpoli, 
a to Kněžpolské chase. Když zhruba před pěti 
lety došlo ke generační výměně v rámci toho-
to sdružení, byly i obavy, jak to při svém mládí 
všechno zvládnou. Do toho přišel Covid 19, 
naprosté omezení kulturních akcí, v minulém 
roce nebylo možno uskutečnit hody.

Ale všechno to zvládli, zorganizovali tra-
diční akce, aktivně se zúčastnili Slavností vína 
a vrcholem v  tomto roce bylo z  jejich strany 
uspořádání hodů. Hodová zábava se bohužel 
nemohla uskutečnit v  rámci našeho kultur-
ního zařízení, ale hodová obchůzka s dopro-
vodem dechové hudby Boršičanka proběhla 
a  skvělé bylo předvedení folklorní besedy, 
které se událo v areálu fotbalového hřiště, na 
taneční ploše. A všechno moc dobře fungova-
lo. Bylo to velmi milé a příjemné setkání.

A  jako již tradičně pátého prosince, 
v  předvečer svátku svatého Mikuláše, uspo-
řádali naši mladí mikulášskou obchůzku. Ten 
večer padal sníh a  snové postavy Mikuláše, 
andělů a  čertů doplňovaly kolorit nastupují-
cího adventu…

Máme tedy před sebou poslední část roku 
2021.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních 
svátků, oslavu narození Ježíše Krista, dětem 
bohatou nadílku a hlavně hodně zdraví v nové 
roce 2022. A taky trošku toho štěstí…

Za Kněžpolský mužský sbor Petr Hubáček

Vážené spoluobčanky a spoluobčané,

6. ročník turistického výletu po CHKO Pálava 25.9.2021

když jsme před téměř dvěma lety, v měsíci 
lednu 2020 uspořádali v kostele v Nedachle-
bicích poslední vánoční koncert v  komplet-
ním obsazení folklórních a hudebních  složek, 
tedy za účasti Děvčic z Kněžpola, Mužského 
pěveckého sboru a Štrajchkapely z Kněžpola, 
problém nového viru přicházejícího z  Číny 
jsme registrovali, ale všichni jsme doufali po 
zkušenostech s  předešlými nebezpečnými 
virovými onemocněními typu SARS nebo 
MERS, že zůstane v oblasti Asie a v ostatních 
částech světa se výrazně neprojeví. 

Ale jak si všichni dobře vzpomínáme, 
realita nás překvapila všechny. V  polovině 
března 2020 došlo k tak výraznému navýšení 
onemocnění nemoci Covid 19 i v Evropě, že 
bylo nutné vyhlásit lockdown ve většině nejen 
asijských a evropských států, ale vlastně v ce-
lém světě.

Na dlouhou dobu s  krátkými přestávka-
mi se zastavila kultura, byla zavřena divadla, 
kina, veškeré koncerty, situace výrazně po-
stihla ekonomiky států.

Všechny zodpovědné vlády světa tlačily 
na co nejrychlejší vyvinutí vakcíny proti Co-
vidu 19, v průběhu jednoho roku došlo k do-
končení vývoje a od nejohroženějších skupin 
obyvatelstva bylo zahájeno očkování celé 
populace. Situace z  hlediska proočkovanosti 
se zlepšuje a  je skutečně škoda, že nedůvěra 
některých lidí k  vakcínám proti této nemoci 
zbytečně prodlužuje řešení maximálního po-
tlačení choroby. Ano, tento virus tu je a podle 
odborníků již zůstane stejně jako například 

Sobotu 25. září jsme nemohli prožít lépe. Již po šesté se podařilo 
naplnit autobus zdatnými turisty a vydat se za poznáním dalšího kouta 
ČR. S  myšlenkou vyrazit na Pálavu jsme si pohrávali již delší dobu, 
a o to víc jsme rádi, že se ji podařilo zrealizovat. Ráno u autobusu pro-
běhlo povinné testování a  ověřování zeleně svítící Tečky. Nebudeme 
kecat, že jsme si oddechli, že všichni byli ukáznění, testování absolvo-
vali, a hlavně byli pozitivně negativní. Pak už nic nebránilo vydat se 
směr Klentnice, kde započalo naše putování. Hřeben pálavských vrchů 
jsme zdolali po modré turistické značce až ke zřícenině hradu Děvičky. 
Tam, i když je člověk po sté, tak výhled je vždy úchvatný a neopakova-
telný. Samozřejmě nemohly chybět vrcholové odměny v podobě vše-
možných vzorků slivovice a ořechovky a pro děťátka něco sladkého za 
tu námahu. Pak už následoval nenáročný sestup do Pavlova, kde jsme 
se rozprchli a každý si našel kout jemu blízký. Uličky s otevřenými vin-
nými sklípky lákaly k návštěvě a vůně burčáku se linula celou vesnicí. 
Velmi mile nás překvapil Archeopark v Pavlově. Mezi exponáty nebylo 
těžké se vrátit v čase do vzdálené minulosti, kdy v těchto místech žili 
lovci mamutů. 

Po tomto obohacení se část skupiny odpojila a vyrazila při vodní 
hladině směrem do Dolních Věstonic…snad najít další Venuši  Zby-
tek dobrodruhů byl odhodlán zdolat převýšení, které jsme pár hodin 
předtím sestoupali. Zpět jsme se vraceli po červené až na louku pod 
Děvínem, který vždy vybízí k odpočinku. Takže jsme dorazili všechny 
zásoby z batohů a posilněni vyrazili na vyhlídkové místo Děvín a od-

chřipka, ale je nutné, aby jeho průběh nebyl 
tak zdraví ohrožující a pro některé lidi i z hle-
diska života a smrti mnohdy fatální.

Lidstvo ve své historii bojovalo s vážnými 
nemocemi, na které ve většině případů byly 
vyvinuty vakcíny a  s  ohledem na nebezpeč-
nost některých chorob nikdo asi v zásadě ne-
protestoval proti vakcinacím. Tím byl vyřešen 
problém skutečně extrémních zdravotních 
ohrožení v perspektivě minimálně mnoha de-
setiletí. 

S ohledem na současný stav onemocnění 
v  naší populaci tu máme znovu tolik nepo-
pulární omezení z  hlediska shromažďování, 
s  největší pravděpodobností se nebudou ko-
nat akce v  rámci předvánočních potkávání 
minimálně v interiérech budov. Snad se nám 
jako Kněžpolskému mužskému sboru podaří 
uspořádat předvánoční zpívání u  vánoční-
ho stromu těsně před Štědrým dnem. Pokud 
tomu tak bude, oznámíme tuto akci obecním 
rozhlasem a budeme se těšit na setkání s vámi.

A jak je to s námi, Kněžpolským sborem? 
Držíme se, probíhají zkoušky, v termínu Slav-
ností vína v Uherském Hradišti v září tohoto 
roku, které se po dvou letech opět uskutečni-
ly, jsme se zúčastnili jako sbor, tradičně jsme 
absolvovali průvod z Mařatických vinohradů 
do centra města a  ve Smetanových sadech, 
tradičním centru mikroregionu „Za Moravú“, 
jsme vystoupili v rámci půlhodinové prezen-
tace na pódiu. 

V  odpoledních hodinách od 17.30 do 
19.00 hodin proběhl koncert Štrajchkape-

tud zpět do Klentnice. Po cestě jsme vyzvedli zbytek výpravy ve Věs-
tonicích a vraceli se k domovu. Tak nás napadá, co bylo příjemnější… 
zda zpáteční cesta se seniory z  loštické prodejny tvarůžků nebo tato, 
kdy po cestě zpět někteří z nás nutně potřebovali nakoupit petky bur-
čáku  

Sluší se poděkovat sponzorům, díky nimž jsme mohli nakoupit 
věcné dary do tradiční tomboly. Jmenovitě děkujeme: KOVOP pan 
Pavlica, HPR Kámen manželé Hubáčkovi, FYTO JAROŠOV pan Víťa 
Lapčík, RAP skleněné pilníky pan Radim Palčík, Lékaři L&K, MUDr. 
Lapčík Jiří a MTServis Šarovy, pan Martin Kaňa. Jak už to bývá, někdo 
měl při losování více, někdo méně štěstí, ale snad byl pro ty, co nevy-
hráli, alespoň malou nálepkou společný dárek pro všechny. A  řeknu 
vám, že vymyslet originální společný dárek pro všechny turisty je ka-
ždoročně největší oříšek  Letos jsme vsadili na ponožky od jedné 
známé značky, která má za maskota malé chlupaté zvířátko. Tak neví-
me, ale na výšlap v nich nikdo nevyrazil, a přitom byly s tematickým 
motivem horolezců.

Přátelé, opět všechno klaplo na výbornou. Taky máte ten pocit? 
Počasí azuro, terén schůdný, banda lidí k nezaplacení a burčák ako-
rát. My jsme si to s vámi moc užili. Nikam jsme se nehnali, tempo 
bylo pohodové a rozdělení na dvě skupiny v polovině cesty bylo, my-
slíme, také k spokojenosti všech. Tak příští rok opět někde v terénu 
….

K+I
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První příměstský tábor v Kněžpoli
V  létě 12.–16.7.2021 se konal první ročník příměstského tábora 

v Kněžpoli na téma: Dobrodružné putování. Tábor spadal pod organizaci 
Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. Celý tábor se nesl v tý-
movém duchu, kdy proti sobě soupeřily tři týmy, o to, kdo bude lepším 
dobrodruhem. Děti se naučily luštit různé šifry a zamaskovat se před ne-
přítelem. Také odpovídaly na otázky, které prověřily jejich znalosti o svě-
tě a  přírodě. Děti si na táboře nabatikovaly trička v  barvě svého týmu, 
vyrobily si znaky svého týmu a v lese si postavily úkryty. Hrály spoustu 
různých her v lese, na hřišti i na sále. Poslední den tábora děti hledaly po-
klad, pomocí různých šifer, které nacházely po celém Kněžpoli. Tábor byl 
zakončen táborákem na hřišti, na který byli pozváni i rodiče. Tábor jsme 
si všichni moc užili, a proto jsem se rozhodla, že příští rok zkusím zařídit, 
aby byly v Kněžpoli dva příměstské tábory, jeden v červenci a druhý v srp-
nu, aby se dostalo na každého.

Andrea Juřenová

Pohádkový les
V sobotu 4. září 2021 proběhl první ročník pohádkového lesa v Kněž-

poli. Start byl na Kněžpolském mostě, kde si děti vyplnily kartičky, na 
které sbíraly razítka ze všech stanovišť. Jako první zavítaly děti k mlyná-
řovi, kde měly za úkol skákat v pytli a za odměnu dostaly rohlíčky. Poté 
následovalo stanoviště, kterého se všechny děti bály, některé děti ho do-
konce obešly, aby se nemusely potkat s  čerty. Už z  dálky šla vidět per-
níková chaloupka, kterou si střežily dvě čarodějnice. Daly dětem za úkol 
nazdobit perníčky, které si děti pak mohly sníst. V lese samozřejmě nesmí 
chybět myslivec, který dal dětem za úkol poznat zvířátka, která žijí v lese. 

Za odměnu dostaly děti od medvěda sladkosti. U prince s princeznou děti 
poznávaly pohádky. Trasa vedla dále přes hustý les, kde si děti musely dá-
vat pozor, aby je nepřepadli piráti. U vody na ně už čekal vodník, který 
měl pro děti připravené rybičky. Dým ohně u indiánů se nesl po celém lese 
a děti měly možnost si u nich vyzkoušet, jak se střílí lukem. Na hřišti, kde 
byl pohádkový les zakončen, byl pro děti připravený táborák a muzika. 
Po setmění se děti vydaly na strašidelnou stezku odvahy do lesa, kde jim 
svíčky ukazovaly směr.

Za OSKCH Andrea Juřenová
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Slovácké hody a Babské hody
Po roční pauze se opět v Kněžpoli konaly hody, které byly ovšem trochu 

jiné kvůli pandemické situaci. Museli jsme zrušit vnitřní hodovou zábavu, to 
nás však nezastavilo a zábavu jsme uspořádali venku na hřišti, kde se točilo 
pivo a podával teplý svařák. V šest hodin jsme odtančili besedu, kterou jsme 
tři měsíce poctivě trénovali. Překvapilo nás, kolik lidí nás došlo na hřiště 

podpořit a za to vám všem moc děkujeme. Nakonec se hody moc vydařily, 
a i počasí nám přálo. V průvodu nám hrála DH Boršičanka a na hřišti hrála 
CM Litera. Babské hody byly už bohužel bez zábavy, byl jen průvod, který 
jsme si však užili. Doufáme, že příští rok bude už všechno jako dřív.

Za OSKCH Andrea Juřenová
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Svatý Hubert patron myslivců

Tříkrálová sbírka 2022 
bude po roční odmlce opět kontaktní

SDH

Snem každého myslivce je, aby byl při lovu úspěšný 
jako svatý Hubert. Stará legenda praví, že se Hubert při 
lovu setkal s bílým jelenem, jehož paroží zářilo a neslo 
symbol kříže. Jelen k němu promluvil lidskou řečí.  Díky 
tomuto setkání se Hubert obrátil na stranu víry, stal se 
předním duchovním, následně biskupem, a také patro-
nem myslivců a lovců.

Stejně jako tento světec chtěl lidem ukázat lepší svět, 
tak i my bychom si přáli lepší podmínky nejen pro sebe, 
ale i pro zvěř v našem okolí. Pevně doufáme, že nebude-
me v následujících letech odkázaní jen na bájná vyprávě-
ní svých starších členů o tom, jak bývaly úspěšné a bo-
haté společné hony na drobnou zvěř (zaječí a bažantí). 

Chtěli bychom proto požádat všechny spoluobčany, 
aby svým chováním při procházkách v lese neohrožovali, 
neplašili, nenechávali probíhat své čtyřnohé miláčky vol-
ně po lese, nekřičeli, neodhazovali odpadky a chovali se 
v souladu se základními pravidly pobytu v lese. 

Náš les už svého svatého Huberta má, můžete jej 
zhlédnout na zimní procházce lesem a věřím, že vás se-
tkání potěší. 

Závěrem bych rád poděkoval všem členům mysli-
veckého sdružení a  také ohleduplným spoluobčanům 
a popřát vám všem klidné svátky a hlavně pevné zdraví 
do nového roku. 

Tomáš Špaček
předseda MS Kněžpole z.s.

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončení vánoc. Připomíná oka-
mžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového kole-
dování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika 
v  roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o  rok později již po celé České 
republice, začala, za spolupráce farností, obecních a  městských úřadů, 
a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převle-
čené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních 
dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou 

Vážení spoluobčané,
v  krátkosti bych vás seznámil s  událostmi 

roku 2021, které se týkají našeho sboru. O zakou-
pení nové sportovní stříkačky jsem již v minulém 
čísle psal, stejně jako o sběru starého železa. Tím-
to bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, 
kteří nás jakkoliv podpořili.

Letošní rok měla naše zásahová jednotka 
sboru spoustu výjezdů. V březnu zahořel komín 
na „mlékárni“, v červnu pak ohnivý kohout pohl-
til seník, v červenci a srpnu jsme díky vytrvalým 
přívalovým dešťům vyjížděli k zaplaveným sklep-
ním prostorům a posledním výjezdem bylo od-
stranění spadlého štítu na domě čp. 136. U všech 
událostí byla naše jednotka dříve než HZS Uh. 
Hradiště, což ukazuje na akceschopnost a oběta-

vost našich členů.
Mladé soutěžní družstvo se sžívalo s no-

vou technikou a členové pomalu zlepšovali 
své výkony. Podařilo se jim překonat magic-
kou hranici pro náš sbor a určili tak aktuální 
rekord 16:90 s. Své výkony pak korunovali 
na podzimních soutěžích: O pohár hejtma-
na Zlínského kraje, kde obsadili 2. místo a na 
noční soutěži v Uh. Brodě, které se účastnili 
i družstva HZS, pak obsadili 4. místo.

Do nadcházejícího období bych rád 
popřál všem spoluobčanům hlavně zdraví 
a  pohodové a  klidné svátky vánoční. Brzy 
na shledanou na akcích pořádaných našim 
sborem.

Za SDH Zbyněk Kadlčík

začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřej-
mě o starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají “Kyrios mansi-
onem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“. Požehnání Tří králů mělo 
ochraňovat stavení i  ty, kteří v něm přebývali, za což obyvatelé domů 
obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi. 

Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domác-
ností, křídou označují naše obydlí a  přináší poselství radosti, naděje 
a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška 
vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši kolední-
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Okénko do mateřské školy

Adventní věnec

Kdyby jste milí čtenáři nahlédli tímto naším okén-
kem do naší malé, ale útulné mateřské školy, viděli by 
jste spoustu spokojených usměvavých dětských tvářiček. 
Všechny nové děti si zvykly a  těší se každodenně na své 
kamarády. Máme opět dvě třídy. Všichni se zde dobře 
známe a někdy mám pocit, že působíme jako jedna velká 
šťastná rodina.

Děti milují pohádky, to všichni víme. A pokud k nim 
promlouvají krásně vyřezané a oděné loutky, které si mů-
žou osahat, propůjčit jim na chvíli svůj hlas, společně si 
zazpívat, tak si každý posluchač odnáší nezapomenutelný 
zážitek. Ten den zvítězilo dobro nad zlem. Loutkové diva-
dlo k nám přijíždí každoročně.

Šikovné dětské prstíky dovedou také pomáhat. To 
jsme se přesvědčili při pečení jablečného závinu. Každý 
přiložil ruku k dílu. Výsledek byl voňavý, chutný a přímo 
nabádal k zakousnutí. Udělali jsme radost sobě i ostatním, 
protože byl pohoštěn i personál mateřské školy.

Podzimní výlet do lesa se koná každým rokem. Učíme 
děti, aby si vážily živé i neživé přírody. Vždyť je pravdou, 
že jsme jeho součástí. Dětská zvídavost a  fantazie nezná 
mezí. Objevují pořád něco nového, učí se i od svých ka-

ci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do našich domácností předat 
požehnání našich biskupů či arcibiskupů a  zároveň naplnit tříkrálové 
pokladničky.

V nelehkém období, které v posledních letech zažíváme z důvodu 
pandemie, možná ještě více rezonuje to, že v  minulosti znamení na 
dveřích vymezovala také prostor pravdy a  spravedlnosti uprostřed ne 
vždy přívětivého světa. Proto děkujeme vám všem, že malým či větším 
fi nančním darem přinesete trochu té „sociální spravedlnosti“ těm, kteří 
ji potřebují přece jen více než my. A doufáme, že výtěžek z koledování 
bude u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice.

„Své záměry na využití sbírky zveřejňujeme již v listopadu předchá-
zejícího roku, stejně jako následně transparentně prezentujeme přesné 

O  tom, že Vánoce jsou svátkem narození 
Vykupitele Ježíše Krista, jistě pochybuje málo-
kdo. Tato událost nemá ve světě obdoby a slaví 
se téměř 2000 let, rovněž určuje i kalendář, po-
dle kterého se řídí celý svět.

Připomínání této události dává prostor pro 
vznik nových tradic a  jednou z nich je výroba 
adventních věnců. Tento zvyk u nás zaznamenal 
velký rozmach až po roce 1989, i když jeho pů-
vod sahá do první poloviny 19. století, nejstar-
ší písemná zpráva o něm pochází z  roku 1838 
z Hamburku. Tehdy se jednalo o věnec vyřezá-
vaný ze dřeva.

Dnešní podoba adventního věnce je poněkud 
jiná. Nejčastěji se jedná o věnec většinou spletený 
ze smrkových větviček. Čtyři svíce na adventním 
věnci znázorňují čtyři týdny adventu. Každá svíce 
na adventním věnci má svoji symboliku, mají být 
tři fi alové svíce a jedna růžová. První dvě fi alové 
znázorňují mír a naději, třetí růžová symbolizu-
je přátelství a poslední fi alová je znamením lás-

využití skutečných částek na konkrétní projekty“, uvedl Dalibor Jirásek, 
projektový manažer Charity Uherské Hradiště. „V roce 2022 to bude pod-
pora Domácího hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uhersko-
hradišťska, obnova vozového parku pro naše terénní služby a samozřejmě 
jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 
vyskytne“, upřesnil Dalibor Jirásek. A Marcela Kokoliová, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy jsme 
z důvodu Covidu mohli koledovat pouze virtuálně, případně u obchod-
ních center, Vás opravdu všechny navštívíme osobně.“

Oblastní charita Uherské Hradiště

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 8. ledna 2022.

ky. Někteří věřící vkládají do středu věnce bílou 
svíci, která symbolizuje neposkvrněnost Panny 
Marie. Na počátku adventu, který letos vyšel na 
28. 11., požehnali v kostelích kněží velké množ-
ství adventních věnců, na kterých pak děti doma 
rozsvítili první svíci.

Nyní děti radostně očekávají zapálení kaž-
dé svíce, která jim přibližuje radostnou událost, 
kterou je pro ně Štědrý večer, večer plný dárků. 
A jen málo z nich ví, že prvním obdarovaným 
byl právě Ježíš. 

Čtyři svíce:
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak 

tiše, že bylo slyšet, jak začaly mluvit: 
První svíčka vzdychla a pověděla: „Jmenu-

ji se MÍR, moje světlo sice svítí, ale lidé žádný 
mír nedodržují.“ Její světlo bylo čím dál menší, 
až úplně zhaslo. 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řek-
la: „Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbytečná, lidstvo 

nechce o  Bohu nic vědět, nemá proto cenu, 
abych svítila.“ Průvan zavál místností a druhá 
svíčka také zhasla…

Tiše a  smutně se ke slovu přihlásila třetí 
svíčka: „Jmenuji se LÁSKA, už nemám sílu, 
abych hořela, lidé mne odstavili stranou. Vidí 
jen sami sebe a  nikoho jiného, koho by měli 
rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i  toto 
světlo.

Do místnosti vešlo dítě, podívalo se na 
svíčky a  povědělo: „Vy musíte přece svítit!“ 
A začalo plakat…V tom se přihlásila ke slovu 
i čtvrtá svíčka a řekla: „Neboj se! Pokud já sví-
tím, mohu i ostatní svíčky znovu zapálit. Jme-
nuji se NADĚJE.“ Dítě zapálilo od této svíčky 
pomocí zápalky znovu ostatní svíčky. Plamen 
NADĚJE by nikdy neměl ve tvém životě vy-
hasnout. A každý z nás by měl plamen MÍRU, 
VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále ve svém srd-
ci udržovat zapálené.

Petr Švehla
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marádů, sbírají zkušenosti, zážitky a  tím obohacují své vnitřní já. 
Víte proč a jak šustí listí? To všechno se děti dozvěděly při muzikote-
rapii. Také se seznámily s různými netradičními hudebními nástroji. 
Každý zněl trochu jinak. I my paní učitelky jsme byly mile překva-
peny z tolika malebných zvuků, které se k nám nesly. Nástroje byly 
z různých materiálů a děti si je mohly všechny vyzkoušet.

V říjnu k nám zavítala Mgr. Jelínková, která provedla u věkově 
starších dětí jednorázové artikulační vyšetření. Rodičům byly dopo-
ručeny kontakty na logopedy. 

Začátkem měsíce listopadu byla u nás provedena hospitační čin-
nost české školní inspekce, která dopadla na výbornou.

Ani nám se nevyhýbá covidová situace. Od 13. do 19. 11. byly 

naše děti v karanténě a čas tak trávily spolu doma s rodinou. Karan-
téna již pominula a ve třídách je opět živo.

Nyní vyčkáváme příchodu Mikuláše, anděla a  čerta. Někdo se 
těší, jiní se možná i trochu bojí. Věřím, že když jim děti zazpívají, bu-
dou obdarovány a budou se těšit zase na Ježíška. Prostory tříd a šaten 
jsou již vánočně laděny. Vánoční besídka se bude konat 15. prosince, 
bohužel bez přítomnosti rodičů dětí a jim nejbližších.

Po vánocích nastane nový rok 2022. Nikdo neví co nám přinese, 
ale já bych chtěla všem popřát krásné vánoční svátky, plné pohody 
a klidu. V novém roce 2022 hlavně zdraví, spoustu lásky a také tro-
chu toho štěstí. 

Ladislava Nosková, Mateřská škola Kněžpole

Základní škola
A opět se rok s rokem sejde!
Ve středu 1. září jsme zahájili školní rok 

2021/2022. Slavnostní okamžik pro naše žáky, 
zvláště pro prvňáčky a  jejich rodiče probě-
hl tentokrát nezvykle na školním hřišti. Po 
úvodních proslovech  a předání dárků žákům 
prvního ročníku se přesunuli všichni školáci 
se svými třídními učitelkami do připravených 
tříd v  budově základní školy.  Zde čekalo na 
školáky překvapení v podobě nově zbudované 
dívčí šatny.

V rámci projektového dne jsme se zúčast-
nili v pátek 17. září Turistického závodu, který 
nám uspořádali pořadatelé z Asociace turistic-
kých oddílů mládeže a Klubu českých turistů. 
Na trati dlouhé jeden a půl kilometru byly za-

stávky, kde žáci plnili úkoly zaměřené na spor-
tovní zdatnost a  obratnost, plížení, hod míč-
kem na cíl a lezení přes provazovou lávku. Dále 
žáci plnili úkoly z oblasti turistiky – poznávání 
turistických značek, stromů podle listí, kůry 
a vzrůstu a  také znalost našich hradů, zámků 
a jiných pamětihodností naší republiky. V noci 
před závodem sice sprchlo, ale to nám nemoh-
lo zkazit náladu a chuť odstartovat a pořádně 
si zazávodit. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo v pondělí ve škole, v každé třídě byli 
vyhlášeni tři nejrychlejší žáci. Vítězům byly 
předány medaile a diplomy. Ostatní žáci získali 
za účast odznáček klubu turistů. 

Den evropských jazyků jsme připomněli 
v pátek 24. září díky žákům 4. a 5. ročníku. Ti si 

pro nás připravili krátké rozhovory ve dvanác-
ti evropských jazycích a  představili nám také 
země, ve kterých se těmito jazyky mluví. Za-
hráli nám krátkou pohádku podle anglického 
říkadla Hickory dickory dock. Na závěr tohoto 
setkání jsme se podívali na krátkou slovenskou 
pohádku Bambuľka.

V pondělí 4. října se žáci čtvrtého ročníku 
vypravili do Uherského Hradiště na dopravní 
hřiště. V učebně se nejdříve poučili o bezpeč-
ném chování na silnici, zopakovali si dopravní 
značky a  předpisy a  teprve pak si mohli sed-
nout na jízdní kola a po jízdě zručnosti si vy-
zkoušet různé dopravní situace přímo na hřišti.

Začátkem listopadu proběhl 14. ročník 
mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Do 
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této soutěže jsme opět přihlásili naše žáky čtvr-
tého a pátého ročníku, kteří v rámci kategorie 
Mini řešili 12 soutěžních otázek různé obtíž-
nosti v daném čase 30 minut.

Měsíc listopad nám ale přinesl do školy 
období karantén a izolací, a tak jsme byli při-
nuceni změnit prezenční výuku ve škole za di-
stanční a začali jsme se opět scházet na dobu 
nezbytně nutnou v  online prostředí. Nebylo 
to jednoduché, ale úsilí všech vyučujících ško-
ly napomohlo k  tomu, že jsme vše společně 
zvládli.

A začal se přibližovat ten nejkrásnější čas 
v roce, čas adventu, čas Vánoc.

V  pátek 3. prosince se v  naší škole už od 
rána rozezníval cinkot zvonků a  čertovských 
řetězů.  Každý lomoz v představách dětí ozna-

moval možný příchod Mikuláše, anděla a čer-
ta. Někdo se těšil, jiný měl obavy, protože ne 
všichni byli celý rok hodní.  Očekávání dětí se 
naplnilo, když do třídy důstojně vstoupil Mi-
kuláš se svou družinou. Mikuláš pečlivě pro-
listoval a přečetl Knihu hříchů, děti přednesly 
básničky, zazpívaly písničky, uvařily čertovský 
guláš hříchů, anděl je za to odměnil balíčky 
s dobrotami a čert tentokrát odešel s nepoříze-
nou, protože zlobivé děti v naší škole nenašel.  
Když se s  námi nebeská návštěva rozloučila, 
vykreslili jsme ještě mikulášskou omalovánku, 
která nám tento sváteční den bude připomínat.

Do nového roku přejeme hlavně pevné 
zdraví, optimismus a radost v rodinách. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová
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