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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
již několik let probíhá diskuze o vybudování penzionu pro seniory. Bohužel 
se dlouhodobě nedaří nalézt shodu, týkající se kapacity, umístění a někdy 
také zda je vůbec v naší obci takové zařízení třeba. Osobně se domnívám, 
že potřebné je. V průběhu času jsem pouze změnil názor ohledně potřebné 
kapacity. Dříve jsem se domníval, že by se kapacita měla pohybovat někde 
kolem 15 až 20 osob. V průběhu doby a získávání nových informací jsem 
dospěl k názoru, že kapacita mezi 10 až 15 osobami by byla naprosto dosta-
tečná. Jednalo by se čistě o poskytnutí bezbariérových bytů bez další zdra-
votnické či sociální péče, neboť zajišťování takové péče by bylo pro obec 
jak organizačně, tak legislativně velmi náročné. Případné sociální služby je 
možné v obdobných zařízeních objednat od externích poskytovatelů, jako 
je například Charita ČR. Lékařská péče je v naší obci zajištěna 5 dní v týd-
nu. Zajištění dovozu obědů je dnes také zcela bezproblémové. Co se týče 

umístění, tak platný územní plán umožňuje vybudování takového zaříze-
ní pouze na jednom místě, a to je proluka mezi domem č.p. 150 (manželé 
Kaňovští)  a  č.p. 76 (paní Slavíková). Samozřejmě za předpokladu demo-
lice domu  č.p. 85, který byl před lety za tímto účelem zakoupen. Někteří 
zastupitelé považují toto místo za nešťastné z důvodu dopravy na přilehlé 
komunikaci apod. Osobně si myslím, že naopak umístění v centru obce je 
pozitivem této varianty. Domnívám se, že starší spoluobčané, kteří by byli 
zejména uživateli tohoto zařízení, by ocenili blízkost obchodu, lékaře, au-
tobusové zastávky atd.  Nikdo však není neomylný. Proto jsem se rozhodl 
zveřejnit tuto anketu. Třeba výsledek ankety napomůže rozhodování a nale-
zení řešení této otázky. Prosím o vyplnění, vystřižení a doručení do schrán-
ky obecního úřadu. Pokud se chce vyjádřit více osob z jedné domácnosti, 
může odpovědět každý zvlášť. 

Mgr. Petr Knot

Anketa

ano   ne
věk respondenta:  

Domníváte se, že by měla obec postavit penzion pro seniory s předpokládanou kapacitou cca. 8 bytových jednotek v proluce mezi domy č.p. 76 
a 150, s nákladem cca. 12 - 13 milionů korun?

Vážené občané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním 

prvním čísle Kněžpolských novin. Zima již 
vzdala své panování a přišlo tolik očekávané 
jaro. Letos byla zima po mnoha letech velmi 
bohatá na sněhovou nadílku, což ocenily ze-
jména děti a milovníci zimních sportů. Pro 
obec to znamenalo zvýšené úsilí a fi nanční 
náklady při úklidu chodníků a komunikací. 
Nicméně si myslím, že jsme se s tím vypořáda-
li se ctí a jak chodníky, tak komunikace byly v 
rámci možností stále udržovány pro maximál-
ní schůdnost a sjízdnost. Zde patří poděkování 
panu Vaverkovi i zaměstnancům společnosti 
FYTO, kteří v zájmu odklízení sněhu vyjížděli 
pravidelně i v pozdních nočních hodinách.

Zimní období bylo tradičně plné zajíma-
vých kulturních akcí. V prosinci jsme rozsvě-
covali kněžpolský betlém. Účast byla jako vždy 
velmi dobrá. Vydařil se i silvestrovský výšlap, 
který byl netradičně rozdělen na dvě zcela od-
lišné trasy, z nichž jedna vedla do kopců nad 
naší obcí, a kratší pak přes Kněžpolský les. 
Obě skupiny se následně sešly na bažantni-
ci při opékání špekáčků a popíjení svařeného 
vína a čaje. O několik hodin později následoval 
silvestrovský přípitek s ohňostrojem. Zde byla 
bohužel účast výrazně slabší. V lednu proběh-
la, stejně jako v okolních obcích, Tříkrálová 
sbírka, při které se v naší obci vybralo 39.563,-
Kč. Vydařený byl i fašank a také plesy pořádané 
místními organizacemi. 

Investičních a neinvestičních akcí máme 
pro letošní rok připraveno opět bohatě. Uply-
nulé měsíce jsem se věnoval mimo jiné přípra-
vě podkladů tak, abychom byli schopni jed-
notlivé akce včas realizovat. Zejména vyřízení 
příslušných správních povolení je mnohdy ča-
sově velmi náročné.  Koncem loňského roku 
byla dokončena stavba ordinace praktického 
lékaře a následně realizován výběr nájemce. 

Zde se nám podařil téměř husarský kousek, 
kdy vznikla dohoda o obsluze ordinace obě-
ma praktickými lékaři, u kterých je registro-
vána většina občanů obce. Doktor Lapčík již 
ordinuje, doktor Pospíšil se k němu připojí od 
1.4. Díky tomu se nám všem přiblížila lékařská 
péče, což velmi pozitivně hodnotí zejména naši 
starší spoluobčané. Přípravné práce probíhají 
u jednotlivých projektů, ať již je to výtah pro 
potraviny ve školní jídelně, úprava kulturního 
zařízení, opravy komunikací a chodníků atd. 
Již delší dobu se zabýváme myšlenkou výstav-
by penzionu pro seniory, ale zatím se nedaří 
nalézt shodu ohledně umístění a kapacity ta-
kového projektu. V této věci se na Vás dovoluji 
obrátit formou ankety umístěné v tomto čísle 
Kněžpolských novin. Rádi bychom znali i ná-
zor občanů, zejména pak těch starších, kteří by 
mohli uvažovat o využití služeb takového uby-
tovacího zařízení.

Rád bych se zmínil i o několika méně po-
zitivních tématech. V uplynulém období jsem 
řešil s ministerstvem vnitra některé otázky, 
týkající se tvrzené neplatnosti prosincového 
zasedání zastupitelstva obce. Několik opozič-
ních zastupitelů, kteří na tomto zasedání omít-
li schválit program zasedání a následně bez 
omluvy opustili probíhající jednání zastupitel-
stva, podalo na ministerstvo podnět, směřující 
k domnělé nezákonnosti prosincového zasedá-
ní. A to i přes vysvětlení, které jim bylo podáno 
na diskuzi na obecních stránkách. Jejich snaha 
o zmaření zasedání, kde byl schvalován rozpo-
čet a další důležité záležitosti, i následné kroky 
s podnětem na MV ČR, byly z mého pohledu 
dětinské. Stejně tak neomluvený odchod tří 
zastupitelů z probíhajícího zastupitelstva pova-
žuji za přinejmenším neslušný. Bylo by dobré 
vzpomenout na to, že všichni zastupitelé při 
skládání slibu zastupitele slibovali, že budou 
konat vše ve prospěch obce a jejích občanů. 

Připadá mi, že někteří ze zastupitelů na tento 
slib zapomínají. Namísto toho jeden z nich 
využívá práv zastupitele k získávání informací 
pro svůj osobní boj proti fi rmám v průmyslové 
zóně, kdy mimo jiné zpochybňuje vlastnická 
práva obce ke komunikaci, či se snaží o likvi-
daci chodníku podél průmyslové zóny, který 
denně využívají desítky maminek s dětmi či 
starších spoluobčanů. Taková činnost mi sku-
tečně se slibem zastupitele příliš nejde dohro-
mady. A nejsou to jen zastupitelé, ale i někteří 
občané, kteří zcela zaslepeně brojí proti všemu 
a všem. Jméno pana Z. Uherka je neblaze pro-
slulé nejen v rámci okresu, ale i kraje a dále. 
Na stavební úřad v Bílovicích museli přijmout 
další sílu, neboť jej několik našich občanů na-
tolik přetěžuje, že nebylo možné dále práci v 
rámci všech příslušných katastrálních území 
zvládnout. Vypovídající je i to, že nového za-
městnance našli až na třetí pokus, jelikož do 
prvních dvou vyhlášených výběrových řízení 
se nikdo nepřihlásil. Ono pod stavební úřad 
Bílovice spadá Kněžpole s těmi neustálými stě-
žovateli… Tam nikdo nechce. Byly doby, kdy 
se o naší obci hovořilo v souvislosti s krásným 
sportovním areálem, vynikajícími sportovními 
výsledky fotbalistů a hasičů, přírodní rezervací 
Kanada a podobně. V poslední době se o nás, 
zejména na poli státní správy, hovoří zejména v 
souvislosti s tím, kdy se zas kdo odvolá do jaké-
hokoliv stavebního řízení, týkajícího se komu-
nikací, průmyslové zóny či čehokoliv jiného. 
Dřívější proslulost byla, alespoň podle mého 
názoru, daleko přijatelnější. Zkusme se prosím 
všichni zamyslet a zasadit se o to, ať se o naší 
obci hovoří opět v pozitivním duchu. Kněžpole 
si to zaslouží!

 Závěrem všem přeji krásné prožití 
nadcházejících jarního období a zejména veli-
konočních svátků.

Mgr. Petr Knot, starosta

ano   ne
věk respondenta:  
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k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

12/1/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje (volí) Ing. Ladislava Polácha, nar. 

14.4.1953, trvale bytem Kněžpole 245, 687 12 a Bc. Magdalénu Krčko-
vou, nar. 2.11.1979, trvale bytem Kněžpole 35, 687 12, jako přísedící u 

Okresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční období 2017 – 2021.

k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

12/2/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje ponechání odměn neuvolněných 

členů zastupitelstva obce Kněžpole ve stávající výši.

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

12/3/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na kou-
pi části pozemku p.č. 1823/3 o výměře cca 114m2, zapsáno na LV č. 1315 
pro  k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, dle plánku, který je přílohou 
tohoto zápisu, a to za cenu 100 Kč/m2, od vlastníků SJM Fitzian René 
a Fitzianová Dana Mgr., č. p. 273, 68712 Kněžpole. Uvedená část bude 

oddělena na základě geometrického plánu pro dělení pozemků, přičemž 
náklady na pořízení geometrického plánu a převodu nemovitosti uhradí 

obec.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
12/4/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na kou-
pi pozemku p.č. 1823/9, o výměře 114 m2, zapsaného na LV č. 291, pro 
k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, od vlastníka pana  Mariana Janči, 
trvale bytem Stonky 679, 68601 Uherské Hradiště, a to za cenu 100 Kč/

m2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.

Výpis USNESENÍ č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 7. března 2017

9. února  6. dubna  1. června  29. června
27. července 24. srpna  19. října  14. 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. Na-
plněné 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 ne-
čistot bude odstraněn při dalším zpracování.
Do pytlů nepatří: PVC, novodurové trubky, CD a DVD guma, pryžové výrob-
ky, obaly od nebezpečných látek (motorové chemikálie, barvy apod.).

3. dubna 2017 - 16:00 - 16:45  11. září 2017 - 19:00 - 20:00 
Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.

Svoz plastů v roce 2017

Svoz nebezpečných složek odpadu 
vytříděných z komunálního odpadu 

v roce 2017

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
12/5/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na kou-
pi části pozemku p.č. 1823/29 o výměře cca. 114m2(přesná výměra bude 

známa po zpracování GP), zapsáno na LV č. 689 pro  k.ú. Kněžpole u 
Uherského Hradiště, dle plánku, který je přílohou tohoto zápisu, a to za 
cenu 100 Kč/m2, od vlastníka Frýbortová Marie, č. p. 273, 68703 Babice. 
Uvedená část bude oddělena na základě geometrického plánu pro dělení 
pozemků, přičemž náklady na pořízení geometrického plánu a převodu 

nemovitosti uhradí obec.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
12/6/2017

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na kou-
pi části pozemku p.č. 1823/42 o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování GP), zapsáno na LV č. 724 pro  k.ú. Kněžpole u 
Uherského Hradiště, dle plánku, který je přílohou tohoto zápisu, a to za 

cenu 100 Kč/m2, od vlastníka Křen Ivan, Šlerkova 1479, 68604 Kunovice. 
Uvedená část bude oddělena na základě geometrického plánu pro dělení 
pozemků, přičemž náklady na pořízení geometrického plánu a převodu 

nemovitosti uhradí obec.

k bodu č. 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

12/7/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 

obce Kněžpole:
Příjmy: 82.000,- Kč

Výdaje: 146.500,- Kč
Financování: 64.500,- Kč
dle přílohy č. 12-11/2017.

Provozní doba sběrného dvora
od 1. dubna 2017 - do 31. října 2017

komunální odpad + železo + stavební suť+ bio odpad
středa  18:00 – 19:00 hod.
sobota  11:00 – 12:00 hod.

Výše úhrady za ukládání do sběrného dvora pro obyvatele obce Kněž-
pole, mimo fyzické osoby podnikající podle zvláštních oprávnění a 

mimo osoby právnické:
Komunální odpad

• za obsah 1 ručního vozíku – káry 40,- Kč
• za obsah 1 stavebního kolečka  20,- Kč

Suť
• za obsah 1 ručního vozíku – káry 80,- Kč
• za obsah 1 stavebního kolečka  40,- Kč

Pneumatiky
• za 1ks – os. auta   20,- Kč
• za 1ks – traktoru a malotraktoru 40,- Kč

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

BIO odpad       ZDARMA
(další kontejner na BIO odpad – posečenou parkovou trávu je umístěn 

v prostoru vedle tribuny na fotbalovém hřišti)

(schváleno Radou obce Kněžpole dne 16.3.2016 – usnesení č.30/2016)
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Pro naše seniory
Tak jako každý rok, připravujeme pro naše občany v seniorském věku 

nedělní odpolední posezení a celodenní výlet. 
Letošní Beseda s důchodci se uskuteční 14. května od 14 hodin v sále 

kulturního zařízení. Pozvali jsme ochotnickou Divadelní společnost J. K. 
Tyla z Buchlovic, která uvede komedii Proutník pod pantofl em - šarmant-
ní záletník Fernand se má oženit s mladinkou Vivianou, která je jedinou 
dcerou ctihodné pařížské baronky. Kámen úrazu je ovšem v tom, že nemá 
odvahu to přiznat své dosavadní milence, což je populární a především 
velice temperamentní šantánová zpěvačka Lucetta. Tato ústřední záplet-
ka je zdrojem mnoha komediálních situací a nečekaných zvratů, v nichž 
další významné role hrají například zamilovaný španělský generál Irrigua, 
písař a rádobypoeta Bouzin… a vlastně všechny neodolatelné postavy i 
postavičky z pera největšího francouzského komediografa G. Feydeaua. 
Přichystáno bude, jako každoročně, malé občerstvení. 

Na úterý 13. června je naplánován výlet do Brna a okolí. Odjezd bude 
o malinko dříve, než jste zvyklí, a to v 7:45, abychom stihli prohlídku Hra-
du Veveří v 10:00 a 10:15. Z kapacitních důvodů je nutné se rozdělit na 
dvě skupinky. Bude i dostatek času na prohlídku venkovního areálu hradu, 
který je velmi rozsáhlý. V 11:40 už budeme sedět na palubě výletního par-
níku na Brněnské přehradě. Na dobu plavby je zajištěný průvodce, který 
seznámí s historií i současností tohoto vodního díla. Loni někteří z Vás 
vyslovili přání společného oběda. Proto jsme na cca 13 hodinu rezervovali 
místa v restauraci (jídlo je objednáno jednotné). Pokud některý z účast-

Přehled o produkci odpadů za rok 2016

Druh odpadu Množství (t) Náklady (Kč)
Papír 6,64 27 248
Sklo 11,01 12 122

Pneumatiky 0,58 2 142
Plasty 15,2 120 957

Komunální odpad - popelnice 225,41 550 147
Komunální odpad - sběrný dvůr 32,92 95 345

Stavební suť  - sběrný dvůr 86,9 63 554
Kovy 5,7 0

Biologicky rozložitelný odpad 1,74 3 940
Nebezpečný odpad 0,34 6 851

Celkem 386,44 882 306

V roce 2016 bylo svezeno 2348 žlutých pytlů s plastem v rámci třídě-
ného sběru.

V obci jsou dvě sběrná místa odpadu na veřejném prostranství a jedno v 
areálu sběrného dvora. V rámci těchto míst jsou 3 nádoby na papír, 8 na 
plast, 4 na sklo čiré, 2 na sklo směsné, 4 na bioodpad (z toho dva kontej-
nery), 1 kontejner na železo a 1 kontejner na směsný komunální odpad.  

Náklady na vyprodukovaný odpad dle komodit 882 306
Příjmy za komunální odpad od občanů 389 390
Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 1 230

Příjmy od EKO-KOMu za vytříděný odpad 105 057
Příjmy za vytříděný kov 10 379

Příjmy sběrný dvůr 26 710
Rozdíl mezi příjmy a výdaji -349 540

níků nebude chtít jíst společně, je nutno tuto skutečnost oznámit již při 
přihlášení na zájezd. A abychom nenavštěvovali každoročně pouze zámky, 
hrady nebo skanzeny, shlédneme v 15 hodin projekci Cesta za miliardou 
hvězd ve Hvězdárně a planetáriu v Brně na Kraví Hoře. Seznámíme se 
se způsoby, jak se vlastně proměřuje vesmír. Začneme ve starém Egyptě, 
v dobách, kdy se nerozlišovalo mezi astronomií a astrologií. Ukážeme si 
první představy o Mléčné dráze, stejně jako původ názvů známých sou-
hvězdí a jasných hvězd. Jak významné bylo otočení právě vynalezeného 
dalekohledu směrem k nebi Galileem Galileim? A kdy se podařilo určit 
vzdálenost první hvězdy, pomineme-li blízké Slunce? Navštívíme také 
místa vzdálená desítky světelných let. Vysvětlíme si, jak hvězdy vznikají 
i jak zanikají. Popíšeme si podobu naší Galaxie i polohu Sluneční sou-
stavy. A nakonec se spolu s kosmickou observatoří GAIA vydáme vstříc 
novým dobrodružstvím. Součástí představení je prohlídka hvězdné ob-
lohy – ukázka jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Možná jste se 
teď trochu zalekli, ale věřte, že návštěva planetária je velkým zážitkem. 
Návrat domů je plánován kolem 18 hodiny. Ještě pár řádků k fi nancování 
výletu – účastník si bude hradit pouze prohlídku Hradu Veveří (senioři 
na 65 let 60,-Kč/osobu, dospělí 90,- Kč/osobu) a oběd v restauraci (cca 
150,- Kč). Zájemci o zájezd se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu 
do konce května.

Přijměte srdečné pozvání na obě tyto akce.
Vašíčková Kateřina

Vážení občané,
rád bych Vás seznámil s jednou novin-

kou. Pravděpodobně budeme nuceni odstranit 
chodník podél areálu společnosti KOVOP. Jis-
tě si teď mnozí říkáte, co to píšu za nesmysly. 
Bohužel je to realita. Tento chodník byl vybu-
dován v roce 2009, tedy ještě za předchozího 
vedení obce. Byla to reakce na skutečnost, že v 
této části obce kvalitní chodník chyběl a chodci 
byli nuceni chodit po komunikaci, což mohlo 
být vzhledem k projíždění nákladních automo-
bilů nebezpečné. Tehdejší vedení obce se proto 
rozhodlo tuto situaci vyřešit a vybudovalo zde 
chodník. Bohužel nebyly pravděpodobně spl-
něny všechny podmínky ze strany stavebního 

zákona, a to zejména kvůli nedostatečné šířce 
chodníku, která je dána okrajem vozovky na 
straně jedné a soukromými pozemky a sloupy 
elektrického vedení na straně druhé. Nicmé-
ně všichni občané byli spokojeni, že mohou 
bezpečně chodit po krásném chodníku. Tedy 
téměř všichni. Pan Zdeněk Uherek je již od 
roku 2010 radikálním odpůrcem tohoto chod-
níku, což se projevovalo opakovanými podněty 
na nejrůznější úřady ve věci nelegálnosti této 
stavby. Situace dospěla tak daleko, že 1. 3. 2017 
příslušný odbor Krajského úřadu Zlínského 
kraje nařídil Městskému úřadu Uherské Hra-
diště, Oddělení dopravního úřadu, neprodlené 
zahájení řízení o odstranění stavby. Toto řízení 

může skončit pouze dvěma způsoby: odstraně-
ní stavby nebo dodatečné povolení po rozšíření 
a splnění dalších parametrů v rámci samostat-
ného řízení. Zde by bylo nutné získat souhlas 
vlastníků sousedních pozemků a není jisté, zda 
bychom i přesto získali dodatečné stavební po-
volení, neboť by se stejný pan Uherek s největší 
pravděpodobností odvolal i proti takovému 
rozhodnutí. Odvolání podává dlouhodobě v 
rámci všech řízení, dotýkajících se průmyslové 
zóny nebo komunikací. Pokud celá věc skon-
čí tak, že v tomto úseku bude místo chodníku 
tráva, tak prosím nebuďte překvapení. Z ně-
kterých oblastí našeho života se totiž vytrácí 
zdravý rozum.

Mgr. Petr Knot

Jaký bude osud chodníku podél areálu KOVOP
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Tato otázka možná vypadá, jako by ji kladlo nějaké zvídavé dítě. Nic-
méně ji pokládal vzdělaný rabi všem svým návštěvám, ať už byly urozené, 
vzdělané nebo úplně prosté a obyčejné. Mnozí se pohoršovali nad pro 
někoho snad směšnou otázkou. Jiní se snažili odpovědět: „Bůh je přece 
všude; všude můžeme vidět odlesk jeho krásy – v přírodě, v umění, v dob-
rých skutcích.“ Rabi si nakonec pro sebe a pro své návštěvy odpověděl 
sám: „Bůh je všude tam, kam ho pustíme.“ 

Musím se vám svěřit, že se mi tato odpověď líbí. Zvláště v této mimo-
řádně důležité době. Prožíváme totiž čtyřicetidenní přípravu na Velikono-
ce, tzv. postní dobu. Po veškerém fašankovém veselí nadešla doba určitého 
ztišení, vnitřního i vnějšího půstu od zábav a všeho, na čem jsme závislí 
nebo nám bere čas (ať už je to jídlo, pití, televize či počítač s internetem…). 
Proč to všechno? Právě proto, abychom tak trošku „očistili“ své vnitřní oči 
a zahlédli onen odlesk Boha, který je všude tam, kam my ho pustíme. Křes-
ťané se tímto způsobem připravují na největší svátky – Velikonoce. Veliko-
noce, nebo-li Veliká noc, představují pro nás základní kámen naší víry. Je-
žíš, který byl ukřižován, vstal z mrtvých. Jako první porazil smrt a prošlapal 
nám cestu k milujícímu Bohu. Je to jádro naší víry. Žil zde někdo, který – ač 
nevinný – zemřel za nás – ať už tomu věříme nebo nikoli. Stáli jsme mu za 
to. Jediný důvod, proč to udělal, je jeho láska k nám.

Každý křesťan je vyzýván k tomu, aby ho následoval. Tedy každý, kdo 
byl pokřtěn, má úkol vnášet do tohoto světa dobrotu, laskavost a pokoj. Je 
to trochu náročné. Zvláště tváří v tvář vlastní slabosti. Proto je zde postní 
doba, která nás může tak trochu „vychovat“ k této dobrotě a laskavosti 
tím, že v ní myslíme méně na sebe a více na druhé. Tím, že se snažíme 
pustit Boha do svých vztahů a tyto vztahy narovnat, nejlépe odpuštěním 
a přáním pokoje a míru. Myslím, že nic neztratíme, když se o to v násle-
dujícím období budeme snažit. Možná budeme překvapeni, jak se posu-

neme dopředu tím správným směrem. Každému z nás přeji takto proží-
vanou postní dobu, která vyvrcholí o Veliké noci z 15. na 16. dubna, kdy 
si křesťané na celém světě připomínají to, že Ježíš Kristus porazil tmu zla 
a vnesl do světa světlo naděje. 

Nemohu na závěr pominout skutečnost, že vás oslovuje už třetí farář 
během jednoho roku. V adventu minulého roku nastala v bílovické a bře-
zolupské farnosti rychlá změna a od 5. 12. 2016 jsem byl poslán otcem 
arcibiskupem na faru do Bílovic se správou farnosti Bílovice a Březolu-
py jako administrátor – tedy ten, který spravuje farnost s právy a povin-
nostmi faráře. Byl jsem vyzván k tomu, abych se vám trošku představil. 
Pocházím ze severní Moravy, z města spojeného s těžbou uhlí, známého 
také z jedné české písně, z Karviné. S rodiči jsme se později přestěhovali 
na Vysočinu. Po studiích na Teologické fakultě v Olomouci, kterou jsem 
absolvoval v roce 2005, a několika pracovních „štacích“ v Brně a Kromě-
říži jsem zakotvil ve Zlíně, kde mám trvalé bydliště, mnoho přátel, kteří 
mě dle jejich slov přijali za „zlíňáka“, a také krásné vzpomínky. Na kněze 
jsem byl vysvěcen v roce 2015 a působil jsem jako kaplan v Kyjově. Před 
tím jsem jako jáhen působil v Uherském Brodě. Svoji první mši sv. jsem 
sloužil ve Zlíně na Jižních Svazích u salesiánů v kostele Panny Marie, Po-
mocnice křesťanů 5. 7. 2015. Za ty tři měsíce, co zde sloužím, jsem vděčný. 
Stále objevuji nové lidi a situace, protože spolu s oběma farnostmi spravu-
jeme ještě s kaplanem P. Arturem devět obcí. Zdaleka všechno a všechny 
ještě neznám. Budu rád za každou vaši pomoc či radu. Dveře fary jsou 
vám otevřeny. 

Přeji vám dobře prožitou postní dobu a Velikonoce – pro každého 
z nás to může být čas, kdy se něco z naší strany pohne dobrým směrem. 
Nebojme se pustit Boha do našich vztahů. Ať vám i vašim rodinám žehná.

P. Pavel Macura

Je to téměř neuvěřitelné, jak rychle ubíhá 
čas. Prožívali jsme radostné období vánočních 
svátků a vstoupili jsme do doby postní. Ubíhá 
den za dnem a než se nadějeme, budeme stát 
těsně před Velikonocemi. A ty patří k těm nej-
slavnějším a nejstarším svátkům vůbec. Jejich 
základní podstatou z dob předkřesťanských 
bylo vítání přicházejícího jara, nového vege-
tačního období a v přeneseném slova smyslu 
vítězství života nad smrtí. Tradice Velikonoc 
dnes bohužel ustupují do pozadí a stále méně 

mladých lidí si uvědomuje, proč se Velikonoce 
vůbec slaví.

Pro křesťany jsou Velikonoce spojeny pře-
devším s umučením a se vzkříšením Ježíše Kris-
ta. Na tyto svátky se připravují čtyřicetidenním 
obdobím nazývaným postní dobou, která začíná 
Popeleční středou. Tyto svátky jara patří k zá-
kladním křesťanským svátkům. Celá čtyřiceti-
denní doba vrcholí tak zvaným Svatým týdnem.

Ten začíná Květnou nedělí – letos 9. dubna. 
Je to neděle, která bezprostředně předchází svát-

kům velikonočním, dále pak je to Zelený čtvrtek 
– v letošním roce 13. dubna, kdy naši předkové 
měli jíst je zelenou stravu, tedy převážně zele-
ninu. Ranní mše svatá se tento den koná pouze 
v biskupských chrámech a světí se při ní oleje, 
jako olej křtěncům a olej pro nemocné. Při ve-
černí mši naposled zvoní zvony, pak umlknou 
a „odlétají do Říma“. Až do Bílé soboty zvony 
nahrazují chlapci, kteří chodí po dědině a řeh-
tačkami a klepačkami a oznamují ranní, polední 
a večerní klekání.

Velikonoce – svátky jara…

Kde bydlí Bůh?

Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7.ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při které se vy-
bralo 39.563,-Kč, což je o 563,- Kč více, než v loňském roce.
Jménem Charity ČR, děkujeme všem za fi nanční dary a velké díky patří rovněž 
koledníkům a vedoucím skupinek.

Vážení spoluobčané, 
od „stoleté vody“, která se prohnala naší obcí v 

červenci roku 1997, uplyne již 20 let a bylo by dobré 
tuto událost co nejdříve a co nejlépe zdokumento-
vat. 

Prosím proto, pokud vlastníte fotografi e týkající 
se povodňových událostí a zachycující různé části 
Kněžpole, popřípadě i nejbližšího okolí, abyste mne 
zkontaktovali osobně nebo na uvedené e-mailové 
adrese. Nejvhodnější způsob předání fotografi í je v 
digitální podobě (pokud nemáte tuto možnost, jsem 
schopen je oskenovat). V případě dostatečného 
množství zajímavých snímků by mohlo vzniknout 
dokumentární CD, případně i výstava. 

Všem děkuji za váš zájem o dění v obci. 
Petr Švehla, svehla.pe@seznam.cz

Povodně
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SDH

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

Fašank

Vážení spoluobčané,
i na začátku letošního roku byl čas na výroční schůzi, na které jsme 

zhodnotili uplynulé období a schválili plán činností na tento rok.
Dne 18. 2. jsme uspořádali již tradiční Hasičský bál. Kdo přišel, jistě 

se dobře bavil a tombola byla taky bohatá – tímto bychom chtěli Všem 
sponzorům poděkovat za podporu našeho sboru. 

V sobotu 22. 4. uděláme v naší obci sběr starého železa a ostat-
ních kovů. Pokud máte nepotřebné železo, budeme rádi, když nám 
ho darujete.

Ve dnech 22. a 23. 7. proběhnou v naší obci oslavy 131 let od založe-
ní našeho sboru. Vloni nám to časově nevyšlo, tak to oslavíme letos. O 
dvoudenním programu oslav budete včas informováni.

 V noci 7. 2. byla naše jednotka vyslána k požáru osobního automo-
bilu a fasády domu v naší obci. Nutno dodat, že i pár minut po půlnoci 
byli členové naší jednoty schopni vyjet do několika minut, a byť k  po-
žáru přijeli zároveň s profesionálními hasiči z Uh. Hradiště, stihli ještě 
předtím zasáhnout s hasícími přístroji .

Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík

Velký pátek – letos 14. dubna, je připomín-
kou dne ukřižování a smrti Ježíše Krista. Je to 
den přísného půstu, den smutku, ticha a roz-
jímání. Lidé vstávali před východem slunce, 
chodívali se umývat do potoka, aby se chránili 
před nemocemi a před křížem se pak modlili. 
Nepracovalo se na poli ani v sadech, aby se ne-
hýbalo se zemí, do které bylo uloženo tělo Ježí-
še Krista. Na Bílou sobotu končí dlouhotrvající 
půst. V domácnostech se všechno připravovalo 
na slavnost zmrtvýchvstání Páně – Boží hod ve-
likonoční. Při mši svaté v neděli, která je mimo-
řádně slavnostní, se světí pokrmy, které s sebou 
hospodyně přinesly k posvěcení – jako vajíčka, 
pečivo, třeba i víno. A Velikonoční pondělí je ve 
znamení pomlázky, chlapci chodí po domech za 

děvčaty se spletenými pomlázkami upletenými z 
vrbového proutí. Děvčata je pak obdarují malo-
vanými vajíčky a také stuhou na pomlázku.

Celá doba postní i velikonoční je také spo-
jená s mnoha pověstmi, ale také s ustálenými 
symboly, z nichž nejznámějšími jsou beránek, 
kočičky a vajíčko.
Beránek – je symbolem záchrany. Tradice veli-

konočního beránka se zrodila před 
tisíci lety v Egyptě. Je spojena s vy-
svobozením izraelského národa z 
egyptského otroctví. Bůh jim nařídil, 
aby rodina z obětního zabitého be-
ránka, jeho krví, označila vchod do 
svého domu, což bylo hlavně vyjád-
řením důvěry v Boží záchranu.

Kočičky – podle křesťanské literatury obyva-
telé Jeruzaléma vítali přicházejícího 
Ježíše palmovými ratolestmi. Ty v 
našich krajinách nemáme, tak je na-
hradily větvičky vrby jívové.

Vajíčko – jelikož obsahuje zárodek života, je 
od pradávna symbolem plodnosti, 
úrodnosti, života a vzkříšení.

Poselství Velikonoc je plné naděje a zve na 
cestu lásky, která se neleká ani obětí a směřuje 
k lepšímu životu. Staňme se proto i my nositeli 
pokoje, radosti a snažme se spoluvytvářet lepší 
společnost bez zloby, nenávisti a násilností.

V tomto duchu ať každý prožívá i ty letošní 
Velikonoce roku 2017.

Ludmila Lapčíková, kronikářka

Občanské sdružení Kněžpolská chasa jako 
první letošní akci uspořádalo Fašank, který se 
konal v sobotu 25. února 2017. Sraz masek byl 
v 11:30 a fašankový průvod vyrazil od místního 
pohostinství ve 12:00. Čítal 23 masek, 5 krojo-
vaných a 3 muzikanty s husličkami a harmoni-
kou. V průvodu se objevily jak klasické masky 
např. vodník, vojsko s dělem, smrtka, cigánka, 

baba jaga, tak třeba i méně klasické šnek, včelky, 
doktor, parta „hypís“, šmoula, mladá smrt, žába, 
indiánka a i fi lmové postavy.

Při obchůzce smrtka se šnekem oznamova-
li, že sa nám po roku do dědiny vlůdil fašank a 
vyzývali obyvatelstvo, aby sa na masky podíva-
lo, koblih nabídlo a aj nejaků korůnků přispělo. 
Do toho muzikanti zahráli, krojovaní zatančili 

„podšable“ a vojsko vy-
střelilo pár ran z děla.

Ve 20:00 začala 
fašanková zábava s ži-
vou kapelou a jejím 
frontmanem Davidem 

Bouchalem. Hráli neskutečně, a kdo nebyl, 
může jen litovat. Sál byl zaplněn a před půlnocí 
již netrpělivě očekával představení s pochovává-
ním basy.

Další plánovanou akcí pro letošní rok je sta-
vění a kácení máje. Hlavními ročníky jsou 1999 
a 2000.

Stavění se uskuteční v sobotu 29. dubna ve 
13:00. Tímto chceme požádat všechny mladé, 
aby se účastnili příprav a také vás, naše občany o 
pomoc při stavění.

Za O.S.K.CH.
David Hrabica

Foto David Hrabica
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Zimní příprava v sezóně 2016/17.

Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole zahajuje v roce 2017 svou šestnáctou 

sezónu. Pro letošní rok je největší novinkou nový koberec na obou 
kurtech. Výměna povrchu byla zahájena na podzim minulého roku a 
dokončení by mělo být zrealizováno v nejbližších dnech tak, aby bylo 
možno zahájit sezónu v tradičním termínu 1. dubna.

Pro členy TK i pro zájemce o tenis z řad nečlenů TK je připravena 
celá řada jednodenních turnajů i dlouhodobých akcí. 

V červnu proběhnou tři turnaje: turnaj žen, turnaj ve dvouhrách a 
turnaj ve čtyřhrách – Kněžpolská sova. Tyto turnaje jsou od loňského 
roku pojaty jako tzv. Kněžpole Open – otevřené mistrovství Kněžpole 
ve dvouhrách a čtyřhrách. V srpnu je naplánován turnaj v mixech a na 

přelomu září a října tradiční Burčákový a o něco mladší Pivní turnaj. 
Turnajovou sezónu zakončí v prosinci halový Mikulášský turnaj.

Z dlouhodobých akcí je naplánována Kněžpolská tenisová liga ve 
dvouhře i čtyřhře a především Tenisová škola pod vedením trenérky 
Terky Píšťkové. Pro potřeby tenisové školy byl z důvodu zlepšení trénin-
kových podmínek zakoupen nahrávací stroj, který umožní kvalitnější 
trenérskou práci a zapojení více dětí v rámci tréninkové jednotky.

Veškeré informace o konaných akcích naleznete na www.tenis-kne-
zpole.cz, dotazy, návrhy nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní 
mail tenis-knezpole@email.cz.

Za TK Kněžpole Mgr. Petr Holub, předseda TK

Zimní příprava kněžpol-
ských fotbalistů probíhá v ka-
tegorii mužů letos již od ledna. 
Mimo běžných tréninkových 

aktivit si mužský oddíl uspořádal již tradiční zim-
ní soustředění, letos pro změnu využili sportovní 
areál v Brumově-Bylnici. Za účasti 17 členů kádru 
byl pobyt v průběhu prodlouženého víkendu vy-
plněn intenzivní fyzickou přípravou. Osvědčeným 
kondičním trenérem byl opět Filip Hančík a hráče 
podle jejich vlastní výpovědi vůbec nešetřil. Muži 
už stihli odehrát i několik přípravných utkání. Na 
umělce v Kunovicích podlehli domácímu dorostu 
9:1, doma s Babicemi uhráli plichtu 1:1. V době 
uzávěrky tohoto vydání Kněžpolských novin je 
čekal ještě poslední přípravný duel s Traplicemi.

Pro oddíl dorostu letos proběhlo víkendové 
soustředění v domácím sportovním areálu. Do-
rostenci mají rovněž za sebou přípravné zápa-
sy. Na hřišti Napajedel prohráli 8:1, z domácího 
souboje s Březolupy vyšli mnohem lépe a zvítězili 
11:0. V poslední březnovou neděli už měli na pro-
gramu první jarní mistrovské kolo krajské soutěže 
dorostu v Koryčanech.

Žáci hrající pod hlavičkou Mistřic absolvovali 
zimní přípravu formou tréninků v tělocvičně ZŠ 
Bílovice a po příchodu příznivějšího počasí pak 
na umělce v Mistřicích.

Naši nejmladší sportovci v družstvu příprav-
ky mají za sebou snad ze všech nejnabitější zimní 
období a přímo hýří aktivitou. Prakticky nepřetr-
žitě od konce podzimní části trénují 2x týdně: ve 
středu v tělocvičně v Březolupech, v pátek pak v 
tělocvičně ZŠ Jarošov. Mimo to odehráli nebývalé 
množství zimních turnajů. První z nich pořádaný 
klubem 1. FC Slovácko se konal již 10. prosince 
2016. Nejmenší kněžpolští reprezentanti ho v 
konkurenci 10 týmů zvučných jmen zcela ovlád-
li a zvítězili s výsledným skóre 21:2. Další turnaj 
se konal 28. prosince v Holešově. Zde dosáhli v 
šesti utkáních skóre 15:5 a obsadili druhé místo. 
Následoval turnaj šesti týmů odehraný letos 22. 
ledna v Kojetíně. Zde už se jim tolik nezadařilo 
a o příslovečný chlup jim unikla třetí příčka. Za 
zmínku však stojí vítězství nad přípravkou Sigmy 
Olomouc 1:0! Se skóre 6:6 nakonec skončili čtvrtí. 
Poté naše výprava v únoru bojovala na turnaji v 
Boršicích hned ve dvou kategoriích, v mladších 

i starších přípravkách. Mladší přípravka skončila 
po čtyřech utkáních na druhém místě se skóre 
13:5. Starší přípravka uhájila na boršickém turna-
ji mezi pěti účastníky rovněž stříbrnou příčku se 
skóre 6:2. Pátý (!) zimní turnaj s účastí Kněžpole 
se hrál 5. března v Moravském Písku. V konku-
renci Bzence, SK Louky, Jiskry Staré Město, Ko-
ryčan a Kunovic naše přípravka obstála výtečně. 
Čtyři výhry, jedna remíza, skóre 7:1 a chlapci 
mohli vesele mávat na všechny ostatní ze stupně 
vítězů. Aby toho nebylo málo, z iniciativy reali-
začního týmu a zároveň rodičů našich malých re-
prezentantů pořádáme 8. dubna náš vlastní turnaj 
přípravek v Kněžpoli.

O dalším programu a výsledcích Vás budeme 
nadále informovat na internetových stránkách 
klubu s adresou www.sokolknezpole.cz.

Na závěr vyslovuji přání, aby fotbalová po-
dívaná v blížící se druhé části sezóny 2016-2017 
potěšila naše fanoušky a přiměla Vás k hojné ná-
vštěvnosti na mistrovských utkáních v kněžpol-
ském sportovním areálu.

Za výkonný výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Vítězná přípravka TJ Sokol Kněžpole na turnaji v Moravském PískuVítězná přípravka TJ Sokol Kněžpole na turnaji v Moravském Písku
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„Zima už nám odchází, jaro sluncem zazáří, na louce nám rozkvé-
tají bílé sněženky“.

Touto a jinými písněmi vítáme s dětmi v naší malé školičce jaro. A 
že má slunce blahodárný vliv na přírodu i na nás lidičky, to je jasná věc. 
Den se prodlužuje, tmy ubývá a po malých krůčcích se přibližujeme 
prosluněným dnům, které nám v zimních měsících tak schází. I pro-
story, v kterých děti tráví spoustu času, se pomalu převlékají do jarních, 
zářivých a veselých barev. Já, ale nyní seznámím Vás, čtenáře tohoto 
článku, v krátkosti s uplynulým obdobím. V tomto roce máme napláno-
váno spoustu akcí. Mezi ně patřil i třídní karneval a následně karneval v 
místním kulturním zařízení, který organizovali rodiče. Všem patří naše 
velké poděkování. Karneval se všem moc líbil. Děti měly možnost před-
vést se v krásných maskách a pod vedením dvou sličných královských 
dcer a samotného krále si měly možnost vyzkoušet různé hry a taneční 
variace. Od 2. března naši předškoláci využívají možnosti předplavec-
kého výcviku v Aquaparku v  Uherském Hradišti. Zde se hravou for-
mou učí prvním plaveckým dovednostem, otužují a odbourávají strach 
z vody. To ale v našem případě neplatí, protože naše děti se cítí ve vodě 
jako doma. Začátkem března se v  naší školce uskutečnila „Kouzelná 
noc“. Zúčastnilo se jedenáct statečných dětí. Večer byl nabitý emocemi 
a očekáváním. Nechybělo povídání se světýlky, trochu pohybu i společ-
ná prohlídka budovy za účelem nalezení ztraceného hlídacího pejska. 
Po prohlídce si děti vyrobily ještěrku i se sladkou odměnou. Potom však 
následoval nejtěžší úkol. Děti jednotlivě, jen při světle baterky, musely 
přejít z horní třídy do třídy dolní a uložit svou ještěrku k spánku. Po 

vyčerpávajícím programu na děti čekala pohádka a písnička na dobrou 
noc. Na druhý den všichni dostali diplomy za statečné spinkání bez ma-
minky. 20. března se budeme defi nitivně loučit se zimou a topit Morenu. 
Se slovy „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“, doufáme, že se 
zima objeví až v následujícím zimním období. Také nesmíme opome-
nout velikonoční svátky, na které se děti velmi těší. Zápis do mateřské 
školy se bude konat 3. května. Informace najdete na našich webových 
stránkách. Rodiče, kteří budou chtít umístit své děti v  naší mateřské 
škole, by si měly v týdnu od 18. – 21. dubna vyzvednout žádosti o přijetí 
dítěte do školky. V květnu také budeme slavit Den matek a pojedeme na 
společný výlet.

Děti jsou jako zrnka pohyblivého písku. Od bezpečné náruče 
svých starostlivých rodičů si na chvilku odskočí do mateřské školy, a 
tu najednou je škola na dohled a dítě jde k zápisu. A co by měl takový 
školák umět? Před nástupem do školy by mělo dítě zvládat manipu-
laci s předměty – třídění, sestavování, skládání, rozebírání. Mělo by 
mít pracovní návyky – osvojenou práci s papírem, vystřihování, lepe-
ní, skládání, vytrhávání a tak důležité návyky sebeobsluhy po všech 
stránkách. Předškolní dítě by mělo vnímat slovní pokyny, porovná-
vat množství předmětů, znát geometrické tvary, ale i ty prostorové. 
Přípravě na psaní předchází správné držení tužky – ne křečovité, ale 
uvolněné se správným sklonem. Teprve potom je dítě schopno zvlád-
nout grafomotorická cvičení – různé obloučky, osmičky, rovné čáry, 
vlnky apod. Budoucí školák by měl správně vyslovovat všechny hlásky 
a souvisle se vyjadřovat. Velmi důležité je mít pěkný kamarádský vztah 

se svými vrstevníky. Když se ze 
školkového dítěte stane školák, 
změní se život jemu, ale i celé ro-
dině. Proto povzbuzujte své děti 
a nešetřete oprávněnou chválou. 
Je pěkné vidět zdravě sebevědo-
mé děti. Den zápisu berte jako 
velký svátek. Vždyť vaše děti 
jsou přirozeně zvídavé a těší se, 
že se naučí číst, psát, počítat a 
také se více osamostatnit. Všem 
přeji hodně štěstí.

Za MŠ napsala 
Ladislava Nosková    

Okénko do mateřské školy
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Základní škola
V lednu vrcholilo první pololetí školního roku a to sebou neslo hod-

nocení výsledků práce žáků. V naší škole se snažíme o rozvoj osobnosti 
každého školáka, podporujeme jejich nadání a talent či poskytujeme 
podpůrná opatření žákům s různými vývojovými poruchami. Všechny 
paní učitelky se dětem všestranně věnují a snaží se ve vzájemné spo-
lupráci s rodiči a odborníky nabídnout široké možnosti k jejich růstu.

Přímo k nám do školy zavítaly herečky z divadla Pod čepicí s vý-
chovným představením Evelínko, nauč se pozdravit! Děti se zábavnou 
formou v pohádce o dvou slepicích Evelínce a Květušce učily úplné zá-
klady etikety – jak pozdravit, jak podat ruku, jak se představit.

Po téměř půldruhém měsíci nácviku předtančení, se přiblížila so-
bota 21. ledna, kdy se konal Rodičovský ples. Pěkně oblečení, načesaní 
a s trochou trémy, jak všechno dopadne, zatančili školáci polonézu a na 
závěr mazurku. Mezi oběma tanci se ve svižném tempu se svým vystou-
pením předvedla mladší i starší děvčata. Také chlapci nacvičili a ukázali 
krátký, ale o to efektnější palicový tanec. Některé žákyně se svými star-
šími kamarádkami připravily ukázku břišních tanců a Terezka Pokorná 
se svým tanečníkem Tomášem Judasem nám dokázali, že standardní 
tance a „latina“ se mohou tančit v každém věku. Poděkování patří všem 
ochotným rodičům, kteří ples připravili, sponzorům, paní učitelkám a 
hlavně dětem za jejich pěkné společenské vystupování.

V etické výchově jsme pokračovali i v dalších školních dnech for-
mou preventivních programů. O rozvíjení mezilidských vztahů si pr-
váčci povídali v tématu „Já a moji kamarádi“, druháci a třeťáci se za-
mýšleli nad svými pocity, myšlenkami a postoji v besedě „Myšlenky 
a vztahy“. Naši nejstarší  v besedě „Moje vzory, úspěch a neúspěch“ 
přemýšleli nad svými hrdiny a vzory, hledali cestu, jak utvořit správný 
vztah k vlastním chybám.

Tato část školního roku patří také matematickým soutěžím. Ve škol-
ním kole Pythagoriády se naši páťáci a na zkoušku i čtvrťáci pokusili 
vyřešit 15 příkladů, které rozvíjí prostorovou představivost či logické 
uvažování. Tradičně jsme se zapojili i do plnění 18 či 24 zajímavých 
úkolů v soutěži Matematický klokan.

Pro žáky 1. a 2. ročníku jsme zajistili preventivní program Vese-
lé zoubky.  Děti se prostřednictvím Zoubkové víly a jejího kamaráda 

Zoubkového skřítka zábavnou formou seznámily s funkcí a složením 
zubů, s příčinami vzniku a prevencí zubního kazu, zopakovaly správnou 
techniku čištění zubů. A navíc od společnosti dm drogerie získaly dár-
kový balíček s potřebami pro ústní hygienu.

Stalo se již tradicí naší školy, že každoročně vítáme jaro pěveckou 
soutěží Zazpívej, slavíčku. Letos mělo školní kolo bohaté zastoupení 
žáků všech ročníků. Rozhodli jsme se proto hodnotit výkony dětí ve 
třech kategoriích.
0. kategorie (1. ročník)
1.místo Terezka Kašná
2.místo David Moštěk
3.místo Hanička Chovaňáková
I. kategorie (2.- 3. ročník)
1.místo Tomáš Kupec
2.místo Terezka Palčíková
3.místo Natálka Vyorálková
II. kategorie (4.- 5. ročník)
1.místo Jiří Hradil
2.místo Terezka Hudečková
3.místo Terezka Štulírková

Dále byly uděleny dvě ceny: Terezce Štulírkové – cena diváka a  To-
máškovi Kupcovi – absolutní vítěz.

V úterý 28. února propuklo v základní škole a školní družině bu-
jaré fašankové veselí. Děti tento den trávily v maskách  připravených 
v pracovních činnostech nebo za přispění svých maminek.  Fašankové 
vyučování se přeneslo i do vlastnoruční přípravy smažených koblížků a 
božích milostí. Odpoledne patřilo soutěžení, skotačení a protažení těl.  
Všichni se hezky pospolu bavili tak, jak se na správný karneval sluší a 
patří.

Se zimním ročním obdobím se navíc děti měli možnost rozloučit 
na akci SRPŠ, kterou bylo bruslení na zimním stadionu v Uherském 
Hradišti.

Všem čtenářům přejeme spoustu slunečních jarních dní a radostné 
velikonoční svátky.

Mgr. Irena Šichová
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Srdečně zveme všechny kněžpolské 
občany na vernisáž, která se koná ve čtvrtek 
4. 5. v 17 hodin v budově Galerie Slováckého 

muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. 
Zve kurátorka výstavy 

Mgr. Marie  Martykánová


