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Přípravka Kněžpole před utkáním 4. 9. 2016. Stojící vzadu zleva: trenéři Nikola Stamatović, Tomáš Sliva, Mário Belák, Radim Trejbal.
Stojící vpředu zleva: Marco Belák, Jiří Pelíšek, Tibor Fojtík, Kamil Churý, Jakub Jirsák, Štěpán Grebeníček, Jan Soviš. Sedící zleva: Jiří Kovařík, Šimon Sliva, Adam Flíbor, Vuk Stamatović.

Zpátky do školy... a hlavně bezpečně!
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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním třetím čísle Kněžpolských novin. Doufám, že jste si během letních prázdnin a s nimi spojeným obdobím dovolených odpočinuli a načerpali nové síly do další
práce, případně studia u školou povinných.
Naše obec v létě žila opět intenzivně kulturou a sportem. V krátkosti bych připomněl zejména hasičskou soutěž O pohár starosty obce,
činnost našich sportovních klubů, akci pro děti pod názvem „Zpátky
do školy…a hlavně bezpečně“, Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži
a tradičně také Slovácké slavnosti vína za účasti všech našich folklorních souborů. Pro jeden z našich spolků to bylo bohužel vystoupení
poslední, neboť Kněžpolanka oznámila ukončení činnosti. Pro obec
je to smutná zpráva, jelikož je tím přerušena téměř dvě století dlouhá
historie dechové hudby v Kněžpoli. Třeba však v budoucnu na tuto
tradici někdo naváže a rok 2016 nebude pro kněžpolskou dechovou
hudbu rokem posledním.
Moje činnost byla v letním období spjata zejména s realizací nejrůznějších stavebních akcí. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce
chodníků, komunikace od školky po hřiště a také výměna silničních
obrubníků podél průtahu obcí, která souvisela s pokládkou nového
povrchu na tomto průtahu. V rámci pokládky nového povrchu, realizované Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, došlo i k rekonstrukci
kanálových vpustí, což také výrazně přispělo ke zvýšení jízdního komfortu v tomto úseku. O finanční stránce těchto akcí jsem se zmiňoval již v minulém čísle, takže Vás tímto nebudu znovu zatěžovat. Do
konce roku nás čeká ještě dokončení tří větších akcí, a to Přístavby
KD – ordinace praktického lékaře, Výměny povrchu tenisových kurtů
Kněžpole a Výměny svítidel veřejného osvětlení. Stavba ordinace běží
podle plánu a termín dokončení je stanoven smluvně na konec listopadu. Zatím to vypadá, že stavební firma zvládne dokončení ještě o
něco rychleji. Po ukončení stavby bude radou zveřejněn záměr pronájmu této nemovitosti a ze zájemců bude vybrán praktický lékař, který

zde bude ordinovat. Rozpočet stavby činí 1.599.915,-Kč. Realizace akce
Výměna povrchu tenisových kurtů začíná právě v těchto dnech. Povrch
tenisových kurtů byl po více než 14 letech provozu již za hranicí své
životnosti a bylo jej proto třeba vyměnit. Tato akce opět přispěje ke
zvýšení kvality sportovního zázemí naší obce a možnosti sportovního
vyžití našich občanů. Rozpočet akce činí 674.979,- Kč. Výměna svítidel
veřejného osvětlení právě probíhá. V rámci akce budou vyměněny více
než třicet let stará svítidla za moderní svítidla firmy Schrder. Rozpočet akce představuje 362.792,- Kč. Opět se nám tak letos podařila zrealizovat celá řada investičních akcí, které zvýší kvalitu života v naší obci.
Abych však nebyl jen pozitivní, jsou v naší obci i jevy, které mě trápí.
Jedním z nich je opakovaná neukázněnost vlastníků psů, kteří své čtyřnohé mazlíčky nechávají volně pobíhat po obci. Přitom volný pohyb psů po
obci zakazuje obecně závazná vyhláška a majitelé psů se tak dopouštějí
přestupku. Přesto a přes opakované upozorňování stále někteří psi pobíhají po obci a mnohdy nahánějí strach zejména dětem, ale i dospělým. V poslední době toto musela několikrát řešit i Policie ČR. Znovu proto apeluji
na majitele psů, kterých se to týká, aby své psy zabezpečili a neumožňovali
jim volný pohyb po obci bez dozoru. V okamžiku, kdy pes někomu ublíží,
bude na výmluvy pozdě. Rád bych také upozornil na ukládání biomasy
do modrých kontejnerů, umístěných ve sběrném dvoře a na hřišti. Tyto
kontejnery jsou určeny zejména na posečenou parkovou trávu. Je to z toho
důvodu, že tuto trávu ukládáme na hnojiště a dále je distribuována zpět na
pole, obdělávaná společností FYTO Jarošov. Pokud do kontejneru někdo
uloží větve, nať z brambor, kukuřice nebo vzrostlý plevel, způsobuje to obrovské problémy v rámci dalšího nakládání. Požádal bych proto občany,
aby nať z brambor a další výše zmíněné materiály do těchto kontejnerů
neukládali. Dají se bez větší námahy zlikvidovat přímo na poli, stejně jak
to dělali generace našich předků.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné prožití nastávajícího
podzimního období.
Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis
U S N E S E N Í č. 9
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 30. června 2016
k bodu č.3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/1/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 a obecně
závazná vyhláška č. 2/1999, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci programu
Poskytování státních půjček na opravy bytového fondu, dle přílohy č. 9-5/2016
K bodu č.4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/2/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zrušení běžného účtu č. 5621610277/0100, vedeného u Komerční banky a.s.
K bodu č.5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/3/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje koupi
pozemku p.č. 1971 o výměře 212m2, zapsané-

ho na LV č. 501 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, od pana Josefa Poláška, bytem
Osíčany 22, 798 29 Koválovice-Osíčany, a to
za cenu 70 Kč/m2.
K bodu č.6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/4/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 takto:
Příjmy: 42.850,-Kč
Výdaje: 240.000,-Kč
Financování: 197.150,-Kč
Dle přílohy č. 9-7/2016
K bodu č.7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/5/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/
PS-ZO/2015, uzavřené mezi obcí Kněžpole
a společností KOVOP spol. s r.o., dle přílohy
č.9-8/2016

Výpis
U S N E S E N Í č. 10
ze zasedání Zastupitelstva
obce Kněžpole
konaného dne 29. září 2016
k bodu č. 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
10/1/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje
Radu obce Kněžpole k dopracování podkladů k záměru společnosti E-ON Distribuce „Rekonstrukce rozvodné sítě el.
energie v oblasti kolem obecního úřadu a
pomníku padlých“, do příštího zasedání zastupitelstva obce Kněžpole.
k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
10/2/2016
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2016 obce Kněžpole:
Příjmy: 146.173,11 Kč
Výdaje: 130.273,11 Kč
Financování: - 15.900,- Kč
dle přílohy č. 10-6/2016.
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Jak to Bůh může dovolit?
Od roku 2011 připravoval pro Vás za
místní společenství věřících při Římskokatolické farnosti Bílovice do tohoto periodika
různé zprávy a zamyšlení P. Josef Říha. Po pěti
letech ho otec arcibiskup Jan Graubner poslal
do Uherského Hradiště. Stal se tam nejen farářem, ale také děkanem jednoho z největších
děkanátů Olomoucké arcidiecéze. Děkuji mu
za jeho službu v kostele sv. Anny v Kněžpoli a
slibuji, že se budu ze všech sil snažit na jeho
dílo navázat.
Jaké téma vybrat pro začátek? Palčivé
a aktuální. Odvěký souboj mezi dobrem a
zlem je přece starý jako lidstvo samo. Stejně
se týkal našich předků, jako se nyní týká nás
samotných. Datum posledního dne druhého
zářijového týdne jako by přímo vybízelo ke
krátkému zastavení.
V neděli 11. září totiž uplynulo již patnáct
let od série koordinovaných teroristických
útoků na Spojené státy americké, při nichž
vyhaslo na tři tisíce lidských životů a také se
zřícením dvou mrakodrapů Světového obchodního centra zřejmě navždy změnilo panoráma ostrova Manhattan.
Při vzpomínce na tyto tragické okamžiky opět nejednou zazněla otázka: „Kde byl v
těchto chvílích Bůh?“. Nebo otázka podobně
znějící: „Kdyby byl Bůh, mohl by něco takového dovolit?“
Některé otázky překračují horizont našeho poznání. Přesto však není možné zůstat
stát na místě a je potřeba alespoň se pokusit
vydat vstříc přijatelné odpovědi.
Existenci zla ve světě nemůžeme popřít.
Dokonce si sami musíme přiznat, že některé
zlo je přítomno v našem životě či v životě našich nejbližších díky nám samotným (byť vět-

šinou jde jen o drobnosti, které si velkoryse
sami odpouštíme a možná už s nimi nehodláme nic dělat). Kdo je tedy vinen tomu, že je
na světě zlo?
Bůh je dobrý. On sám není autorem a ani
se nestává záminkou k přítomnosti zla ve světě. Skutečnou a jedinou pravou příčinou existence zla ve světě je člověk, který se svobodně
rozhoduje, zda jednat v souladu s Božím přáním nebo se vydat po vlastních cestách.
Velmi trefně toto téma řeší prezentace,
kterou mi opakovaně zasílají na email v téměř
pravidelně opakujících se intervalech přátelé.
Prezentace se nazývá „U HOLIČE“.
Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc,
šel k holiči. Začali spolu hovořit o různých věcech. A najednou hovořili o Bohu.
Holič řekl:
- Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.
- Proč si to myslíte?, zeptal se klient.
- Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že
Bůh není. Kdyby byl Bůh,
myslíte, že by bylo tolik
nemocných? Existovaly by
opuštěné děti? Kdyby byl
Bůh, nebylo by bolesti, utrpení. Prostě – nemůžu si
představit Boha, který tohle
všechno dovolí.
Klient se zamyslel, chtěl
něco říct, ale pak rezignoval.
Nechtěl vyvolat nepotřebnou diskuzi. Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel. A v tom momentě uviděl
na ulici člověka s dlouhými,
zanedbanými vousy i vlasy.

Vypadalo to, že již delší dobu jeho vlasy i vousy neviděly holiče. Byl zanedbaný a špinavý.
Tehdy se klient vrátil a řekl:
- Víte co? Holiči neexistují!
- Velmi směšné. Jak to neexistují?, zeptal
se holič. Já jsem jedním z nich!
- Ne!, odporoval klient. Holiči neexistují.
Kdyby existovali, nebylo by tolik lidí s dlouhými vlasy a vousy, jako ten člověk na ulici.
- Ale nééé… Holiči existují, to jen lidé nás
nehledají Z vlastní vůle!
- No právě, řekl klient. Přesně tak. Bůh
existuje, to jen lidé ho nehledají. A dělají to
z vlastní vůle. Proto je tolik utrpení a bolesti
ve světě.
Přeji sobě i Vám, aby v našich životech
bylo přítomno co nejvíce dobra. A pokud už
se přece jen někdy setkáme se zlem, ať na něj
odpovíme především trpělivostí, milosrdenstvím a láskou.
P. Jindřich Peřina

Cesty k dorozumívání…
Již od pradávna se lidstvo snažilo sdělovat si radosti i bolesti, novoty
a nevšední zážitky a to nejen ve svém nejbližším okolí, ale i do vzdálených míst. A k tomu bylo potřeba někoho nebo něco, kdo zprávy předá a
správně vyřídí. Byli to poslové třeba pěší, na koních, nebo i poštovní holubi. Ti všichni byli předvojem pošty, tak jak ji známe v dnešní podobě.
Jak šel čas a s ním vývoj lidstva, měnila se i možnost předání zpráv a
nikdo jiný než poštovní úřad s listovními zásilkami a telefonním spojením se toho úkolu nemohl zhostit lépe.
V dnešní době si snad nikdo z nás již nedovede život bez telefonního
spojení ani představit. Téměř každá domácnost v naší obci i jinde je vybavena ne jedním, ale i několika nejmodernějšími mobily a internetem.
Je to pohodlné, rychlé a už ani na pevné telefonní linky nevzpomínáme.
Co tomu říká zápis v kronice obce? Bylo to na svátek sv. Anny 26.července 1941, kdy telegrafní úřad z Uh. Hradiště zavedl do naší obce první
telefon na obecní úřad. Byla to jediná hovorna zapojená na ústřednu v
Uh. Hradišti. K této hovorně byla v roce 1942 provedena přípojka k náčelníkovi místních hasičů panu Bohumilu Lapčíkovi čp.32. Další telefon
byl až v roce 1945 u tehdejšího obchodníka a hostinského pana Josefa
Lapčíka čp.56. Tento telefon u Lapčíků sloužil celé řadě našich občanů
jako hovorna. Na tento telefon se pak napojil majitel strojnické provozovny pan Josef Janča čp.193. Později vznikaly telefonní stanice do bytu
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starosty, zaměstnanců telegrafního úřadu a počet telefonních účastníků
se stále zvyšoval.
K dorozumívání sloužil také poštovní úřad v Bílovicích. V roce 1934
nastoupil jako první pošťák pan Vojtěch Lapčík čp.152, který v zimě i
v létě na kole jezdil do Bílovic pro poštu včetně balíků, které dovážel
na nosiči svého kola. Vždy ochotný, spolehlivý, mlčenlivý, zachovávající
důsledně poštovní tajemství. Tuto službu vykonával až do roku 1962. Po
něm se vystřídalo několik poštovních doručovatelů až do dnešní doby,
kdy k nám dojíždějí poštovní doručovatelky – již ne na kole, ale dojíždějí
autem, poněvadž k nám vozí dopisy, noviny, časopisy a reklamní tiskoviny, ale také finanční hotovosti na výplaty důchodů. Díky jejich svědomité práci obdrží každý denně svůj oblíbený tisk, časopisy a v neposlední
řadě důchodci svůj zasloužený důchod.
I přes rozmach moderních mobilů a internetů bychom chtěli věřit
tomu, že se ještě stále mezi námi najdou jedinci, kteří místo poklepu
na mobil usednou k dopisnímu papíru, který použijí jako dorozumívací
prostředek a zprávu svým blízkým nebo známým přece jen sdělí písemně.
Zůstává však pravdou, že nejsilnějším komunikačním prostředkem
mezi lidmi je řeč promlouvaná z očí do očí, od srdce k srdci.
Ludmila Lapčíková, kronikářka
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„Zpátky do školy… a hlavně bezpečně!“
Poslední srpnovou sobotu obec Kněžpole společně s rodiči uspořádala akci pro děti s názvem „Zpátky do školy… a hlavně bezpečně!“. Na
tuto akci byly pozvány záchranné složky Zlínského kraje a dobrovolní
hasiči z Kněžpole, kterým patří velký dík. Pro děti byl předem domluvený program, ve kterém všechny složky předvedly zásah při dopravní
nehodě – vyproštění zraněné osoby a následně hašení hořícího automobilu, který nám poskytla firma REC Group Staré Město. Po ukázce zásahů mohly děti nahlédnout do aut záchranných složek. V sanitním voze
si starší děti a dospělí nechali změřit krevní tlak a menší děti vyzkoušely, kolik unese sanitní lehátko. V hasičském voze všichni viděli veškeré
vybavení potřebné k zásahům a u Policie ČR si kromě nahlédnutí do
vozidla, mohli nechat zkontrolovat své jízdní kolo, nasadit si pouta nebo
neprůstřelnou vestu. Největší nadšení způsobil bezesporu policejní maják, který děti pouštěly snad celé odpoledne. Akce byla doplněna soutěžemi a atrakcí pro děti – stříkání z malých proudnic, kterou si připravili
místní hasiči. Na závěr odpoledne si děti vypustily balonky s přáníčky.
Kdoví, jestli se některému děťátku vrátila odpověď na svůj vzkaz…
Za tuto akci bychom chtěli poděkovat Obci Kněžpole, firmě MOVYSAM-VTP s.r.o., Martinovi Kaňovi, Víťovi Zdílnovi, Lukáši Uherkovi, Lukáši Remešovi, Hospodě na hřišti a všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na této akci podíleli.
Za pořadatele Flíborová Andrea

Tenisový klub Kněžpole
Jubilejní 15. tenisová sezóna TK Kněžpole ukončila svou venkovní část a před sebou
máme rekonstrukci povrchu na kurtech.a halové turnaje.
Za sebou máme letní tenisovou školu pro
děti pod vedením trenérky Terky Píšťkové a
všechny turnaje konané na kněžpolských kurtech. Turnaj jednotlivců i noční Kněžpolská
sova, které byly letos vedeny jako otevřené mistrovství Kněžpole ve dvouhrách a čtyřhrách
vyhráli Pavel Grebeníček a dvojice Milan Vyorálek, Radim Straka. V prázdninových měsících se uskutečnily turnaj ve čtyřhře žen a velmi silně obsazený turnaj v mixech, ve kterém
zvítězili Pavlína a Radim Palčíkovi a ukončili
tak mixovou neporazitelnost T. Píšťkové.
Burčákového turnaje, který se konal v
jediný deštivý zářijový den, se zúčastnilo devatenáct dvojic, které byly rozděleny do dvou
výkonnostních kategorií. V kategorii PROFI
ovládli turnaj Milan Vyorálek a Radim Straka,

kteří ve finále porazili vítěze z roku 2013 Pavla
Kaňovského s Františkem Marcaníkem, v kategorii HOBBY zvítězili Martin Kaňovský a Jan
Němeček. Posledním venkovním turnajem byl
losovaný Pivní turnaj
Dlouhodobá Kněžpolská
tenisová liga, která určí kněžpolského tenistu roku, se dostává do závěrečných kol, zatím
je znám pouze vítěz dvouhry,
kterým se stal Pavel Grebeníček,
který tak vyhrál oba singlové
turnaje sezóny.
Halovou část sezóny tvoří
prosincový Mikulášský turnaj a
posilvestrovský Lednový turnaj.
Provoz tenisových kurtů
pro veřejnost bude letos z důvodu rekonstrukce pouze do
konce září. Veškeré informace
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
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TJ Sokol Kněžpole
Fotbalový podzim sezóny 2016/2017
Podzimní fotbalové soutěže jsou už v plném proudu a nastal příhodný okamžik ke zhodnocení, jak se našim oddílům podařilo vstoupit do
nové sezóny. Tým mužů Kněžpole vykročil do nové sezóny v nelehké roli
nováčka okresního přeboru. Podle očekávání je vyšší úroveň soutěže citelná a projevila se i na prozatím dosažených výsledcích. Z prvních osmi
utkání si muži odnesli 2 vítězství, dvě remízy a 4 porážky. Se ziskem 8
bodů a se skóre 18:24 aktuálně drží v tabulce přeboru jedenáctou příčku.
Účast v poháru OFS byla ukončena v 1. kole, ve kterém nás po remíze 3:3
v následném penaltovém rozstřelu vyřadil Hluk B.
Dorostenci si vedou o něco lépe. Po odehrání 8 podzimních kol
krajské soutěže získali 11 bodů a dosáhli skóre 10:15, což jim zajišťuje
průběžnou osmou pozici v tabulce.
Žáci Kněžpole jsou rovněž jako v předchozí sezóně spojeni do jednoho týmu s žáky z Mistřic. Kluby, které v minulé sezóně hráli v málo
obsazené okresní soutěži starších žáků (měla pouhých 5 účastníků), byly
v tomto ročníku přiřazeny rovnou do okresního přeboru starších žáků.
Zde je náš spojený žákovský oddíl přihlášen pod hlavičkou Mistřic. Žáci
se tedy podobně jako oddíl mužů musí vyrovnávat s kvalitativně náročnější soutěží. V pěti utkáních zatím získali za jediné vítězství 3 body a se
skóre 7:29 jsou na 11. stupínku tabulky.
Zatím nejlépe z našich oddílů si ve své soutěži stojí přípravka Kněžpole. Z pěti utkání dokázali naši nejmenší fotbalisté třikrát vyhrát, jed-

nou remizovat a jednou neodvrátili porážku. Získali tedy
10 bodů a s aktivním skóre 19:15 obsazují druhé místo v
tabulce své okresní soutěže.
Podrobnosti o výsledcích a o dalším programu našich oddílů ve fotbalových soutěžích naleznete na našich internetových stránkách www.
sokolknezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.
Při podzimním hodnocení nevynecháme ani mimosportovní sféru
činnosti klubu, která snad není tak okázale zřejmá, ale tvoří nedílnou
součást života tělovýchovné jednoty. Obecní sportovní areál pro svoje
akce bohatě využívají i jiné organizace a spolky. I letošní podzim nebyl
výjimkou a již zde proběhlo několik různých akcí, jako například ukázka
činností záchranářských a bezpečnostních složek ČR pro děti s názvem
„ZPÁTKY DO ŠKOLY... A HLAVNĚ BEZPEČNĚ“, schůze zastupitelstva
obce a další. Objekty a prostory obhospodařované Sokolem byly pro tyto
akce z naší strany vždy vzorně připraveny a uklizeny, neboť součinnost s
Obecním úřadem je pro nás samozřejmostí.
Nezbývá než pozvat příznivce kněžpolského fotbalu na náš stadion.
Přijďte podpořit svůj mančaft na mistrovská utkání. Na zeleném trávníku uvidíte – věříme, že především v domácích dresech – velkou porci
solidního fotbalového umění.
Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Celoroční projekt základní školy
Rozhlédni se …
Téma celoročního projektu, které jsme
zvolili pro letošní školní rok, nese název „Rozhlédni se…“. Jeho cílem bude napomáhat osobnímu setkávání žáků se známými živočichy,
rostlinami a nerosty a také poznání nejznámějších turistických a historických staveb našeho
regionu. Vzhledem k pravidelným setkáním
v průběhu celého školního roku si budou děti
vytvářet nezkreslené a správné představy o
světě kolem nás. Současně povedou žáky k aktivnímu pohybu ve zdravém prostředí. Vlastní
vidění a slyšení přírody se pro mnohé stane nezapomenutelným dobrodružstvím.
S prvním rozhlédnutím jsme nechtěli
dlouho otálet a hned v pátek 9. září jsme vyra-

zili do míst, která nám byla až do vystoupení
z autobusu utajena. Někteří znalí již během
cesty začali tušit, že naše rozhlédnutí tentokráte povede do blízkého pohoří Chřibů. A
nemýlili se. Autobus nás klikatou cestou vyvezl na Bunč. Následovalo rozdělení do šesti
skupinek a plnění prvního úkolu, kterým bylo
sestavení mapy, práce s buzolou a orientace.
Po splnění úkolu jsme zahájili výstup k nejvyššímu vrcholu Chřibů na Brdo, kde je postavena krásná kamenná rozhledna. Odměnou za zdolání 99 schodů rozhledny do výšky
24 metrů se nám stal krásný výhled na okolní
krajinu a blízká pohoří. Čas zde rychle utíkal
a my, i když neradi, jsme se museli vydat do

cíle našeho rozhlédnutí, kterým byla vesnice
Salaš. Cestu nám zpestřovalo pozorování přírodnin, sbírání lístků s různou bodovou hodnotou, soutěž v hodu šiškou, ale i prohlídka
pozůstatků stavby dálnice z 30. let minulého
století, kterou chtěl vystavět podnikatel Jan
Antonín Baťa. Přestože naše rozhlížení trvalo
déle, než jsme očekávali, nemohli jsme opomenout zastavení u pomníku, který je věnován obětem salašské tragédie z období konce
2. světové války. Z projektového dne jsme si
odnesli nejen krásné zážitky z pohledu na naši
krajinu z výšin a také mnohá poznání důležitá
pro život.
Mgr. Libuše Čechová

Základní škola
Prosluněné letní prázdniny 2016 jsou již minulostí a s příchodem 1.
září nabývala příprava školního roku 2016/2017 na intenzitě. Toto čtvrteční ráno s sebou přineslo slavnostní zahájení základní školy, což znamenalo
návrat našich školáků do lavic a nástup letos zvláště početného ročníku
prvňáčků v doprovodu svých rodičů. V úvodu slavnosti všechny pozdravila ředitelka školy Mgr. Irena Šichová a postupně se připojili i starosta
obce Mgr. Petr Knot se svými kolegyněmi z obecního úřadu p. Hruškovou a p. Vašíčkovou, pan farář Jindřich Peřina, zástupkyně sdružení rodičů paní Eva Bilíková a vedoucí učitelka mateřské školy Ivana Bílková. Ve
školním roce 2016/2017 zůstává škola trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída 1. ročník
15 žáků
Mgr. Libuše Čechová
II. tř.
2. a 3. ročník
7 + 9 žáků
Mgr. Irena Šichová
III. tř. 4. a 5. ročník
12 + 5 žáků
Mgr. Sláva Cingelová
Celkový počet žáků je 48. Výuka probíhá v l.- 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Sedm klíčů k radosti. Paní učitelka Ludmi-
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la Vaverková je stále v pracovní neschopnosti, proto ji zatím zastupuje
Mgr. Dagmar Ilíková. Nepovinný předmět náboženství bude vyučován
ve středu ve dvou odděleních panem farářem Jindřichem Peřinou.
Při ZŠ pracuje školní družina, má dvě oddělení, činnost vykonává
podle vlastního vzdělávacího programu. Vedoucí vychovatelka Hana
Bučková a vychovatelka Jana Budíková pečují o 44 zapsaných dětí.
Nově prodlužujeme dle požadavků rodičů také provoz ranní školní
družiny od 6.30 do 7.45 hodin pro zapsané děti. Rodiče platí za docházku svého dítěte měsíční poplatek 80,- Kč, který je vybírán vždy
za stanovené období. O pořádek a úklid školy se starají školnice paní
Jana Brázdilová a paní Hana Bartošová. Obědy pro děti podle norem
pro školní stravování zajišťuje naše školní jídelna z rukou paní vedoucí
Jany Brázdilové, hlavní kuchařky paní Renaty Smělíkové a zastupující
pomocné kuchařky paní Martiny Gajdošové.
V průběhu letošních prázdnin jsme pracovali na zlepšení prostředí ve školní budově. Obnovili jsme nátěr parket ve třídě 2. a 3. ročníku,
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vymalovali jsme stěny v šatnách a opravili malbu stěn na chodbách
školy. Překvapením pro naše školáky je nový interaktivní dataprojektor
k tabuli ve třídě v prvním patře.
Při ZŠ pracuje Sdružení rodičů, jehož vedoucí paní Eva Bilíková se
svým týmem ukončila činnost. Za pracovníky školy, ale i za všechny
děti, vyjadřujeme velké poděkování za dlouhodobou obětavou výbornou spolupráci ve prospěch našich dětí. Již v průběhu měsíce září na
společné schůzi rodičů proběhly volby nového složení sdružení a jednohlasně byla zvolena novou vedoucí paní Magdaléna Krčková.
Školská rada ustanovená v červnu 2005 pracuje pravidelně. Pro volební období 2015 – 2018 byli zvoleni od 1.5.2015 členové za zákonné

zástupce Mgr. E. Hudečková a Bc. M. Krčková, za pedagogické pracovníky Mgr. L. Čechová a Mgr. S Cingelová, za zřizovatele A. Šimík
a Bc. P. Kupec.
Během školního roku probíhá každoročně řada akcí a projektů, se
kterými se můžete seznámit na našich webových stránkách www.zsknezpole.cz. Neustále se snažíme navázat na dobré tradice školy, držet
krok se stále se měnící dobou. Prvořadým úkolem je pro nás, aby naši
žáci byli kvalitně připraveni na další vzdělávání a aby je celým školním
rokem provázela ve škole řada úspěchů, radost a spokojenost.
Mgr. Irena Šichová,
ředitelka školy

Okénko do mateřské školy
Prázdniny skončily a my se opět všichni
scházíme. Po letních prázdninách některé děti
odešly a nové děti mezi nás přišly. Čas rychle
plyne a z batolat vyrostou zvědaví človíčkové,
které láká trávit nějakou dobu se stejně starými vrstevníky. V tomto školním roce u nás nastaly určité změny. Protože odešlo mnoho dětí
do školy, třídy se spojily a nyní zůstala pouze
jedna třída srdíček. V této třídě je zapsáno
dvacet pět dětí. Třída je nově vymalovaná a
zútulněná. Kresby našich nejmenších zdobí
nástěnky a nový koberec umožňuje dětem pohyb na zemi beze strachu, že se nachladí. První týdny ve školce jsou ve znamení příchodu
nováčků. Pro takového drobečka je to spousta
změn. Nové prostředí, děti a dospělí, nová
pravidla a změny činností v průběhu dne, na
které nebyli zvyklí. Také režim dne se všem
změní, i rodičům. A to všechno potřebuje čas
a trpělivost, kterou jim věnujeme. Někdy se
může stát, že se rodiče nechají ovlivnit plá-

čem nebo vztekem dítěte. V tomto případě
rodiče můžou projevovat vlastní nervozitu a
předávání probíhá v atmosféře napětí. Je lepší
rychlé rozloučení a předání dítěte do rukou
učitelky nebo je také výhodné, když dítě do
školky vodí někdo jiný než maminka, protože
od ní se hůře odchází. V naší třídě již máme
tento průběh za sebou a pláč se projeví jen
zřídka. Opustit bezpečný svět rodinného kruhu a udělat první krůček do neznáma, chce
také kus odvahy. Proto děti vždy povzbuďte
pochvalou. Dělá zázraky. Důležitá je také vzájemná důvěra a vhodná komunikace mezi rodiči a učitelkou. Učitelky potom mohou více
rozvíjet oblasti, které ještě nejsou zralé pro
školu i u dětí, které tento rok chodí naposledy. A co nás čeká v nejbližším období? Proběhla u nás loutková pohádka „Kominíček a
Majdalenka“. Ta se dětem moc líbila. Koncem
měsíce září jsmeshlédly loutkové divadlo „Raneček veselých pohádek“. V říjnu bude již babí

léto za námi, ale přesto, pokud nám počasí
dovolí, nejstarší děti podniknou vycházku do
lesa. Tam se budou seznamovat s podzimní
přírodou, plody dřevin, rozpoznávat a porovnávat stromy, naslouchat řeči lesa, pozorovat
zvířátka a hlavně se učit správnému chování
v přírodě. Vždyť i na vycházkách pozorujeme
krásy okolního světa. „Za Kašpárkem a důlními skřítky“ vyjedeme 20. října do Sokolovny
v Uherském Hradišti. O dalších akcích vás
budeme postupně informovat na webových
stránkách naší školky. Ještě než ukončím toto
psaní, chtěla bych se zmínit pár slovy o důležitosti propojení těla a duše. Tělesné projevy
nám mohou napovědět, co dítě prožívá a co
bychom měli ve vztahu k němu upravit. Například dýchací problémy, bolesti břicha nebo
uplakanost, neklidnost a podráždění mohou
prozradit přítomnost vnitřního konfliktu a
nezpracovaných emocí. Velmi důležité je učit
děti vyjadřovat emoce a názory vlastním příkladem. V dětských hrách se odráží
nejen osobnost jednotlivých dětí, ale
také vztahy jednotlivců ve skupině.
Pozorováním lze odhalit, že se nějaké dítě necítí ve skupině dobře nebo,
že je naopak moc dominantní. Při
přetrvávajících problémech je důležité navštívit lékaře, aby se vyloučily
(nebo řešily) somatické problémy.
Sama za sebe doufám, že návštěva
lékaře nebude nutná. Přeji všem, aby
je chvíle strávené v herní skupině dětí
motivovaly k navázání nových přátelství.
Za MŠ napsala Ladislava Nosková
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O 14 dní později, tj. 12. listopadu 2016 se uskuteční
tradiční

Dozvuky
aneb Babské hody.
Sraz účastníků bude v 13:00 hodin
a poté se vydáme na obchůzku po obci.
Ve 20:00 hodin začne večerní zábava a určitě přijdou na
řadu i nějaké ty tanečky a překvapení.
Všechny Vás ještě jednou srdečně zveme na tyto akce a
také věříme, že při příznivém počasí doplní naše řady
krojovaných i malé děti v krojích.
za O.S.K.CH.
předseda David Hrabica
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