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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním prvním čísle Kněžpolských novin. První číslo vychází netradičně v říjnu, nicméně
netradičního je toho v letošním roce hodně,
takže to možná ani tolik nepřekvapí. Dvě
čísla novin, které většinou vychází v prvním
pololetí roku, jsme letos vůbec nevydávali.
Bylo to z důvodu naprosté absence článků,
která byla způsobena radikálním omezením
spolkového a společenského života, způsobeného pandemií COVID-19 a s ní spojenými
protiepidemiologickými opatřeními. Tyto
ostatně zasáhly každého z nás a patrně se
nás ještě delší dobu dotýkat budou. Mnoho
z nás nemohlo chodit v důsledku nařízených
opatření do práce, školy, nakupovat, na oběd
do restaurace a podobně. Po kratší přestávce v období léta se virus na podzim projevil
v nové síle a s ním se vrací i opatření v boji
proti jeho šíření. Chápu, že mnozí z nás jsou
již ze všech omezení unaveni a mnohdy
i rozezleni. Často je to způsobeno i nepříliš
šťastným způsobem jejich prezentace a vysvětlení občanům ze strany centrálních orgánů. Nicméně věřím, že jsou všechny činěna
v dobré víře a ve snaze o co nejefektivnější
ochranu všech občanů. Věří tomu i všichni
pracovníci krizového řízení, ať již se jedná
o lékaře, zdravotní sestry, vojáky, pracovníky
hygieny a další. Doufejme, že se nám s touto
nemocí podaří vypořádat a zároveň pokud
možno minimalizovat negativní dopady do
oblasti ekonomiky i společnosti, které jsou
již dnes obrovské. Pro naši obec měla pandemie coronaviru ještě další negativní dopad,
a to v souvislosti s akcemi, které byly po celý
rok naplánovány u příležitosti oslav výročí
800 let obce Kněžpole. Řada akcí se nemohla
uskutečnit kvůli nařízeným opatřením. Některé by se s určitými omezeními konat mohly, ovšem s vysokým rizikem šíření zmíněné
nemoci. Zastupitelstvo proto dalo v této
bezprecedentní situaci přednost zdraví občanů před plánovanými oslavami. Nedokázal
bych si v takové době představit organizovat
akci pro stovky lidí s tím, že by pár dní po
ní mohly začít naskakovat počty pozitivních
občanů po desítkách. Takovou odpovědnost
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by si na sebe asi nikdo vzít nechtěl. Z uvedených důvodů byla zrušena i většina ostatních
hromadných akcí, pořádaných jak obcí, tak
našimi spolky. Po stránce kulturních a společenských akcí je proto letošní rok velmi
slabý. Věřím však, že vše v příštích letech
doženeme.
Přešel bych ale k veselejším věcem. Přes
všechny komplikace se nám podařilo zrealizovat větší část plánovaných akcí. V jarních
měsících byly zrealizovány tři úseky rekonstrukce komunikací. Konkrétně od fotbalového hřiště po bytovku, ulice Markov a konečně ulice od č. p. 159 po 93. První dva
zmíněné realizovala společnost STRABAG
a.s. s rozpočtem 3.088.809,- Kč a třetí pak
společnost Správa a údržba silnic Slovácka,
s.r.o., s rozpočtem 1.018.164,- Kč. V rámci
rekonstrukce jsme také využili části vyfrézovaného materiálu, na který jsme nechali
udělat atesty nezávadnosti, a opravili polní
cestu od rodinného domu manželů Kočicových podél humen směrem k lesu. Tento
krok byl ze strany občanů velmi pozitivně
hodnocen a tato trasa je hojně využívána pro
procházky. Obec zakoupila za cenu 429.696,Kč nový komunální stroj STIGA, včetně sekací hlavy, smetáku a pluhu na sníh. Tento
stroj nahradí dosavadní multifunkční stroj,
který už byl na konci své životnosti. Dále
obec zakoupila za cenu 530.550,- Kč areál
bývalé čistírny odpadních vod. Tento bychom v budoucnu chtěli revitalizovat a využít pro potřeby obce i občanů. O konkrétní
podobě není zatím rozhodnuto, ale osobně
bych si zde dokázal představit například nějakou relaxační a odpočinkovou zónu pro
maminky s dětmi, cyklisty a podobně. Případně i s možností opékání atd. Nicméně to
je zatím hudba budoucnosti. Obec zakoupila
tři zásahové obleky pro naše hasiče, za cenu
47.000,- Kč. Z toho 33.000,- Kč bude hrazeno z dotace, kterou jsme získali od Zlínského kraje. Zároveň zastupitelstvo schválilo
nákup nové hasičské stříkačky za cenu cca.
250.000,- Kč. Byly pořízeny nové brány na
odpadovém hospodářství, které nahradily
původní brány v havarijním stavu. Zde patří
poděkování společnosti KOVOP spol. s r.o.,
která brány obci věnovala. V druhém kole
byla schválena naše žádost o dotaci na pořízení popelnic na bioodpad, kontejnerů do
sběrných míst a dalších kontejnerů na komunální vozidlo. Předpokládaná cena zakázky
je 860 tisíc s tím, že předpokládaná dotace
by pokryla 85 procent. Podařilo se nám po
delších komplikacích vyřídit stavební povolení na přístavbu šatny v ZŠ Kněžpole. Nicméně jsme se s vedením školy dohodli, že
realizaci necháme na letní prázdniny 2021.
Do konce roku bychom ještě rádi zrealizovali rekonstrukci suterénu jeviště, s předpokládanými náklady cca. 900.000,- Kč.
Zároveň máme podanou žádost o dotaci na
dovybavení kulturního zařízení nábytkem,
v objemu cca. 350.000,- Kč s tím, že dotace
by představovala cca. 80%. Tím by byla re-
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Zrealizovali jsme rozšíření veřejného osvětlení o čtyři kusy sloupů se solárními svítidly
v okrajových částech obce s celkovým nákladem 140.000,- Kč. Ve víceúčelové budově č.
p. 103 byla provedena výměna kotle a bojleru v ceně 124.600,- Kč. Získali jsme dotaci
na projekt Stromořadí k výročí 800 let obce
Kněžpole. Jedná se o výsadbu stromořadí od
Bažantnice po most přes Březnici po pravé
straně. Rozpočet je cca 70 tisíc. Dále máme
podanou žádost o dotaci na akci Revitaliza-

ce sídelní zeleně, s rozpočtem 1.628.428,- Kč
s tím, že dotace by představovala 977.063,Kč. Předmětem projektu je úprava a obnova
zeleně na několika vytipovaných místech
v obci, částečně včetně zpevněných ploch
a mobiliáře, a zejména rekonstrukce areálu
u pomníku padlých. Zde zatím není o dotaci
rozhodnuto, přestože jsem žádost podával již
v lednu. Pokud budeme úspěšní, byla by akce
realizována během příštího roku.
Ke kulturním akcím v nadcházejícím
období toho bohužel příliš napsat nemohu.

V důsledku protiepidemiologických opatření jsou prozatím všechny plánované akce až
do konce roku zrušeny. Pokud by se koncem
roku situace změnila, budeme Vás informovat na internetových stránkách obce.
Závěrem Vám všem přeji hlavně pevné
zdraví, které v současné době všichni potřebujeme nejvíce. A abychom nekončili
pesimisticky: V minulosti jsme jako země
zvládli daleko horší věci, takže zvládneme
i COVID-19!
Mgr. Petr Knot, starosta

Obecní úřad Kněžpole žádá majitele vozidel, aby neparkovali svá vozidla na
chodnících, neboť znemožňují bezpečný pohyb obcí našim spoluobčanům, zvláště
seniorům a maminkám s kočárky. Takto zaparkovaná vozidla rovněž překáží v zimním
období při provádění údržby chodníků.
Při parkování vozidel na chodnících dochází k jejich poškozování.

Poplatek za KO
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů – popelnice, aby pohledávku
uhradili v co nejkratším termínu v hotovosti na Obecním úřadě
Kněžpole nebo na bankovní účet obce Kněžpole 9726721/0100, variabilní symbol = číslo popisné.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená

žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Současně sdělujeme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019,
čl. 7 obce Kněžpole, nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek.

Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole
Ministerstvo životní prostředí, odbor obecné ochrany přírody
a krajiny, jako poskytovatel dotace dle ustanovení § 14 odst.2 zákona č.
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace:
Název akce: Stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole
Místo akce: pozemky p.č. 1479/133, 1476/5, 1476/4, 1476/8, 1476/9, 1476/10,
1476/11, 1476/12, 1476/13 a 1476/15 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště

Stromořadí 32 dřevin – 25 neovocných dřevin a 7 ovocných dřevin
Předmět podpory jsou finanční prostředky do výše 100 % uznatelných nákladů, nejvýše však 61 790,00 Kč.

Pořízení 3 kusů zásahových obleků pro JSDHO Kněžpole
Zlínský kraj jako poskytovatel neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje poskytne obci Kněžpole dotaci do výše 33 000,00 Kč, současně však 67,94 % celkových způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektu: Pořízení 3 kusů zásahových obleků
pro JSDHO Kněžpole.
Dotace je poskytována na základě programu RP12-20 – Dotace obcím pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, schváleného Radou Zlínského kraje
dne 19.8.2019 usnesením č. 0563/R20/19.
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Fotografické ohlédnutí
4.1.2020 Tříkrálová sbírka

21.11.22020 Lovci pere
l
– vyhodnocení sou
těže
o nejaktivnějšího
dětského čtenáře
4
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Fotografické ohlédnutí
22.2.2020 Fašank

31.5.2020
3. reprezentační jízda
motocyklů po Kněžpoli
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5. ročník turistického výletu
Po velmi dlouhém zvažování, konzultacích
s hygienickou stanicí a také s velkými obavami,
se nám podařilo v sobotu 19.9.2020 uspořádat
již 5. ročník turistického výletu. Velké obavy
se netýkaly pouze covidové epidemie, ale také
fyzické zdatnosti účastníků zájezdu. Tentokrát
jsme přitvrdili a vydali se na prozatím nejnáročnější ročník putování. Prošli jsme „kus“
Valašska – Pulčínské skály, o kterých spousta
turistů neměla ani tušení, že existují. Už víme,
že opečený špekáček před náročným výstupem
ve skalách, není úplně nejšťastnější volba. Příště to líp naplánujeme. Žádné putování není bez
pořádného kufru, ano, zabloudili jsme… takže
se ještě jednou hluboce omlouváme. Příště to
líp naplánujeme a nebudeme tolik kecat a lépe
si všímat turistického značení. Z původně plánovaných 14 km jsme sice ušli pouze 9, a to
i s kilometrem navíc kvůli bloudění. I tak si
někteří sáhli na dno svých sil. O to víc byli na

ještě plní sil

ještě stále plni sil

Tak Simi, a kam teď?

jde do tuhého

Tak co, příští rok jdeme zase?
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sebe hrdí a spokojení v cíli cesty, v hospůdce
na Pulčíně. Spokojená byla zcela jistě i ta část
výpravy, která se vyspinkala při projekci mechanického betlému v Horní Lidči. Občas bylo
možné zaslechnout i drobné zachrupkání. To
nám připomnělo a zavzpomínali jsme na výlet
se seniory do Hvězdárny v Brně, kdy v daleko
pohodlnějších sedačkách, usnula polovina autobusu. Přiznáváme, že pokud by nás autobus
neodvezl z Pulčína, ale šlapali jsme dle plánu
až do Horní Lidče, tak při projekci v betlémě
spíme všichni.
Jo a ještě byla na začátku jedna obava, a to
zda budou doručeny slamáky s logem 800 let
od založení obce Kněžpole. Asi jsme byly při
komunikaci s liknavým dodavatelem velmi nepříjemné, protože slamáky přišly, sice bez loga,
ale zato zdarma. Tím děkujeme firmě Jirout reklamní předměty za tento nečekaný sponzorský dar. Myslíme, že všem nám velmi slušely.

Další velké poděkování patří místním
sponzorům za finanční dary a fotografce Jiřince Jaitnerové za zaznamenání síly okamžiku.
Přispěli: pan Vítězslav Lapčík - FYTO Jarošov, MUDr. Jiří Lapčík – Lékaři L&K, pan
Pavlica - KOVOP, pan Martin Kaňa - MTServis
Šarovy, pan Radim Palčík – RAP skleněné pilníky a manželé Hubáčkovi – HPR Kámen.
Nakoupili jsme věcné ceny zaměřené na sport
a turistiku. Děťátka, která s námi jezdí pravidelně, už ví, co je po cestě domů v autobuse
čeká – losování tomboly. Přáli bychom všem
vidět rozzářené, nejen dětské, očička, když je
vylosována právě jejich jízdenka.
Takže VŠEM velké díky, že jste to s námi
dali, neremcali, smekáme všichni klobouky
s modrou stuhou bez loga a příští rok se těšíme
na ty Vysoké Tatry ;-) ovšem pokud nás bratia
Slováci pustí na své území.
Katka a Iveta

chutnalo nám

Proč se nikdo nesměje?

dloooouho očekávané občerstvení

odpočinek, nejhorší máme za sebou

foto pro ty, kteří spinkali..
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Setkání jubilantů roku 2020
V úterý 8. září 2020 strávili zástupci obce velmi příjemné odpoledne ve společnosti kněžpolských jubilantů. V letošním roce, vzhledem k epidemiologické situaci, jsme neměli možnost navštívit všechny
oslavence v jejich domovech. Proto jsme, jak situace dovolila, pozvali
všechny na společné setkání do kulturního domu. Připraveno bylo
drobné občerstvení, posedělo se, povykládalo a zavzpomínalo. Máme
za to, že tento model setkání byl pro všechny zúčastněné, soudě podle jejich reakcí, velmi příjemný a i v následujících letech ho nejspíš
zachováme.

V letošním roce slaví jubileum:
80 let
Anna Trávníčková
Antonín Musil
Jan Fusek
Františka Musilová
Milan Davidović
Milada Žujová
Ludmila Kaňovská
Josef Zajíček

85 let
Františka Lapčíková
Bohumil Kašný
Oldřiška Moravová
90 let
Jiřina Kadlčíková
95 let
Anna Dostálková

Ohlédnutí na dobu žní před více než padesáti lety…
Ani se nám to ve skutečnosti nezdá, že pomalu a jistě se k nám přikrádá podzim. Děti
a studenti nastoupili do škol, doba žní je již také
nějaký čas za námi. Vedoucí pracovníci, kteří
měli sklizeň obilí na starosti, mohou si konečně
vydechnout, zrní je sklizeno, pole po žních ošetřeno. Možná by neuškodilo trošku zavzpomínat,
jak ještě v nedávné minulosti žně probíhaly.
Již od pradávna byli lidé úzce spojeni s přírodou. Od jara až do zimy obdělávali s láskou
svá políčka, která byla pro většinu z nich živitelkou. Hospodáři se vždycky řídili tím, že jak
se k půdě budou chovat, tak se jim odmění. Po
ukončení jarních prací pak s hrdostí, ale i s obavami prohlíželi pole, na nichž se rýsovala úroda.
Nejkrásnějším, ale i tím nejdůležitějším obdobím pro každého hospodáře byly vždycky žně.
Co obnáší toto kratičké slovo složené pouze ze
tří písmen! Ale kolik je v něm ukryto pracovních úkonů, kolik poctivé lidské práce!
Od časného rána v době žní bylo slyšet po
dědině pravidelný zvuk při naklepávání kos,
které pak svým ostřím budou kosit obilí. Hospodář, široce rozkročený sekl zralé obilí a za
ním to byla žena, zvaná odbíračka, která na slaměná povřísla pokládala posečené a odebrané
obilí. Ze snopů pak společně skládali mandele
po patnácti snopech. Povřísla zhotovili přes
zimní období ve stodole ze žitné slámy – u nás ji

nazýváme „řež“. Tu před tím vymlátili ve stodole cepem. Mandele na poli postavené v řadách
nechali vyschnout a pak na voze žebřiňáku sváželi koňským nebo kravským potahem do stodol, a to pak vymlátili cepem, někteří žentůrem.
Na dlouhé tyči, takovém oji, byli zapřaženi koně
nebo krávy, ti chodili kolem dokola, otáčeli
soukolím, a tím uváděli v pohyb žentůr. Zrní
nedosahovalo potřebnou čistotu, a tak muselo
být na stroji zvaném fukar vyfukarováno. Později si již bohatší zemědělci pořídili na výmlat
obilí mlátičky. Desítky vozů žebřiňáků vysoce
naložených obilím po dobu mlácení stávaly
v ulicích na dědině před domy sedláků, kteří
mlátičky vlastnili. Další zemědělci sváželi obilí
k výmlatu na fotbalové hřiště na Markov, kde
se mlátilo na dvou mlátičkách. Hřiště bylo fůrami s obilím zcela zaplněno. Hospodáři večer
v hospodě dobu výmlatu upřesňovali. Výmlat
obilí se prováděl ve dne v noci, dnes bychom
řekli, že to bylo non-stop. Že bývalo na Markově při čekání na výmlat mnohdy veselo, svědčí
to, že se zde sešla rodina hospodáře i s dalšími
pomocníky, děti nevyjímaje. Pro ně byl Markov
s fůrami obilí hotovým rájem, neboť se zde výborně hrávalo na honěnou nebo na schovávanou a na ojích vozů se cvičilo jako na kladině,
hrazdě nebo na bradlech. A plevy po vymláceném obilí byly měkounkým doskočištěm. Ob-

sluha mlátičky sestávala z osoby, která vkládala
do mlátičky snopy, které jí podával ten, kdo stál
na fůře, snopy rozvazoval a podával ke stlaní
do mlátičky. Vymlácená sláma pak z mlátičky
procházela přes samovaz, kde otépky slámy
byly odebírány dalšími osobami a skládány na
připravený vůz, který pak slámu odvážel k hospodáři do stodoly. U pytlů s obilím byl zpravidla hospodář. Výfukem od mlátičky se kupily
hromady plev, které si hospodáři také odváželi
a doma pak přidávali i do krmení pro dobytek.
Jakmile výmlat na Markově skončil, hřiště bylo
urychleně brigádníky uklizeno a mohlo se začít
opět hrát fotbal.
Že po žních nezůstal ani klásek na poli,
o to se nejvíce zasloužili děti, které na posečené a velkými hráběmi pohrabané pole, chodily
sbírat klásky a ještě při tom obyčejně pásly husy.
Pokrok však nezadržitelně pronikal i do
zemědělských prací. Koňské a kravské potahy
postupně byly vytlačeny traktory a nákladními
auty, sekáče, odbíračky, pak žačky a samovazy,
žentůry, fukary a mlátičky nahradily obrovské
výkonné moderní kombajny, některé dokonce
vybavené klimatizací.
Ale to je již současnost, to již není historie.
To jsme si jen tak trochu společně zavzpomínali…
Ludmila Lapčíková
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Fotbalový podzim 2020/2021
Na úvod dovolte krátké ohlídnutí za uplynulým ročníkem 2019/2020. Po odehrání podzimní části byla soutěž z důvodu koronavirové krize
předčasně ukončena. Konečné pořadí účastníků
okresních a krajských soutěží bylo určeno podle
umístění dosaženého k datu ukončení soutěžní
sezóny. Našim oddílům to stačilo na setrvání ve
svých třídách. A jak jsme na okleštěný minulý
ročník navázali? V právě probíhající podzimní
polovině soutěžního ročníku 2020/2021 se mužům Kněžpole k datu uzávěrky tohoto článku
nepodařilo v okresním přeboru získat žádné
body. Po odehrání sedmi utkání tedy okupujeme
nelichotivou poslední příčku v tabulce. Naši muži
dále bojují o první mistrovské body i s přispěním
posil. Novými členy základu jsou Patrik Ryšánek
(TJ Spartak Valašské Klobouky), Radek Malina
(Sokol Mistřice) a Pavel Klinec (SK Mařatice).
Do probíhající sezóny vstoupili naši dorostenci

opět formou sdruženého startu. Soupiska musela
být složena z hráčů Bílovic, Jarošova, Kněžpole
a Mistřic. Oproti předchozím ročníkům je dorostenecký oddíl do krajské soutěže přihlášen pod
hlavičkou klubu TJ Slavoj Jarošov, který zajišťuje
dorostu veškeré zázemí. Dorostenci zahájili podzimní souboje velmi dobře. Zatím jim patří s třinácti body pěkná 6. příčka tabulky.
Svou soutěžní premiéru letos zažívá naše
obnovená přípravka. Tréninků se pod vedením
trenéra Filipa Hančíka a vedoucího Lubomíra
Janče pravidelně zúčastňuje až 19 dětí ve věku 5-9
let, což je velký příslib do budoucna. Přípravka
už odehrála i nemalý počet přípravných utkání a pravidelně zdatně měří své síly se soupeři
v okresní soutěži. Tímto zveme případné další
zájemce, aby se přišli na trénink konaný každé
úterý a pátek od 17:00 do 18:00 hodin podívat
a případně se k naší malé fotbalové líhni připojili.

Podrobnosti o výsledcích a o dalším programu naleznete na našich internetových stránkách
www.sokolknezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.
Naši příznivci a pravidelní návštěvníci sportovního areálu v Kněžpoli zajisté zaregistrovali
konání prvoligových mistrovských utkání žen
a dorostenek 1. FC Slovácka právě na našem
hlavním hřišti. Ženské oddíly prvoligového klubu zvolily kvalitní zázemí naší tělovýchovné jednoty pro některé své domácí utkání poté, co přišly
o kapacity stadionu na Širůchu ve Starém Městě.
Divákům se tak v našem fotbalovém areálu skýtá
možnost podívat se na kvalitní a po všech stránkách velmi pohledný fotbal. Na utkáních 1. ligy
žen a dorostenek v Kněžpoli není vybíráno žádné
vstupné, vstup je volný.
Za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Stojící
Dominik
Pekárek,
Jirka
Kovařík,
Tomáš
Nikolas
Pekárek,
Vlachynský,
David
Pektor,
S jí í zleva:
l
D
i ik P
ká k Ji
k K
řík T
áš JJanků,
ků Nik
l P
ká k SSamuell Vl
h ký D
id P
k Adéla
Adél Zubalíková,
Z b lík á Jakub
J k b Kašný,
K š ý Adam
Ad Ševčík,
Š čík
Martin Zaňka, Jirka Kandrnal, Tadeáš Hubáček.
Ležící zleva: Adam Blažon, Lukáš Albrecht, Ondra Vašíček.

SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám všem chtěli poděkovat za podporu při sběru starého železa a jiných kovů. Vydali jste ze svých zásob někdy i opravdu vzácné
kousky.
Dále bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu obce, že nám schválilo finance na nákup nové požární stříkačky.
I pro náš sbor to byl zatím nestandartní rok. V únoru jsme ještě podle
plánu uspořádali tradiční hasičský bál, ale zmiňovaný sběr starého železa
se uskutečnil až v červnu. Soutěž v požárním útoku jsme letos na poslední
chvíli zrušili.
Naše mladé soutěžní družstvo pravidelně trénovalo a několika závodů
se ve Zlínském kraji zúčastnilo. Stabilizovali své výkony na delší dráze (3B)
a na kratší dráze (2B) překonali hranici 15 sekund a ustanovili nový rekord
našeho sboru na 14,887 sekund.
Na závěr bychom vám chtěli všem popřát hlavně zdraví, pohodu a spokojenost.
Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík
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Okénko do mateřské školy
Ještě nedávno zela mateřská škola prázdnotou. Žádné dětské švitoření, ale tak nezvykle
nepřirozené ticho, které s sebou přineslo změny v osobním i společenském životě. Všichni
víme, o čem mluvím, a doufáme, že se tato situace nebude již opakovat a nastane opět období klidu.
Děti i rodiče se těšily na začátek školního
roku, který nastal prvního září. Prostory naší
malé, ale za to útulné budovy jsou připraveny
pojmout dvě třídy dětí. Opět máme třídu Motýlků, kterou navštěvují ti nejmenší. Postupně
třídu zaplní osmnáct dětí, z toho je jedenáct
dětiček dvou až tříletých. Ti se nachází na jiném stupni vývoje, než děti tříleté a výše. Přijímají nové podněty, postupně komunikují se
staršími vrstevníky a adaptují se na nové prostředí. Myslím, že úspěšně, protože již po mě-

Aktovkiáda

Den dětí

síci se dovedou spolu hrát a postupně, krůček
po krůčku si osvojují i pravidla třídy. Pomáhají
jim při tom rituály, jako je mávání a posílání
pusinek na rozloučenou s rodiči. Proto, kdyby se někdy objevila po ránu malá slzička, tak
věřte, že brzy vyschne, a na tváři zůstává jen
radost. Vždyť děti potřebují k tomu, aby byly
šťastné kolektiv dětí.
Třída Srdíček má dvacet dva dětí. Z toho
je devatenáct předškoláků, kteří by mohli
v příštím školním roce navštěvovat základní
školu.
Mezi naše nejbližší plánované akce patří výroba strašidel z dýní a dary Země. Třída
srdíček již upekla švestkový koláč z domácích
surovin. Vše dle pokynů paní učitelky smíchaly, drobenku připravily a hodné paní kuchařky
nám tu dobrotu upekly. A aby byla radost dvoj-

násobná, tak se o ni děti rozdělily i s personálem. Vždyť když někoho obdarujeme, děláme
radost i sobě. Dále máme připraveny výukové
programy z oblasti polytechnické výchovy,
a pokud nám to počasí dovolí, také vycházku
s nejstaršími předškoláky do Kněžpolského
lesa. A když nás štěstí neopustí, tak podzimní
svěží vítr prožene po obloze draky, které budeme pouštět na místním hřišti. Tato akce patří
mezi velmi oblíbené.
Nastal podzim, dny se krátí a vy milí rodiče
můžete s dětmi vyrábět po chvilkách podzimní
draky, které roztočí vítr. Vaše děti budou mít
velkou radost a budou si to pamatovat.
Všem lidem, kteří čtou tyto řádky, přeji v této neutěšené době hlavně hodně zdraví
a optimistického nadhledu.
Za MŠ napsala Nosková Ladislava

Pečení koláče ve třídě Motýlků

Pečení ve třídě Srdíček
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Základní škola
V úterý 1. září proběhlo slavnostní zahájení
školního roku 2020/2021. Tentokrát jsme byli
všichni napjatí, co nám nový školní rok opět přinese. Jsme plni očekávání, jestli se budeme moci
potkávat ve škole či zda nám mimořádná opatření přinesou nějaká omezení školní docházky,
jako se tomu stalo letos na jaře. Všechny hosty
a žáky nejprve přivítala ředitelka Mgr. Irena Šichová. Za zřizovatele školy pozdravil žáky, paní
učitelky a rodiče pan starosta Mgr. Petr Knot.
Čtyři prvňáčci dostali z jeho rukou na uvítanou
pamětní list, sladkost a nový Slabikář, které pro
děti připravily paní Iveta Hrušková a paní Ing.
Kateřina Vašíčková. Ke školákům promluvila
i vedoucí učitelka mateřské školy paní Ivana Bílková. Každý prvňáček byl navíc obdarován balíčkem školních pomůcek, které předávala zástupkyně SRPŠ paní Andrea Flíborová.
Ve školním roce 2020/2021 zůstává škola
trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída - 1. a 2. ročník
4 + 8 žáků
Mgr. Libuše Čechová
II. tř. - 3. a 4. ročník
7 + 6 žáků
Mgr. Hana Vašutová
III. tř. - 5. ročník
15 žáků
Mgr. Sláva Cingelová
Při ZŠ pracuje školní družina, má dvě oddělení, činnost vykonává podle vlastního vzdělávacího programu. Naši školáci v družině mohou
tvořit, sportovat, ale i hrát si a odpočívat. Vedoucí
vychovatelka Hana Bučková a vychovatelka Jana
Budíková se starají o 34 zapsaných dětí. Provoz
školní družiny je od 11.45 do 16.00 hodin a ranní školní družina probíhá v čase od 6.30 do 7.45
hodin pro zapsané děti. Rodiče platí za docházku
svého dítěte měsíční poplatek 100,- Kč, který je
vybírán vždy za stanovené období.
Ve spolupráci SVČ Klubko Staré Město nabízíme kroužek pro holky a kluky od 9 let pod
názvem Lovci podnikavých duchů nový kroužek
Sportovní hrátky.
Zájemcům o hru na hudební nástroj poskytne paní Kateřina Hradilová v prostorách naší
školy výuku hry na flétnu, klavír nebo kytaru
a pro mladší školáky kroužek angličtiny.
Řádný chod školy, úklid a dezinfekci prostor
zajišťují paní školnice Jana Brázdilová a paní uklízečka Hana Bartošová.
Stravování formou oběda ve školní jídelně podle norem pro školní stravování zajišťuje paní vedoucí Jana Brázdilová, hlavní kuchařka paní Renata Smělíková a kuchařka paní Zdenka Ančincová.
Abychom zlepšili prostředí školní budovy,
uskutečnila se na jaře a o prázdninách tyto opravy a úpravy školních prostor:
• oprava elektrická rozvodní skříně v ZŠ
• oprava střechy ZŠ utržené silným nárazovým
větrem
• výměna těsnění a servis oken v ZŠ
• oprava prasklých žákovských židlí
• kabinet pro ŠD, oprava podlahy a výmalba
• školní zahrada, výsadba trávníku a úprava
okolí školy
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úprava venkovního prostoru před ZŠ
truhlářské práce za účelem opravy nábytku
montáž zásobníků papírových ručníků v MŠ
a ŠJ
instalace stojanů pro desinfekci
uskutečnila se výměna osvětlení v obou třídách v prvním patře ZŠ
o hlavních prázdninách bylo odstraněno dřevěné obložení stěn v obou třídách v prvním
patře ZŠ, stěny musely být opraveny a poté
byly celé třídy vymalovány, náhradou za původní magnetické nástěnky byl zvolen magnetický nátěr přímo na stěnu, dále byl v těchto třídách obnoven i lakový nátěr na podlaze.
proběhla oprava stěn doskočiště a při tom byl
vyměněn písek.

Řada oprav proběhla za podpory zaměstnanců Obce Kněžpole.
Při škole pracuje Školská rada. Pro volební
období květen 2018 – duben 2021, byli zvoleni
tito členové:
• za zákonné zástupce – Bc. Magdaléna Krčková, Šárka Jánošová
• za pedagogické pracovníky – Mgr. Libuše
Čechová, Mgr. Sláva Cingelová,
• za zřizovatele – Ing. Kateřina Vašíčková, Lenka Kolaříková.

•

Předsedkyní byla zvolena Ing. Kateřina Vašíčková.
V tomto školním roce pokračujeme ve výzvě
MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, kterou jsme dostali na základě
naší žádosti přidělenou k 1. září 2019 :
VÝZVY Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL
FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Škola zvolila např. tyto šablony:
• Školní asistent – personální podpora ZŠ
• Projektový den ve škole – extrakurikulární
a rozvojové aktivity ZŠ
• Vzdělávání pedagogických pracovníků
Se školními akcemi a projekty se můžete seznámit na našich webových stránkách www.zsknezpole.cz.
Přeji všem našim žákům, ať milují poznání,
zkoumání přírody a světa, ať žasnou nad tajemstvím a zákonitostmi, které budou na cestě učení
se objevovat.
Všichni vnímáme, že začíná neobyčejný
školní rok. Rok změn, které jsou nepředvídatelné,
neočekávané. Držme si pěsti, že to všechno společným úsilím dokážeme opět zvládnout. Přeji
všem ve zdraví prožitý úspěšný školní rok.
Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy
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Informace z knihovny
Letošní epidemie koronaviru zasáhla
i do chodu naší knihovny. Na jaře jsme museli na nějaký čas knihovnu úplně uzavřít
a odvolaly se všechny plánované akce.
Děti určitě nejvíc mrzelo zrušení oblíbené Noci s Andersenem, která byla původně
naplánována na pátek 27. března. Termín se
posunul na květen a následně až na 9. října.
Ovšem ani v říjnu nebylo možné akci uskutečnit.
Druhým rokem je knihovna zapojena do
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prv-

ního ročníku školní docházky. Prvňáčci, které jsem letos do akce přihlásila, dostali knihu
Katka a klokan ze šuplíku od spisovatelky
Lenky Rožnovské. Slavnostní pasování dětí
na čtenáře mělo proběhnout v kulturním zařízení a součástí měl být animační program.
Vzhledem k epidemiologické situaci knížky
prvňáčkům předala paní učitelka Čechová
společně s vysvědčením ve škole.
V září v knihovně proběhla aktualizace
knihovního fondu. Vyřazeny byly knihy, které se nepůjčily i několik desítek let. Revize
a vyřazování beletrie pro dospělé proběhla
již v roce 2018 při rekonstrukci knihovny.
Tentokrát jsme se více zaměřili na literaturu

pro děti a mládež a na odborné publikace.
Knihy, které byly vyřazeny, jsou k dispozici
v knihovně a je možnost si je zdarma rozebrat.
Každý rok poskytuje obec Kněžpole částku 30 tis. Kč na nákup nových knih. V loňském roce bylo pořízeno 117 svazků a v letošním roce prozatím 64 svazků. Celkový
knihovní fond činí cca 4,5 tis. knih. Půjčujeme také knihy z výměnného fondu Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti.
Informace o knihách najdete v katalogu na
webu knihovny www.knezpole.knihovna.cz.
Na setkání v knihovně se těší
Kateřina Vašíčková

Obec Kněžpole a Kněžpolská chasa
oznamují, že z důvodu ochrany
obyvatelstva
a prevence nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19,
způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2, se letos v naší obci
nebudou konat slovácké hody
s právem.
Co se týká dalších tradičních obecních
akcí, prozatím není rozhodnuto. Vše
bude záležet na aktuálním vývoji
v celé České republice. Vše budeme
včas publikovat na obecním webu.
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Vítání občánků
nků
Mezi občany Kněžpole byli dne 17. srpna 2020 přivítáni:
Elen Vařáková
Amélie Vrábelová
Matyáš Uherek
Kryštof Janků
Valentýna Strapinová
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