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Silvestrovský výšlap

Dílničky pro děti

Ať slunečné dny
Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny
pohody pro Vás jsou.
Přeje Rada obce
Kněžpole
a zaměstnanci
Obecního úřadu.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně přivítal v
letošním prvním čísle Kněžpolských novin.
Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi i přicházející jaro. Sněhu jsme letos moc neužili, ale
to se stává bohužel v posledních letech spíše
pravidlem. Je třeba se radovat, alespoň z toho,
co nám příroda nabídne a případně za sněhem vyrazit do vyšších poloh.
V uplynulém čtvrtletí proběhlo v naší
obci v oblasti kultury mnoho zajímavých
akcí. V prosinci jsme rozsvěcovali kněžpolský betlém s tradičně velkou účastí. Vydařil
se i silvestrovský výšlap ukončený táborákem
v Hrádku a na něj navazující silvestrovský
přípitek i ohňostroj. Pro mě osobně byl tento
den okořeněn ještě další významnou událostí,
a to narozením dcerky Taťány, na jejíž zdraví
jsme si s některými z Vás hned o půlnoci připili. V lednu proběhla, stejně jako v okolních
obcích, Tříkrálová sbírka, na které se podařilo
opět vybrat hezkou částku na pomoc potřebným. Vydařený byl i fašank a také plesy pořádané místními organizacemi. Za velmi dobrý
počin považuji založení dílniček a dalších
volnočasových aktivit pro děti, které ve spolupráci s obecním úřadem pořádají některé
aktivní maminky. Chtěl bych jim touto cestou
za jejich čas a práci poděkovat. Považuji toto
za jeden z velmi dobrých způsobů, jak dětem

nabídnout aktivní trávení volného času, jako
alternativu k vysedávání u počítače.
Několik slov bych rád věnoval našim
čtyřnohým mazlíčkům. Až na některé excesy se nám celkem podařilo zbavit se nešvaru
volně pobíhajících psů. Je to dobře a byl bych
rád, aby se to stalo standardem. Snad se nám
apelováním na majitele podaří vyřešit i ty
zbývající, tak aby nedocházelo k ohrožování
zejména dětí na ulici. Zmínit bych se však
chtěl o kočkách. V poslední době jsem obdržel několik ústních stížností na přemnožení
koček a v letních měsících toulající se koťata
v okolí vesnice, které tam zřejmě nedorazily
samy. Žádám všechny majitele koček, aby k jejich chovu přistupovali zodpovědně a měli jich
pouze tolik, aby o jejich chov nepečovala celá
vesnice. Důležité je také poskytnout kočkám
odpovídající veterinární péči. Zanedbaná kočka se často stává přenašečem mnohých chorob,
nebezpečných i člověku. Uvědomte si prosím,
že zejména děti, které se s kočkami rády mazlí,
jsou pak snadným cílem takových chorob.
V oblasti investičních akcí a rekonstrukcí
nebude ani letošní rok žádnou výjimkou. Je
jich přichystáno tradičně hodně. V posledním
čtvrtletí minulého roku byla dokončena Revitalizace centra obce. Domnívám se, že se tato
akce velmi zdařila. Silnice s novým povrchem,
chodníky, výsadby a mobiliář dodávají centru

naší obce nový svěží vzhled. Letos chceme na
tuto akci navázat a provést kompletní opravu
povrchu a dešťových vpustí v úseku od knihovny po hřiště. Připravuje se také velkoplošná
oprava a rozšíření komunikace od odbočky
na kluziště po vjezd do areálu firmy KOVOP.
Tato bude realizována a financována ve spolupráci právě se společností KOVOP. Stav našich
komunikací je jakýmsi dluhem z minulosti,
kdy se do jejich povrchů příliš neinvestovalo a
prováděly se spíše lokální opravy. Toto chceme
změnit a dle finančních možností každý rok
realizovat velkoplošné opravy povrchů komunikací v obci. Podařilo se mi také dojednat
zařazení velkoplošné opravy průjezdu obcí do
plánu práce Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pokud se ŘSZK podaří získat dostatečné
množství finančních prostředků, tak by již letos tento průjezdný úsek v délce cca. 700 metrů
mohl zářit novým povrchem. Připravujeme
také rekonstrukci chodníku v ulici od pomníku podél obecního úřadu po čp. 41. Ve finále
je projektová dokumentace na stavbu ordinace
praktického lékaře. Stavba započne ihned, jakmile se nám podaří vyřídit stavební povolení a
všechny související náležitosti.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití nadcházejícího jarního období a zejména velikonočních svátků.
Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis
USNESENÍ č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 10. prosince 2015
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/1/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje změnu rozpočtu č. 7 pro rok 2015 takto:
Příjmy: 1.737.410,16 Kč
Výdaje: - 809.700,- Kč
Financování: - 2.547.110,16 Kč
dle přílohy č. 6-6/2015

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/4/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán
investičních a ostatních akcí pro rok 2016 dle
přílohy č. 6 – 9/2016.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/2/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace pro rok 2016 dle přílohy č. 6
– 7/2015 v celkové výši 485.000,- Kč.

k bodu č. 9
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/5/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Kněžpole č.
2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s
účinností od 1.1.2016.

k bodu č. 7
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/3/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol
Kněžpole o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2016 ve výši 260.000,- Kč.

k bodu č. 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/6/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje za
člena finančního výboru paní Dagmar Sovišovou, bytem Kněžpole 312 a stanovuje výši
její odměny dle platné tabulky schválené za-

stupitelstvem obce Kněžpole s platností od
1.1.2016
k bodu č. 12
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/7/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje finanční rozpočet obce Kněžpole na rok 2016
takto:
Příjmy: 11.041.200,- Kč
Výdaje: 13.769.500,- Kč
Financování: 2.728.300,- Kč
dle přílohy č. 6-12/2015.
k bodu č. 13
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
6/8/2015
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje starostu obce Kněžpole jednáním s městem Uherské Hradiště o možnosti zanesení plánované
komunikace k průmyslové zóně do nově zpracovávaného územního plánu města Uherské
Hradiště.
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Výpis USNESENÍ č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 11. února 2016
k bodu č. 2
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
7/1/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rekonstrukci autobusové zastávky U Vodárny s předpokládanými náklady cca 1,2 mil. Kč s tím,
že tato akce by byla realizována v souběhu s projektem Rekonstrukce
silnice II/497: Uherské Hradiště – Bílovice.

Svoz plastů v roce 2016
11. února
7. dubna
2. června
30. června
28. července
25. srpna
20. října
15. prosince
Žluté pytle jsou k dispozici na obecním úřadě.
Začátek svozu v příslušném dni se stanovuje nejdříve na 6 hodin.
Pytle jsou určeny pouze pro mobilní pytlový sběr ve výše uvedené
dny. Naplněné pytle nevhazujte prosím do kontejneru na plast.
Do pytlů patří: PET láhve od nápojů, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén, kelímky. Není třeba obaly a kelímky vymývat –
zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Do pytlů nepatří: PVC, novodurové trubky, CD a DVD guma, pryžové výrobky, obaly od nebezpečných látek (motorové chemikálie, barvy apod.).

Svoz nebezpečných složek odpadu
vytříděných z komunálního odpadu
v roce 2016
4. dubna 2016 - 16:00 - 16:45
12. září 2016 - 19:00 - 20:00
Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.
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Obecní úřad informuje účastníky zájezdu na muzikál Děti ráje, že
odjezd bude ve 12 hodin od autobusové zastávky.
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Jsme na cestě k Velikonocům
Postní doba nás den po dni přibližuje k
Velikonocům. Ještě před postní dobou se nám
naskytl mimořádný radostný zážitek, který
byl díky probíhajícímu mimořádnému Roku
milosrdenství. V neděli 7. února se blížily
skoro tři stovky poutníků bílovické farnosti k
bazilice na Velehradě v průvodu ke Svaté bráně. Za zpěvu a modlitby jsme putovali k posvátnému místu Svatého roku, kterým je Svatá
brána v bazilice P. Marie. S vnitřním napětím
jsme prošli Svatou branou a vítala nás zcela
nově obnovená bazilika, která září čistotou
a krásou. Jako bychom vstoupili do nového
světa. Celá obnovená bazilika dýchá novotou a ukazuje na krásu lidské dovednosti. A
když prostor baziliky zaplnily hlasy duchovní
hudby v podání chrámového sboru z Bílovic,
zážitek byl o to větší. Sami zpěváci a zpěvačky
měli ze zpívání radost. Přijely nejen zaplněné

2 autobusy, ale hlavně přijelo mnoho farníků
- poutníků vlastními auty. Bylo vidět mnoho
rodičů s dětmi. Duchovně s námi na Velehrad
putovali i mnozí nemocní. Tak prožité nedělní
odpoledne bych přál každému z vás.
V závěru března nás čekají požehnané dny. Vrcholem měsíce bude Svatý týden
– letos poprvé i se svátečním volným Velkým pátkem. Toto velikonoční třídenní vždy
prožívá celá farnost ve farním kostele. Chci
vás všechny pozvat touto cestou na slavnost
Zeleného čtvrtku, kdy si připomínáme Ježíšovu Poslední večeři v 19 hodin. Velkopáteční
obřady budou se zpívanými pašijemi rovněž v
19 hodin. Od velkopáteční noci až do sobotní
noci budou bdít farníci u Božího hrobu. Radostné Aleluja zazní v sobotní noci při nejkrásnějších obřadech vigilie vzkříšení ve 20
hodin. Svatý týden vyvrcholí v neděli Zmrt-

výchvstání Ježíše Krista v 8.45 hodin, při které
budou žehnány pokrmy ke svátečnímu stolu.
Po mši svaté vás chci všechny občany pozvat
ke kostelu v Bílovicích, kde se už stalo tradicí
žehnání velikonočního beránka a jeho ochutnávka.
Co chci rád připomenout: v tomto roce
slavíme Rok Božího milosrdenství. Chci vás
také pozvat na jednu z hlavních poutí. Národní pouť se uskuteční v sobotu 28. května
do Krakova, kam budou putovat i naší farnici.
Přihlaste se ve farní kanceláři.
Chci vám všem čtenářům obecního zpravodaje popřát radostné prožívání velikonočních svátků a oživení života a víry ve vzkříšení
Pána Ježíše Krista. Veselí svátečních dnů ať je
umocněno velikonoční pomlázkou. Na společnou cestu k Velikonocům se s vámi vydává.
P. Josef.

Tříkrálová sbírka
2016
Tříkrálová sbírka byla i letos v naší obci
rekordní. Štědří dárci vložili do kasiček tříkrálových koledníků s logem Charity ČR
celkem 39.000,- Kč, což je o 2.459,- Kč více
než v loňském roce. Poděkování patří všem
dárců, vedoucím skupinek a koledníkům.

Radostné a milostiplné velikonoční svátky,
chlapcům bohatou pomlázku, přejí všem spoluobčanům
členové MO KDU-ČSL

Výtvarné dílničky pro děti
Již třikrát připravil Obecní úřad Kněžpole společně se skupinou maminek výtvarné dílničky pro děti. Na dílničky se děti vždy moc těší. Mohou si tu vyzkoušet a
naučit se něco nového, a výrobek si odnesou domů. Ty, které přišly na první vánoční
dílničky, si za pomoci maminek a babiček vyrobily papírového sněhuláka, který jim
jistě zdobil pokojíček celé vánoční svátky. Zaujala je i samotvrdnoucí hmota, ze které si pomocí raznic vyrobily zápichy do květináčků s vánočními motivy.
Největší nadšení projevily děti 15.ledna, kdy se vžily do role kuchařů a upekly si
pizzu. Aby se umocnila atmosféra jako v restauraci, vyrobily si děti z krepového papíru kuchařskou čepici. Jak se jim povedly, se můžete přesvědčit na první stránce těchto
novin. Na zatím poslední dílničce, tentokrát s velikonoční tématikou děti tvořily z
přírodních materiálů. Děvčátka si ozdobila srdíčka z březového proutí a chlapci pletli,
za odborného dohledu kluků z chasy, pomlázku.
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Velké poděkování patří maminkám, které ve svém volném čase pomáhají s přípravou
a realizací dílniček. Pro letošní rok máme v hlavě ještě spoustu nápadů, které bychom rády
zrealizovali.
V současné době se s dětmi scházíme na sále kulturáku a nacvičujeme folklorní
vystoupení, které předvedeme na besedě s důchodci. Vzhledem k tomu, že nejsme do
folkloru zasvěcené, požádali jsme o pomoc Tondu Žmolu, který s nadšením naši nabídku
přijal a choreografii sestavil. Při vystoupení budou děti doprovázet místní muzikanti z
chasy. Kluci, velké díky.
Vašíčková Kateřina a Flíborová Andrea

Fašank 2016
Letošní první akcí byl již tradiční fašank, který se uskutečnil v sobotu 6. února.
V 13:00 se průvod vydal na obchůzku po dědině. Masek bylo
spousta – vojsko, žába, čarodějnice, jeptiška, smrťák, cigánka, vodník,
ale i šílený jednorožec, fotbalista, zombi, šneček a líný „kaštan“ :-D na
vozíku, muzikanti a i krojovaní. Počasí vyšlo krásně, a tak průvod s
písničkou prošel celou dědinu.
Na večerní fašankové zábavě hrála k poslechu a tanci skupina
KokteilBand. Proběhlo i pochovávání basy s překvapením. Věříme, že
se Vám všem letošní fašank líbil a doufáme, že se v Kněžpoli ani letos
nepřestane hřešit, aby bylo příští rok zase o kom psát hříchy…
Další plánovanou akcí pro tento rok je stavění a kácení máje. Stavět by měly ročníky 1998 a 1999. Bohužel chlapců a dívek v ročnících
není mnoho a ještě míň z nich má zájem o kulturní dění v obci. Chtěli
bychom Vás tímto pozvat na první organizační schůzku, která se uskuteční v buňkách na kluzáku v neděli 3.dubna 2016 v 18:00. V případě

Vašeho zájmu i nezájmu o tuto akci Vás prosíme o vyjádření na organizační schůzce.
Stavění máje by se mělo konat 30.dubna 2016 a kácení 28.května
2016.
Děkujeme předem za případnou pomoc.
za O.S.K.CH. předseda David Hrabica

Názvy místních částí obce
Naše obec Kněžpole leží na levém břehu řeky Moravy, v úvalu Dolnomoravském. První zmínky o Kněžpoli pocházejí z roku 1220. Tehdy
bylo Kněžpole majetkem velehradského kláštera, patřícího markraběti
Vladislavu Jindřichovi, bratru krále Přemysla Otakara I.
Jak léta plynula, měnil se i způsob života v obci. Naše obec se začala prudce rozvíjet ve II. polovině 20. století. Přibývalo obyvatel, přibývalo i rodinných domů. Žije u nás víc jak 1100 obyvatel a v Kněžpoli je
přes 300 rodinných domků. Ulice v obci názvy nemají, ty mají pouze
místní části, tak jak si je obyvatelé sami nazývají. Snad by se s těmito
názvy noví spoluobčané rádi seznámili a „starousedlíci“ si je jistě rádi
připomenou.
Jsou to: ZÁKŘÍ, ODKOLÉ, PŘÍDOLÉ, BRÁNA, NA LUŽI, U
KLUZIŠTĚ. TRÁVNÍKY, DĚDINA, BAŘÍNKY, DOLNÍ KŮT, ZÁHUMENÍ, HORNÍ ZÁKUMENÍ, HORNÍ KŮT, MARKOV, ZA HUMNAMA, U MACVELDA, TRÁVNÍČKY, PŘEDBRANÍ, ODKOLÉ U
KAŠTÁNKA
Kde je najdeme?
1) ZÁKŘÍ – levá strana při vjezdu do obce od Uherského Hradiště od
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domu č.219 Kadlčík až po dům č.96 Flíbor až po hlavní křižovatku.
2) ODKOLÉ – pravá protější strana Zákří od domu č.295 Bílek směrem na hlavní křižovatku.
3) PŘÍDOLÉ – protíná pravou stranu při vjezdu do obce od Uherského Hradiště – nová cesta s novými domy po obou stranách, zvaná
„Přídolka“ od domu č.174 Žuja a č.129 Štěpánik až po dům č.335
Gabáni.
4) BRÁNA – od hlavní křižovatky pravá strana od č.97 Grubl až po
hospodu, levá strana od domu č.135 Ptáčková až k prodejně Jednoty.
5) NA LUŽI – šikmá cesta od domu č.135 Ptáčková až k domu č.155 –
bývalá býkovna, později mandlovna až k domu č.166 Podškubka.
6) U KLUZIŠTĚ – od domu č.303 Jánoš až po dům č.70 Hoferová, větší část tvoří řadové domky, pak objekty pana Pavla Pavlice a pana
Suchánka, bývalé prostory JZD.
7) TRÁVNÍKY – řadová zástavba vlevo od domu č.275 Moštěk až po
dům č.350 Otrusiník T., pravá strana od domu č.236 Uherek až po
dům č.347 Fitzián. Příchozí cesta k Trávníkům je od č.135 Ptáčková
až po dům č.166 Podškubka.
8) DĚDINA – od domu č.271 Řiháček k prodejně Jednoty, pak stále
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vlevo až po dům č.88 Jančara. Vpravo od hospody až po dům č.121
Ševčíková.
9) BAŘINKY – od domu č.67 Bittnerová po Obecní úřad, pak vlevo
k pomníku padlých a zpět od pomníku k domu č.67.
10) DOLNÍ KŮT – je to jihozápadní část obce od domu č.11 Maňásek
obloukem až po dům č.30 Knotová. Dolní Kůt je na jihozápadě níž
než protější Horní Kůt. Z oblouku Dolního Kůta není výjezd.
11) DOLNÍ A HORNÍ ZÁHUMENÍ – mezi domem č.29 ač.30 je tzv.
„Ulička“, která vede k bažantnici. Po levé straně je Dolní záhumení, kde stojí čtyři domy, č.244 Kupec, č.330 Moštěk M., č.362 Moštěk p. a č.356 Haša. Po pravé straně na Horním záhumení jsou
domy č.274 Kočica, č.328 Smetana B., č.329 Smetana M. a č.349
Malušek.
12 HORNÍ KŮT – je pokračováním na severovýchod, levá strana od
domu č.30 Knotová po dům č.41 Kaňovský, pravá strana od domu
č.121 Ševčíková po dům č.139, bývalý Vrána.
13) MARKOV – vlevo od domu č.247 Kaňovský, pravá strana od
domu č.145 Kašná, domy po obou stranách podél hřiště a následně rozsáhlá výstavba tří nových ulic s novými rodinnými domky

Multifunkčí hřiště
Obecní úřad Kněžpole informuje
občany, že provoz multifunkčního hřiště
bude zahájen 1. dubna. Hřiště bude k dispozici zájemcům denně v době od 10:00
do 20:00 hodin. Informace o rezervaci hřiště a podmínkách návštěvy v tomto zařízení lze získat na tel. čísle 736 714 170 nebo u
správce hřiště pana Zdeňka Hubáčka.

a ulice směrem k lesu od domu č.269 Gajdůšková rovněž s novými
domky.
14) ZA HUMNAMA – pravá strana od domu č.180 Malinová až po
dům č.188 Juřenová a levá strana od domu č.42 Fusková až po budovu mateřské školy.
15) U MACVELDA – pravá strana od domu č.188 Juřenová po hospodu a levá strana od domu č.202 Pavlík až po dům č.81. Valenta.
16) TRÁVNÍČKY – část obce naproti základní školy a kostela domy
č.142 Ondrašík, č.113 Kadlčíková, Č.117 Švehlovi, č.111 Knot,
č.123 Lapčíková, č.116 Strapina a novinový stánek.
17) PŘEDBRANÍ – od kostela levá strana od domu č.109 Pavlas až po
dům č.357 Horňák M.
18) ODKOLÉ – druhá část od hlavní křižovatky, pravá strana od domu
č.169 Hudec směrem na Bílovice až po dům č.208 Jakšík. Tato část bývala nazývána též „u kaštánka“, který, byl bohužel v roce 2015 pokácen.
Jsem přesvědčena, že pro větší část našich spoluobčanů jsou jednotlivé lokality známé, ale přesto je dobré si toto občas připomenout.
Ludmila Lapčíková, kronikářka

Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole zahajuje v roce 2016 již svou patnáctou sezónu. Pro letošní rok je
pro členy klubu i ostatní zájemce o bílý sport připraven rekordní počet turnajů, dlouhodobé
soutěže ve dvouhrách i čtyřhrách, a pro děti ve věku od pěti do patnácti let bude pod vedením
trenérky Terezy Píšťkové probíhat již tradiční tenisová škola.
Kurty budou pro veřejnost v provozu od 1. dubna, rezervace je možná na tel. čísle 736 714
170 nebo u správce kurtů Z. Hubáčka.
Veškeré informace o konaných akcích naleznete na www.tenis-knezpole.cz, dotazy, návrhy
nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní mail tenis-knezpole@email.cz.
Za TK Kněžpole Mgr. Petr Holub, předseda TK

Březen měsíc požární ochrany
„Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I takto se dá nazvat
tento článek. Boj proti požárům nemůže být pouze záležitostí hasičů.
Je na každém z nás, jak budeme dodržovat zásady požární prevence, a
to jak v soukromí, tak i na veřejnosti.
Jak už nadpis napovídá, začíná nám jaro a sním spojené pálení biologického odpadu a klestí. V první řadě si musíme uvědomit,
že plošné vypalování je zákonem zakázáno. Zákon jasně stanovuje
podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické
osoby. Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu, by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a
čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také
přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit
zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- Ohraničte důkladně ohniště
- Mějte po ruce dostatek hasební látky
- Oheň po celou dobu hlídejte
- Vyberte na pálení bezpečné místo
- Pálení neprovádějte při stmívání a večer
- Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat
Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska
HZS Zlínského kraje 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení klestí
a odpadu po internetu na adrese: paleni.hzszlk.eu
Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhejte
a ihned volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Zimní fotbalová příprava na jarní část sezóny 2015/16
Zimní příprava kněžpolských fotbalistů probíhá v
kategorii mužů již od února.
Mimo běžných tréninkových
aktivit si mužský oddíl uspořádal již tradiční
zimní soustředění ve Filipově údolí. Za účasti
14 členů kádru byl pobyt vyplněn intenzivní
fyzickou přípravou.
Osvědčeným kondičním trenérem byl
opět Filip Hančík a chlapům dal pořádně zabrat. Muži už stihli odehrát i dva přátelské zápasy. Na umělce v Kunovicích dokázali porazit domácí dorost 2:1. Na stejném hřišti uhráli
s Jarošovem plichtu 4:4. Dalšími přípravnými
soupeři budou ještě Bílovice, Boršice u Blatni-

ce a Velehrad. Zatím jedinou potvrzenou posilou mužů do jarní části sezóny se stal Mário
Belák. Do jarních fotbalových bojů se zapojí
po zraněními vynucené pauze i Jakub Brázdil
a Robert Šopík.
Oddíl dorostu má za sebou rovněž přípravný zápas s Halenkovicemi. Našim dorostencům se podařilo zvítězit 8:2. Žáci byli
v rámci přípravy přihlášeni do turnaje v sálovém fotbalu v Březolupech, který se bude
konat v sobotu 19. března.
O dalších přípravných utkáních a o jejich
výsledcích Vás budeme informovat na internetových stránkách klubu s adresou www.sokolknezpole.cz.

Pro naše mládežnické družstva byla pro
zimní tréninky každý pátek z rozpočtu TJ
zajištěna tělocvična v ZŠ Jarošov. Naši mládežníci tuto možnost hojně využívali a jejich
tréninková aktivita tak mohla trvat po celou
zimu bez přerušení. Žáci díky mírnému počasí využívali možnost tréninku na hřišti s umělým povrchem v Mistřicích.
Na závěr vyslovuji přání, aby fotbalová
podívaná v blížící se druhé části sezóny 20152016 potěšila naše fanoušky a přiměla Vás k
hojné návštěvnosti na mistrovských utkáních
v kněžpolském sportovním areálu.
Za výkonný výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do mateřské školy
Krátká a suchá zima pominula a teplejší
počasí se k nám přibližuje pomalými krůčky.
V březnu už zima ztrácí svou moc a každým
dnem se přibližujeme k jaru a sluníčku, které
tak všichni potřebujeme. My se však vrátíme
o kousíček zpět a já Vás milí čtenáři seznámím s tím, co se u nás událo a co nás ještě
čeká. V minulém čísle jsem se již zmiňovala
o vánočních besídkách, které proběhly v obou
třídách a o zápisu do základní školy. Také bylo
hodně napsáno o tom, co všechno by mělo
dítě umět a znát k završení úspěšného startu
do první třídy, která promění školkové dítě ve
školáka a tím změní život jemu i celé rodině.
Leden uplynul a v měsíci únoru se děti těšily na karneval, který proběhl v obou třídách,
ale také v kulturním sále pod vedením pana
Hadaše. Karnevalový rej děti zcela nadchl a ty
se projevily jako opravdoví tanečníci a věrní
posluchači. Také výherní ceny byly krásné a
potěšily dětská srdíčka. Za organizaci karnevalu a bohatou tombolu děkujeme všem zúčastněným rodičům a sponzorům.
Oblíbené spaní v mateřské škole se uskutečnilo ve třídách srdíček i motýlků, pouze
v jiném termínu. Naši nejmenší si vyzkoušeli
spaní bez rodičů, ale za to s kamarády a pod
ochranou známých tváří paní učitelek. Pracovaly u stolečků, povídaly si, prošly školku

od půdy až po sklep za svitu baterek a potom
následovala tajemná stezka odvahy, určená
pouze pro nejodvážnější. Žádní strašpytlové
se neobjevili. Vždyť také ta sladká odměna
děti motivovala. Po večerní pohádce a písničce na dobrou noc se děti odebraly do říše
snů.
První březnový den byl úvodem k tomu,
jak je důležité jíst správné potraviny, abychom
si udrželi zdraví, krásu a vitalitu. To vše se
děti mohly dozvědět ve výukovém programu
s názvem „Zdravá pětka“. A že nesmíme zapomínat ani na pohyb, si připomínáme každý
týden ve čtvrtek. Tento den děti navštěvují
aquapark v Uherském Hradišti. Hravou formou, pod vedením šikovných instruktorů,
probíhá plavecký výukový program.
Také udělat radost svým nejbližším, třeba
pěknou fotografií s věnováním, je součástí každoročního focení dětí.
S netradičními hudebními nástroji se
děti měly možnost seznámit 8. března. Nástroje byly různě barevné, zdobené, různých
velikostí, tvarů, vydávaly zvuky malebné až
tajuplné, někdy dokonce strašidelné, napodobující zvuky všeho, co můžeme v přírodě
slyšet. Nástroje pocházely například z doby
osídlování Austrálie domorodci. Děti byly
touto ukázkou zaujaty.

Nyní za námi přijede pohádka „ O mlsné
myšce“ a 21. března nás čeká topení Moreny.
Samozřejmě nesmíme opomenout blížící se
velikonoční svátky. Chlapci se těší, že vymrskají děvčata a ty je na oplátku obdarují malovanými vajíčky. I my v naší školičce nezapomínáme na tyto svátky. Naše děti mají ručičky
– ty musejí stále něco dělat, nožičky – chvilku
nepostojí a hlavičky, ty myslí, poslouchají, dívají se a vnímají okolní svět. Nejraději tvoří.
K tomu potřebují různý materiál. Z plastelíny,
alobalu, kaštanů, korálků, klacíků a jiným jim
blízkých věcí dovedou vykouzlit překvapivé
věci. Díky svému úsilí a fantazii vzniká dílo,
na které by dospělému nestačila představivost. Nechme tedy děti vytvářet něco, co je
výrazem vlastního cítění. Zároveň pocit radosti z dobře vykonané práce je mocným prostředkem k udržení duševního zdraví. Veďte
děti k tomu, aby své dílo dokončily a zároveň
se zdržte porovnávání, protože všechny děti
se nevyvíjí stejným tempem. Vždy nás potěší,
když při vycházce s dětmi vidíme vyzdobená
okna a to vše je provedeno dětskou ručičkou.
Jaro je přece tak inspirativní období. Přeji
všem, aby načerpali spoustu energie z jarního
sluníčka a pěkné velikonoční svátky.
Za mateřskou školu napsala
Ladislava Nosková

Základní škola
Nový rok nám přinesl několik tradičních akcí, na kterých se podíleli také rodiče. Zima byla na sněhové podmínky velmi vrtkavá, proto
děti se svými rodiči hojně využívali bruslení na zimním stadionu v
Uherském Hradišti. Poděkování za organizaci patří paní E. Bilíkové. V
naší spolupráci jsme pokračovali v sobotu 23. ledna, kdy se v Kněžpoli
konal Rodičovský ples, který žáci naší školy zahájili předtančením. Z
ukázek prací žáků druhého a třetího ročníku:
Na plese bylo krásně, líbilo se mi, jak jsme tančili. Za chvíli byl večer,
oblékali jsme se a česali. Táta nás všechny zavezl. Všichni říkali, že to
bylo moc hezké. Byla tam i tombola. Vyhráli jsme tu velkou opici! Měli
tam nahlas puštěnou hudbu, až mě z toho bolela hlava.Všichni si nás
fotili.
Opět k nám do školy zavítala lektorka z Centra pro rodinu Uherský Brod s preventivními programy etické výchovy „Jak spolu mluvíme“ a „Jak se bránit nátlaku“. Žáci 1. – 3. ročníku se zabývali nad
významem slov v mezilidských vztazích, třídili slova na dobrá, zlá a
zakázaná, v komiksovém příběhu doplňovali slova tak, aby neubližovala. Žáci 4. – 5. ročníku přemýšleli nad tím, co nám prospívá a co
škodí, procvičovali dovednost odmítat špatné věci a zamýšleli se, jak
být dobrým vzorem pro ostatní.
Na konci ledna jsme vyzdobili třídy, abychom otevřely dveře pro
všechny předškoláky. Připraveni plnit náročné úkoly a předvést své vědomosti vykročili s očekáváním do říše řemesel. Po přivítání básničkou v podání našich školáků – řemeslníků procestovaly děti jednotlivá
zastavení, na kterých např. počítaly nářadí, třídily geometrické tvary,
rozeznávaly barvy jako malíři, poznávali písmenka. Na památku dnešního dne si všichni odnesli domů malého strašidýlko pro štěstí, které
jim bude tuto školní chvíli připomínat.
Uplynulo první pololetí a naši školáci odcházeli před prázdninami
domů s hodnocením výsledků své práce, páťáky však tento den čekala
ještě exkurze do Brna. Cílem bylo Planetárium s programem Astro-
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naut. Vydali na průzkum vesmíru v raketoplánu, vyzkoušeli stav beztíže, rychlou centrifugu a nepříjemné přetížení. Z vesmíru se potom
přenesli ještě do brněnského podzemí. Navštívili hluboké podzemní
prostory Labyrintu pod Zelným trhem. Čekala je tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů.
V únoru bylo v naší škole opět slyšet zpěv slavíků různého druhu. Soutěžili mezi sebou o cenu pro toho nejlepšího. Byli rozděleni do
dvou kategorií: mladší a starší slavíci. Vítězi se stali:
I. kategorie (1. – 3. ročník)
II. kategorie (4.- 5. ročník)
1. místo: Simonka Kadlecová
1. místo: Monika Kadlecová
2. místo: Laura Fojtíková
2. místo: Eliška Mošťková
3. místo: Terezka Štulírková
3. místo: Pavel Bilík
Byly uděleny ještě dvě ceny: Pavlu Bilíkovi – cena diváka a Simonce Kadlecové – absolutní vítěz.
V únoru proběhlo druhé setkání v rámci našeho celoročního projektu Objevujeme. Téma, kterému jsme se tentokrát věnovali, bylo
Objevujeme vlastnosti vody. Badatelé této druhé skupiny žáků si pro
nás opět připravili vybrané experimenty a v rámci své prezentace nás
seznámili s přípravou a výsledky svých jednotlivých experimentů.
Na 1.března jsme se všichni velmi těšili, čekala nás totiž cesta do
Zlína na výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů s názvem
„Nástroje orchestru se představují“. V příjemném prostředí Kongresového centra jsme vyslechli skladby M. Ravela - Má matka husa a S.
Prokofjeva - Péta a vlk, které byly doplněny také videoprojekcí. Pořadem nás provedl dirigent a současně i moderátor Vojtěch Jouza.
V rámci programu „Škola Zdravé Pětky“, proběhla v naší škole
výuka, která byla zaměřena na seznámení žáků s pěti základními zásadami zdravého stravování, složením jídelníčku, pitným režimem i
zásadami hygieny. Děti plnily soutěžní úkoly a sbírali „pětky“ do svých
týmových pokladniček. Učily se orientovat ve skladbě vyváženého výživového talíře. Společně ve skupinách vytvořili jedlý obrázek z různo-
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rodého ovoce a zeleniny, který nakonec s chutí snědli.
S odhodláním jsme se také vydali na sportovní klání do Uherského Hradiště, kde proběhla Halová olympiáda žáků 1. stupně ZŠ, na
které se sešli sportovci z 15 škol.
V březnu se opět konalo školní kolo recitační soutěže. Předcházela mu třídní kola, ze kterých každý ročník vyslal své zástupce. Hodnocení bylo velmi těžké. Všichni se snažili a recitací svých básniček
pobavili své spolužáky. A jak soutěž dopadla?
I. kategorie (1. – 3. ročník)
II. kategorie (4.- 5. ročník)
1. místo: Terezka Pokorná
1. místo: Kryštof Šimík
2. místo: Lukášek Lapčík
2. místo: Daniela Fornůsková
3. místo: Vladimírek Kolařík
3. místo: Lukáš Otrusiník
Cenu diváků obdržela Karolínka Knotová.
Zajímavé úkoly z matematiky jsme procvičili v soutěži Matematický klokan, kde si žáci 2.+3.r. v kategorii Cvrček a žáci 4.+5.r. v kategorii Klokánek měli možnost porovnat své výsledky.

Rozkvetlé sněženky přivolávají jarní dny a my se pilně připravujeme na velikonoční dílničky.
S přáním příjemných velikonočních svátků za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová
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