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Oslavy 20. výročí posvěcení kostela sv. Anny
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Cestou necestou k Buchlovu

Vinařská obec roku 2017



5

Kněžpolské noviny

Zpráva starosty obce

Poděkování

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letoš-

ním posledním čísle Kněžpolských novin. 
Podzimní číslo jsme letos z důvodu malé-
ho počtu příspěvků a registrace periodika 
u Ministerstva kultury nevydávali, takže 
budou tyto noviny trochu obsáhlejší. Vě-
řím, že Vám jejich čtení nabídne zaslouže-
nou chvilku odpočinku. Načerpat můžete 
také nové informace o životě v obci a pří-
padnou inspiraci k návštěvě různých kul-
turních akcí.

Moje činnost a činnost obecního úřa-
du byla v letním období spojena zejména 
s realizací stavebních akcí. Úspěšně byla 
dokončena rekonstrukce komunikací, reali-
zovaná společností STRABAG.  Jednalo se 
o úseky jednosměrky od hlavní křižovatky 
po průmyslovou zónu, úsek od pohostinství 
po obecní úřad a slepou uličku naproti zá-
kladní školy. Celkové náklady představova-
ly částku 2.651.034,-Kč. Všechny tyto úse-
ky byly zrealizovány úspěšně a ve výborné 
kvalitě, za což patří dodavateli dík. Za cca. 
40.000,-Kč. byla opravena účelová komu-
nikace podél nových rodinných domů za 
odpadovým hospodářstvím. Úspěšně do-
padla také realizace opravy chodníku na 
ulici Markov, kterou prováděla společnost 
SÚS Uherské Hradiště. Náklady činily cca. 
300.000,- Kč. Standardně probíhaly drob-
né opravy a údržba venkovního mobiliáře 
i údržba v budově základní školy. Na zá-
kladě zjištěného napadení krovu červo-
točem v kostele bylo zajištěno provedení 
ochranného nástřiku tak, aby nedocházelo 
k další degradaci krovu. Ve věci výtahu pro 
dopravu potravin v ZŠ a MŠ máme zpra-
covaný projekt, ale objevily se průtahy se 
zajištěním potřebných vyjádření nezbyt-
ných k podání žádosti o stavební povolení. 
Z tohoto důvodu, a i po poradě s paní ře-
ditelkou, realizaci přesuneme na příští rok. 
Jsem velmi rád, že Vás mohu informovat 
o tom, že byla schválena naše žádost o dotaci 
na zakoupení nového hasičského automobi-
lu, jako náhrady za dosluhující Avii. Dotace 
z ministerstva vnitra bude činit 450.000,-Kč 
a dalších 300.000,-Kč máme přislíbeno od 
Zlínského kraje. Nákup by měl být řešen 
v průběhu příštího roku. Vzhledem k blí-
žícímu se konci roku intenzivně pracujeme 
na přípravě rozpočtu na rok 2018 a s tím 
i na plánování investičních akcí a oprav. 
Takových akcí máme připraveno tradičně 
hodně. Chceme dokončit výměnu dlažby na 
posledních dvou úsecích chodníků, opravit 
další část příjezdu k průmyslové zóně a uli-
ci Trávníky, čímž v dané části obce vznikne 
ucelený úsek nově opravených komunikací. 
Dále budeme realizovat stavbu již zmiňo-
vaného výtahu v budově MŠ a zaměřit se 
chceme také na budovu kulturního domu. 
Zde by mělo dojít k vybudování klubovny 

s kuchyňskou linkou, jako zázemí jeviště a 
prostoru pro setkávání našich spolků, re-
konstrukci podlahy, výměně oken a dveří 
ve vstupu naproti budovy Jednoty a také k 
novému nátěru fasády. Pro odpadové hos-
podářství je třeba zakoupit nové kontejnery. 
Podmínkou realizace těchto akcí je jejich 
schválení zastupitelstvem obce. Drobněj-
ších akcí bude jistě ještě celá řada, ale s těmi 
budete seznamování průběžně v dalších čís-
lech Kněžpolských novin.

Jedno staré rčení praví, že nejen prací 
živ je člověk. Rád bych zde v krátkosti při-
pomněl společenský, kulturní a sportovní 
život v naší obci za uplynulé období. Naši 
dobrovolní hasiči zorganizovali tradiční 
soutěž v požárním útoku „O pohár starosty 
obce“. Letos této akci v sobotu předcházely 
oslavy 130. výročí založení SDH Kněžpole. 
Není možné opomenout ani činnost našich 
sportovních klubů ať to jsou fotbalisté, či 
tenisový klub. Vyzvednout je třeba repre-
zentaci naší obce taneční skupinou YALLA, 
která letos získala již třetí titul mistryň Čes-
ké republiky v juniorské kategorii. Velký dík 
patří vedoucí paní Valové, která nejen po-
skytuje řadě děvčat z naší obce skvělou pří-
ležitost k aktivnímu trávení volného času, 
ale také se svojí skupinou vzorně reprezen-
tuje naši obec v rámci celé České republi-
ky. Velký ohlas měl také turistický výlet na 
Buchlov. Autobus byl plně obsazen a z reak-
cí účastníků byla zřejmá velká spokojenost. 
Tento výlet jsme ozvláštnili také losováním 
účastníků, pro které jsme si připravili věc-
né ceny, které uhradili sponzoři, za což jim 
patří velké poděkování. Byli to společnosti 
KOVOP, FYTO Jarošov, AZ BETON, HPR 
kámen, Lékárna Jarošov a Radim Palčík. 
Letos to byl už druhý zájezd organizovaný 
obcí s velmi pozitivním ohlasem. Jsme rádi, 
že tyto možnosti občané využívají a bude-
me v pořádání těchto zájezdů pokračovat 
i do budoucna. V září se zástupci naší obce 
a spolků účastnili tradičních Slavností vína 

v Uherském Hradišti a reprezentaci naší 
obce zvládli na výbornou. Naše každoroční 
účast na těchto slavnostech a také bohatý 
kulturní a společenský život v naší obci byl 
následně 7. 10. 2017 v rámci 27. ročníku 
Festivalu hudebních nástrojů lidových mu-
zik oceněn udělením ceny Vinařská obec 
roku 2017, kterou uděluje Přípravný výbor 
Slavností vína. V tento den také proběhl 
světýlkový průvod, který si nejen děti vel-
mi oblíbily. 15. 10. 2017 vyvrcholily oslavy 
20. výročí posvěcení kostela Sv. Anny. 
V rámci tohoto dne proběhl průvod, slav-
nostní mše svatá a následné pohoštění 
a posezení pro všechny účastníky. Tato akce 
se také velmi vydařila. Chtěl bych poděko-
vat všem zúčastněným na náročné organi-
zaci této akce za jejich práci a příspěvek ke 
krásnému průběhu těchto oslav. O dva týdny 
později jsme pokračovali ve slavení v rámci 
tradičních slováckých hodů s právem. I hody 
se přes částečnou nepřízeň počasí vydařily, 
což dokládala i bohatá účast na večerní ho-
dové zábavě. O čtrnáct dní později proběhly 
Babské hody. Pro naše aktivní seniory jsme 
uspořádali kurz počítačové gramotnosti 
pod názvem Senioři komunikují. Kapacita 
kurzu byla brzy po zveřejnění naplněna, což 
potvrzuje, že ani tento nápad nebyl špatný.

Tolik k akcím uplynulým. Další nás 
však v prosinci čekají. 17. 12. se uskuteční 
Rozsvícení betléma u kostela, 31. 12. pak 
tradiční Silvestrovský pochod, který bude 
ukončen táborákem. O půlnoci se rozloučí-
me s rokem 2017 ohňostrojem, spojeným se 
silvestrovským přípitkem. Na všechny akce 
jste srdečně zváni.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem 
popřál krásné a klidné prožití nadcházející-
ho adventního období a vánočních svátků. 
Ať jsou naplněny klidem, pohodou, radostí 
a láskou. Do nového roku Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v životě soukromém 
i pracovním.

 Mgr. Petr Knot, starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval, že naše dlouholetá kni-
hovnice a kronikářka paní Ludmila Lapčíková mi doručila rezignaci na obě funkce 
s účinností k 31. 12. 2017. Funkci kronikářky vykonávala paní Lapčíková neuvěři-
telných 34 let a funkci knihovnice 26 let. Pro obec je ukončení této činnosti velkou 
ztrátou, jelikož paní Lapčíková svou práci vykonávala vždy s nadšením a pílí jí vlast-
ní. Na druhou stranu však musím její rozhodnutí, zejména k jejímu pokročilému 
věku, respektovat. Každý má nárok také na odpočinek a oddech. Věřím však, že 
alespoň různých kulturních akcí se bude dále účastnit, neboť její role konferenciérky 
je již jejich neodmyslitelnou součástí. 

Chtěl bych využít této příležitosti a veřejně paní Lapčíkové jménem svým a jmé-
nem vedení obce ze srdce poděkovat za všechen čas a energii, kterou své práci kro-
nikářky a knihovnice věnovala. 

Mgr. Petr Knot, starosta
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k bodu č. 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

15/1/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy 
na prodej části pozemku p.č. 3010, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. 
Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca. 45 m2, dle přílohy 
č. 15 - 5/2017 Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem 
pro dělení pozemků. Takto oddělená část bude prodána panu Jaro-
míru Ševčíkovi bytem Kněžpole 121, 687 12, a to za cenu 100 Kč/m2. 
Náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a převodem 
nemovitosti uhradí kupující.
      

k bodu č. 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

15/2/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje navržení zápisu tradičních 
hodů s právem v obci Kněžpole na Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Zlínského kraje.

k bodu č. 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole

15/3/2017
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření 

č. 5/2017 takto:
Příjmy: 1.144.900,- Kč
Výdaje: 133.000,- Kč

Financování: - 1.011.900,- Kč
dle přílohy č. 15-8/2017.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček or-
ganizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, 
školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech 
republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová 
sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 

Komu sbírka pomůže? Výnos Tříkrálové sbírky z největší části 
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde 
o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postiže-
ním, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Většina vykoledovaných 
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina vý-
těžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. 
na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako 
rezerva pro případ humanitárních katastrof.

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 6. ledna 
2018.

Tříkrálová sbírka

Výpis USNESENÍ č. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 21. září 2017

Parkování na chodnících
Jako červená nitka se novodobou historií naší obce táhne problém 

parkování vozidel na chodnících. Tento problém se postupně prohlu-
buje souběžně s růstem životní úrovně a tím zvyšujícím se počtem 
automobilů v jednotlivých domácnostech. Mnozí řidiči své jednání 
omlouvají tím, že to tak dělají i ostatní, ale takovou omluvu nelze přece 
akceptovat. Obec za poslední léta investovala miliony do rekonstrukcí 
chodníků, které mají sloužit chodcům ke komfortnímu a bezpečnému 
pohybu po obci. Proti tomu však jde bezohlednost mnohých řidičů, 
kteří svým vozidlem často zatarasí téměř celou šíři chodníku. Chodci 
a zejména maminky s kočárky pak musí auto složitě obcházet a vstu-
povat do vozovky, kde se vystavují riziku srážky s projíždějícím vozi-
dlem. Zároveň dochází k poškozování chodníků parkujícími vozidly, 
neboť chodníky nejsou mimo vjezdy dimenzovány na zatížení auto-
mobilem. Takto parkující řidiči poškozují hodnoty, které patří nám 
všem. Situace se krátkodobě zlepší poté, co naši obec jednou za čas 
navštíví dopravní policie, ovšem toto zlepšení netrvá většinou dlou-
ho. Přitom má naprostá většina řidičů možnost zaparkovat ve dvoře. 
To ovšem vyžaduje otevření vrat, takže je většinou volena pohodlněj-
ší cesta zaparkování na chodníku, se všemi výše popsanými důsled-
ky.  Jako obecní rada bychom proto chtěli znovu důrazně apelovat na 
všechny takto parkující řidiče, aby pro svá vozidla našli vhodnější pro-
story k parkování. Nejsme přáteli represe, takže volíme cestu domluvy. 
Chodníky mají již ve svém názvu svoji primární funkci, tedy službu 
chodcům. Nikoliv parkujícím vozidlům!                                                  

Rada obce Kněžpole

Informace 
k platbě místních poplatků 

na rok 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravu-
jícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu

Sazba poplatku činí 380,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. 2018 

nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 3. 2018 a do 
30. 9. 2018.

Poplatek ze psů platí:
držitel psa. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, 

která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kněžpole. 
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce.
Sazba poplatku činí 100,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důcho-
du, je sazba snížena na 50,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 15.10.2018.
Oba poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřa-

du Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol 
uveďte číslo popisné.
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Ještě jsme se nestačili „vydýchat“ z pod-
zimního období a již stojíme před dobou ad-
ventní a následně před svátky vánočními. Prá-
ce na zahrádkách i na polích pomalu skončily. 
Hospodyně spokojeně kontrolují, co všech-
no pro domácnost stačily vykonat. Zavařily 
ovoce, nakládaly okurky, čalamády a kečupy, 
sterilovaly zelí, navařily marmelády, nasušily 
hřiby, kterých bylo letos víc než dost, stačily 
vystrojit tradiční naše slovácké hody s boha-
tým pohoštěním a začnou se pomalu připra-
vovat na slavnostní tabuli o svátcích vánočních. 
Ještě do té doby sice zbývá pár týdnů a tak si 
můžeme připomenout, jak to bylo v nedávné 
minulosti se stravou v každé domácnosti.

Strava byla od nepaměti až do začátku 
20. století podobná té dnešní. Tvořila ji jídla 
moučná, mléko a výrobky z něho, maso, vejce, 
zelenina a ovoce. U místních pekařů se pekl 
doma zadělávaný chléb, koláče si hospodyně 
pekly doma. Výrazným artiklem živobytí jak 
u bohatých, tak u chudobnějších občanů, bylo 
mléko. To se konzumovalo buď čerstvé, nebo 
sražené – to pak byla kyška, do omáček se po-
užívala smetana, ale hlavně se zpracovávalo 
na máslo. Pilo se hodně podmáslí, které zbylo 
po ztlučení smetany. Z kyšky se vyráběl tva-

Založení každého spolku je většinou spo-
jováno s přáním, aby jeho fungování vydrželo 
co nejdéle a mělo význam pro členy spolku 
a zároveň pro jeho okolí. V případě našeho 
Kněžpolského mužského sboru snad už mů-
žeme bilancovat, že po dovršení dvanácti let 
fungování, pravidelných zkoušek a častých 
vystoupení postupně došlo k výrazné stabi-
lizaci v oblasti přednesu folklorních písní. 
V současné době máme v repertoáru výrazně 
přes 200 lidových písniček, sbor má stabilní 
členskou základnu, a taky jsme dobrá parta 
chlapů, kteří si rádi zazpívají, jsou kamarádi 
a dokáží zorganizovat aktivity v rámci obce, 
jako Dožínky a vystoupení sborů.

V tomto roce jsme byli postaveni před 
nutnost vybudovat nový přístřešek pro umís-
tění historické zemědělské techniky, kterou 
jsme získali před lety od několika dárců. Je-
diným vhodným místem se ukázal být dvůr 
bývalého rodinného domu č.p. 65, který je 
v současné době ve vlastnictví Obce Kněž-
pole. Stavba přístřešku nebyla vůbec jed-
noduchá. Materiál na hlavní nosnou kon-
strukci, tj. staré masivní trámy, jsme získali 
tzv. „ po dědině“, od občanů, kteří v té době 
bourali staré domy, pouze laťování a krytinu 
jsme pořídili nové. Celková výstavba trvala 
zhruba dva měsíce, scházeli jsme se hlavně 
o víkendech. Výsledek je takový, že jsme 
zachránili staré zemědělské stroje a nářadí, 
které mohou sloužit i nadále jako součást 
budoucích dožínkových slavností v Kněžpo-

O činnosti Kněžpolského mužského sboru ve druhé polovině roku 2017
li.  Tímto bych chtěl poděkovat všem členům 
sboru, kteří se na výstavbě podíleli.

A kde jsme v průběhu druhé poloviny 
tohoto roku vystupovali a co ještě máme 
v plánu?

V měsíci srpnu jsme již podruhé přija-
li pozvání na „Kojetínské hody“. Po účasti 
v průvodu přes město Kojetín jsme vystou-
pili na náměstí se svým programem písní, 
především z regionu bílovského.

V prvním zářijovém víkendu jsme se 
zúčastnili zároveň s našima „Děvčicama 
z Kněžpola“ kulturního vystoupení při příle-
žitosti konání oslav 770. výročí založení obce 
Mistřice.

Termín 9. 9. 2017, každoroční snad 
nejvýznamnější folkloristická akce Uher-
skohradišťska, SLAVNOSTI VÍNA A OTE-
VŘENÝCH PAMÁTEK. V  tomto roce nás 
čekala povinnost reprezentovat s „Děvčica-
ma z Kněžpola“ z hlediska kulturních složek 
Kněžpole v průvodu takzvaně bez oddechu. 
Z ulice Vinohradská do centra Uherské-
ho Hradiště jsme šli s písničkou téměř bez 
přestávky. A aby toho nebylo málo, máme 
ve zvyku zastavit se po průvodu u bývalého 
„Mléčňáku“ a zpívat. A tak se naše písničky 
nesly ještě další dvě hodiny centrem města. 
Po přesunu do Smetanových sadů jsme vy-
stoupili jako každoročně v rámci kulturního 
programu mikroregionu“ Za Moravú“.

Kněžpolská chasa nás v tomto roce po-
zvala do průvodu v rámci kněžpolských 

hodů. Pozvání jsme přijali, pár pěsniček za-
zpívali a snad jsme přispěli k veselému prů-
běhu hodového sobotního průvodu.

3. listopadu vystoupíme na Mikulášském 
jarmarku v Babicích a těsně před Štědrým 
dnem, v sobotu 23. prosince 2017 organi-
zujeme  tradiční Zpívání pod vánočním 
stromkem u Kulturního zařízení v Kněž-
poli, zazpíváme si s vámi se všemi koledy, 
popijeme svařák a popřejeme si  krásné 
a požehnané vánoční svátky.

Kněžpolský mužský sbor přeje příjemné 
prožití Vánoc a šťastný rok 2018.

Petr Hubáček, předseda

Stravování dnes a v minulosti...
roh, který se používal do koláčků, na osypání 
knedlíků, nebo opaprikovaný a s kmínem se 
nechal v teple „uležet“ na řízný a velmi chutný 
„starý sýr“. Masa se konzumovalo málo, větší 
množství se kupovalo jen na slavnostní příle-
žitosti, jako byly poutě, hody, křtiny nebo svat-
by. V zimě pak měli lidé masa více z vlastních 
zabijaček. Ze zeleniny používaly hospodyně 
k vaření mrkev, petržel, křen, fazole, rajčata 
používaly převážně na rajské omáčky zvané 
paradajské. Paprikové lusky neznaly. Nejdří-
ve se však konzumovalo zelí. V létě hlávkové, 
na zimu téměř v každé domácnosti se zelí 
nakládalo do beček. Stlačilo se šlapáním bo-
sýma nohama, solilo se, přidávala se cibule a 
kmín, někdy se přidaly i jablka pro lepší vůni 
a chuť. Kvašené zelí se pak konzumovalo ce-
lou zimu, bylo bohatým zdrojem vitamínu 
C. Zelí někdy vylepšily hospodyně vajíčkem, 
škvarky nebo špekem. Pak to byly brambory 
s mlékem, to byla většinou nejběžnější obživa.

Z ovoce to byla jablka, hrušky, švestky, 
ořechy, z jablek a hrušek sušili hospodáři 
„krajánky“, ale sušili i švestky, pokud je nedá-
vali do beček na kvas, ze kterého pak v páleni-
ci vypálili velmi chutnou a voňavou slivovici. 
To se dochovalo dodnes. Hospodyně z trnek 

vařily povidla, která byla vynikající chuti 
a sloužila při pečení koláčů. Cukroví, které 
známe dnes, se nepeklo. Smažily se nanejvýš 
koblihy a „suky“.

A ta dnešní strava je v mnohém odliš-
ná. Naši předkové neznali ražniči, grilování, 
chips, steak, vegetu, kešu ořechy, pizzu, nu-
tellu a celou řadu dalších a dalších potravin, 
převážně s cizojazyčnými názvy.

S nadcházející dobou již hospodyně za-
čnou přemýšlet, jaké druhy cukroví letos na 
vánoční svátky napéct z jakých surovin, ko-
lik druhů, aby bylo pro každého napečeno co 
má rád.

Ale nemělo by se zapomínat při té bohaté 
sváteční tabuli a příjemné atmosféře rozhléd-
nout se kolem sebe, abychom případně po-
mohli tam, kde naši pomoc potřebují, svým 
blízkým věnovat více času, více pochopení, 
odpuštění a tolerance. Přidejme k tomu na 
oslazení úsměv a několik vlídných slov.

A ať ten následující rok 2018 přinese kaž-
dému pevné zdraví, spokojenost, radost, stále 
dobrou duševní pohodu, ať trápení, bolest, 
starosti a závist končí posledním dnem roku 
2017.

Ludmila Lapčíková, kronikářka
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Pocta Františku Karlu Foltýnovi

Malíř František Karel Foltýn se narodil 
v Kněžpoli 8. 10. 1937. U příležitosti jeho 
nedožitých 80. narozenin proběhlo něko-
lik akcí, které nám tohoto slavného rodáka 
připomněly. Na dobu postní se podařilo 
zapůjčit do kostela Svatého Ducha ve Sta-
rém Městě jeho křížovou cestu a 26. dubna 
byla pro kněžpolské občany uspořádána 
prohlídka jak jmenovaného kostela, tak sa-
motné křížové cesty. O architektuře kostela 
promluvil místní kostelník Kamil Psotka, 
křížovou cestu pak okomentoval Petr Šveh-
la. Prohlídky se zúčastnilo více než 40 kněž-
polských občanů.

Hlavním uctěním památky našeho 
slavného rodáka byla výstava jeho obra-
zů a ilustrací v Galerii Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti s názvem „František 
Karel Foltýn (1937-2000), Návrat na Mo-

Letos 19. října uplynulo dvacet let od 
posvěcení kostela svaté Anny v Kněžpoli. 
Kněžpolští věřící se spolu s místním obec-
ním úřadem a Farním úřadem v Bílovicích 
rozhodli připomenout si toto výročí uspo-
řádáním několika kulturních i duchovních 
událostí. 

Oslavy začaly v neděli 1. října společ-
ným koncertem Chrámového sboru Bílovi-
ce, Chrámového sboru z Uherského Hradi-
ště a Kněžpolské scholy. Každé z těles, která 
pravidelně přispívají ke kráse bohoslužeb 
ve svých farnostech, si pro posluchače při-
pravilo krátký hudební program a na závěr 
i bez zkoušení všichni zazpívali a zahráli ně-
kolik společných písní.

Oslavy pokračovaly další neděli, tedy 
8. října, promítáním záznamu ze svěcení 
kostela z roku 1997. Film i celé promítání 

Oslavy 20. výročí posvěcení kostela svaté Anny v Kněžpoli
včetně technického zázemí přichystal a při-
pravil Petr Švehla. Přítomní rádi zavzpomí-
nali, jak před dvaceti lety svěcení probíhalo 
i co mu předcházelo, a připomněli si ty, kdo 
se na něm podíleli a z nichž mnozí už dnes 
nejsou mezi námi. 

Ještě předtím, v pátek 6. října večer, 
začala v kněžpolském kostele devítidenní 
společná modlitba novény ke sv. Anně, kte-
rá vyvrcholila v sobotu 14. října závěrečnou 
adorací vedenou bílovským farářem P. Pav-
lem Macurou. 

Vrcholem celých oslav byla v neděli 
15. října slavnostní mše svatá celebrova-
ná P. Petrem Bulvasem, arcibiskupským 
delegátem pro pastoraci z Olomouce. Na 
mši svatou přišli kněží, jáhen, ministranti 
a všichni místní i přespolní věřící v průvodu 
doprovázeném dechovou hudbou Topolan-

ka. Po skončení slavnostní mše se pak vět-
šina zúčastněných průvodem přesunula do 
kulturního zařízení, kde následovala agapé, 
tedy společná slavnostní hostina.

Kromě zmíněných duchovních a kul-
turních akcí vyšla u příležitosti 20. výročí 
posvěcení kněžpolského kostela také brožu-
ra, kterou napsal a sestavil Petr Švehla a vy-
dal Obecní úřad Kněžpole. Obsahuje mno-
ho informací nejen o kostele a také bohatou 
obrazovou přílohu. Jako malou památku si 
každý mohl odnést svatý obrázek s textem 
modlitby ke sv. Anně a reprodukcí obrazu 
sv. Anny od Aleny Valešové.

Závěrem bych za všechny zúčastněné 
ráda poděkovala každému, kdo se podílel 
na přípravách a průběhu oslav a přispěl 
k jejich krásnému společnému prožití.

Ladislava Švehlová

ravu“. Vernisáž výstavy navštívilo velké 
množství kněžpolských občanů. V duchu 
názvu vernisáže „Kněžpolané Františku 
Karlu Foltýnovi“ zazpívaly na vernisáži 
Děvčice z Kněžpola a Ladislava Švehlová 
zarecitovala malířovy básně. Vernisáže se 
zúčastnil také syn F. K. Foltýna a majitelé 
obrazů Věnceslava Hálová a Pavel Šťast-
ný. Prostory Galerie Slováckého muzea 
umožnily vystavit velkoformátové obrazy 
v takovém množství, že výstava byla svým 
rozsahem asi největší malířovou výstavou 
vůbec. Poděkování patří také paní Marii 
Martykánové, kurátorce, která výstavu při-
pravila. V jejím průvodním slovu mimo 
jiné zaznělo: „Dílo Františka Karla Foltýna 
si svou zvláštností a perfektním provede-
ním zasloužilo výstavní prostory galerie 

a přimělo návštěvníky k zamyšlení při po-
hledu na každé dílo“.

Na komentované prohlídce výstavy se 
sešly i Františkovy vrstevnice paní Sládko-
vá rozená Krčková a paní Heliová rozená 
Fusková. Spolu s paní Martykánovou vzpo-
mínaly na mladá léta strávená v malířově 
blízkosti. Návštěvníci se tak dověděli mno-
hé zajímavosti z Františkova dětství. Celá 
komentovaná prohlídka probíhala ve velmi 
přátelském duchu. 

Je nyní na představitelích obce, zda by 
si tento slavný kněžpolský rodák nezaslou-
žil nějakou pamětní desku, třeba na svém 
rodném domě. 

Petr Švehla
Více o F. K. Foltýnovi viz Kněžpolské 

noviny 3/2015
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Tradiční Slovácké hody se uskutečnily 
poslední říjnový víkend 28. a 29. 10. 2017. 

Momentálně probíhá v chase tzv. ge-
nerační obměna, takže se mohlo zdát, že 
je málo krojovaných párů, ale my jsme byli 
rádi za všechny, co šli. A samozřejmě i za 
dětičky, co se do průvodu přidaly. Přípravy 
začali o letních prázdninách a postupným 
učením tanců se chasa stále více zdokona-
lovala a stmelovala. I když sem tam vznik-
ly mírné neshody, tak se všechno zvládlo 
připravit a v pátek, před hodama, mohli 
převzít při „vykupování“ právo noví starší 
stárci, a to Tomáš Dostálek a Anna Žujová. 

 V sobotu se průvod vydal od hos-
pody do kostela sv. Anny, kde proběhlo po-
svěcení práva. Odtud pak pro stárka a stár-
ku, a konec obchůzky byl u pana starosty, 
kde ho stárek jménem celé chasy požádal 
o povolení k večerní zábavě. K poslechu 
a tanci chasu po celý den doprovázela DH 
Sadovanka, večer při hodových tanečkách 
a poté i tanci hrála CM Mladí Burčáci. Zá-
bava končila v brzkých ranních hodinách, 
takže vstávání do kostela na mši měli někteří 
šohaji a děvčice náročnější. Naštěstí si díky 
posunu času mohli pospat o hodinu déle.

Slovácké hody s právem v Kněžpoli
V neděli se tedy chasa zúčastnila mše 

svaté v místním kostele sv. Anny a vydala 
se na obchůzku dědinou, letos bohužel bez 
berana.

O 14 dní později, 11. listopadu 2017, se 
uskutečnily tradiční Dozvuky aneb Babské 
hody.

Sraz účastníků byl v 13:00 a poté se 
chasa, oblečená „naopak“, vydala na prů-
vod obcí za zvuků harmoniky a husliček. 
Večerní zábava s novou skupinou Ogaři 
Davida Bouchala, kterou si jistě pamatujete 

z letošního fašanku, se vydařila a také přišlo 
na řadu nějaké to taneční-divadelní před-
stavení a bohatá tombola. 

Všem děkujeme za účast na akcích po-
řádaných Občanským sdružením Kněžpol-
ská chasa.

Také připomínáme, že se blíží Mikuláš 
a máme informace, že by nás mohl letos 
opět požádat o pomoc.

za O.S.K.CH.
    předseda David Hrabica

fotoDavid Hrabica
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Rok 2017 v mysliveckém sdružení Kněžpole

Poločas fotbalové sezóny 2017/2018

První polovinu fotbalové sezóny máme za 
sebou a zelené trávníky budou během zimní 
přestávky v poklidu vyčkávat na první jarní 
hvizd píšťalky. Nastal tedy správný okamžik 
na krátkou rekapitulaci průběžných výsledků. 
Tým mužů Kněžpole v podzimní části sezó-
ny vybojoval v okresním přeboru celkem 15 
bodů, což stačí pouze na devátou příčku v ta-
bulce. Máme však utkání k dobru, zápas desá-
tého kola s Polešovicemi se bude dohrávat na 
počátku jarní části soutěže. Pro naše mládež-
nické oddíly byl fotbalový podzim velmi zda-

Vážení spoluobčané, letošní rok byl pro 
myslivecké sdružení bohatý na všechny čin-
nosti spojené chodem našeho spolku. Po roč-
ním absolvování adeptského kurzu se naše 
členská základna rozšířila o nového hosta 
z naší obce.

V průběhu roku jsme vykonávali udržova-
cí práce spojené s  bezproblémovým chodem 
na společenské budově bažantnice. Již tradičně 
naše myslivecké sdružení usiluje o čistotu lesa 
i prostor cyklotras, a tak vykonává v rámci jar-
ních prací každoroční úklid lesa a lesních cest.

Tak jako každý rok, rovněž i letos byla vel-
ká část brigádnických hodin věnována opra-
vám a udržovacím pracím na přikrmovacích 

zařízeních, a také na mysliveckých kazatelnách 
a posedech. 

V průběhu roku jsme postupně vypouštěli 
do honitby divoké králíky a zajíce. Vlastním 
odchovem bažantů, které odchováváme v are-
álu bažantnice, jsme se také snažili o zlepšení 
zazvěření honitby. 

Nástup zimního období patří k jedno-
mu z nejnáročnějších období z naší celoroční 
činnosti. Je zapotřebí zajistit krmivo a léčebné 
směsi, kterými zvěř přikrmujeme v zimním 
období, v době jejího strádání. Nespoléháme 
na to, že v posledních letech byly zimy mírné 
a zvěř měla dostatek potravy z přírodních 
zdrojů. 

V průběhu roku se věnujeme také odstřelu 
zvěře, ale jen do takové míry, jenž nám zákon 
a možnosti umožňují. Myslivost jako taková 
není jenom odstřel zvěře. Je to celoroční práce, 
která je věnována a prospívá naší přírodě.

Pomalu ale jistě se blíží konec roku. Je to 
čas vzpomínek, bilancování a přání. Chtěl bych 
Vám, drazí spoluobčané, jménem MS Kněžpo-
le popřát krásné a spokojené svátky vánoční 
a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti 
ve vašem osobním i pracovním životě.

Za MS Kněžpole z.s.
Tomáš Špaček

Předseda MS Kněžpole z.s.

řilý. Dorost zatím okupuje druhou příčku ta-
bulky krajské soutěže díky zisku šestadvaceti 
mistrovských bodů. Ale jelikož v pořadí třetí 
Staré Město a čtvrté Koryčany nasbírali rov-
něž shodně 26 bodů, budou muset dorostenci 
v jarní části sezóny o svou pozici tvrdě bojo-
vat a každé zaváhání je může poslat o několik 
příček níže. Přípravka je na tom ještě lépe, 
v sedmi zápasech nasbírala 18 bodů a usadila 
se na druhém místě své okresní soutěže. Ztrá-
cí pouze jediný bod na vedoucí Staré Město B, 
zatímco dvoubodový náskok nás dělí od tře-
tího Jarošova. Žáci Kněžpole hrající pod hla-
vičkou oddílu Mistřic jsou zatím v žákovském 
okresním přeboru na devátém místě se zis-
kem devíti mistrovských bodů. Podrobnosti 
o výsledcích a o dalším programu naleznete na 
našich internetových stránkách www.sokolk-
nezpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.

Ani zimní přestávka však není obdobím 
zcela bez sportovní aktivity, neboť je nutné 
ji využít k zimní přípravě na blížící se jarní 
část sezóny. Tréninky všech oddílů nadále 
probíhají, vzhledem k nepříliš příznivému 

a chladnému počasí bude pokračovat příprav-
ka a dorost v tréninkové činnosti pod stře-
chou. Dorostenci budou jezdit do tělocvičny 
ZŠ Jarošov, přípravka bude trénovat na sále 
v Březolupech. O účasti našich fotbalistů na 
zimních přípravných utkáních a případných 
turnajích Vás budeme informovat v příštím 
vydání tohoto věstníku a na našich zmiňova-
ných webových stránkách.

V rámci mimosportovní činnosti klu-
bu nám dovolte Vám připomenout blížící se 
konání tradiční a oblíbené Štěpánské zábavy, 
kterou i letos pořádáme v kulturním sále obce 
Kněžpole. Nebude chybět veselá muzika a bo-
hatá tombola. Občerstvení bude rovněž zajiš-
těno. O přesném termínu konání Vás budeme 
včas informovat. 

Závěrem Vám všem přejeme pokojné 
a radostné prožití Vánočních svátků a rovněž 
pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů do roku 
2018. 

Za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Poločas fo y 2017/2018

p p
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Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole končí 16. sezónu svého působení. Po 

15 letech služby byla na jaře dokončena výměna starého tenisového 
koberce za nový povrch a tím byla zajištěna možnost pokračování 
tenisového sportu v Kněžpoli. Byla dokončena a rozšířena zámková 
dlažba v tenisovém areálu a pro podporu výuky tenisu byl zakoupen 
nahrávací stroj. Velmi důležitou činností tenisového klubu je vylepšo-
vání a údržba tenisového areálu. Kromě „povinných“ brigádnických 
hodin absolvovali mnozí členové klubu nezištně další hodiny při práci 
na areálu. O každodenní chod a údržbu tenisového areálu se vzor-
ně stará správce kurtů Z. Hubáček, jehož práce je hrazena z rozpočtu 
klubu. Využití kurtů je extrémní, kromě deštivých dnů se na kurtech 
hrálo od dubna do října každý den. Kněžpolský tenisový areál se tak 
svým využitím a vybaveností stal místem, které nám mohou okolní 
obce závidět.

Kromě každodenního provozu pořádá tenisový klub dlouhodobé 
i jednorázové akce určené nejenom svým členům, ale každému, kdo 
má chuť vyzkoušet si bílý sport. Nejdůležitější a již tradiční dlouho-
dobou akcí je tenisová škola, kde se pod vedením trenérky T. Píšťkové 
učí základům tenisu děti ve věku od pěti do patnácti let z Kněžpole 
i okolí. Celkem se v letošním roce v tenisové škole vystřídalo 25 dětí. 
Další dlouhodobou soutěží je Kněžpolská tenisová liga ve dvouhře 
i čtyřhře. Vítězem a letošním kněžpolským tenistou roku se stal M. 
Prusenovský, čtyřhru ovládl pár P. Grebeníček – P. Šuranský. Dohro-
mady se obou dlouhodobých soutěží zúčastnilo 64 hráčů.

V jednorázových turnajích se letos představilo rekordních 154 
hráčů. Turnaj v dvouhrách Kněžpole open singles vyhrál M. Pruse-
novský, Kněžpolskou sovu (Kněžpole open doubles) dvojice P. Kaňov-
ský - J. Řezníček. Pohár pro smíšené páry v Kněžpolském mixu získali 
T. Píšťková – T. Úlehla a tradičně nejpočetněji obsazený Burčákový 
turnaj vyhráli v elitní PROFI kategorii T. Úleha a J. Vyorálek, v HO-

BBY kategorii Z. Hubáček a J, Štěpaník. V poslední venkovní akci, 
Pivním turnaji losovaných dvojic, zvítězil pár P. Holub – M. Kaňovský. 
Závěrečný halový turnaj se uskuteční v prosinci.

Veškeré informace naleznete na www.tenis-knezpole.cz, do-
tazy, návrhy nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní mail 
tenis-knezpole@email.cz.

za TK Kněžpole
Mgr. Petr Holub, předseda TK

 

Je poslední den v měsíci říjnu. Právě jsem 
přijela z Uherského Hradiště, odhodila jsem 
několik vrstev oblečení, které mě chránily 
před chladem a říkám si, že dnešní den je jako 
stvořený pro psaní. Tak píši, píši pro Vás, vá-
žení čtenáři kněžpolských novin. Ti, kteří mají 
v naší mateřské škole děti, nebo své blízké, se 
brzy dozvíte, co všechno se událo od měsíce 
září až po dnešní den.

Září je měsíc plný změn. Skončily bezsta-
rostné prázdninové dny plné letních radovánek 
a pro mnohé začala pravidelná školní docház-
ka. Ty nejmenší čeká největší změna. Nástup 
do mateřské školy. V tomto školním roce jsme 
otevřeli ještě jednu třídu pro nejmenší děti, 
kterým ještě nebyly tři roky. Děti byly plny oče-
kávání a nyní po dvou měsících můžeme říci, 
že adaptační období plné slziček je minulostí. 
Některé děti dokonce po obědě i odpočívají. 
Dvouleté děti potřebují spoustu individuální 
péče. Každé je vývojově na jiné úrovni. I řečový 
projev a lokomotorický vývoj je u každého jiný. 
Chtěla bych tím říci, podporujte své děti v sa-
mostatnosti, mluvte na ně, protože takto malé 
děti jsou schopny si osvojit asi deset pojmů za 
den. Chtěla bych také pochválit rodiče, kteří 
je každý den motivují. Věří, že jejich dítě se 
ocitlo v podnětném prostředí, které se kladně 

Vítězové XVI. ročníku Burčákového turnaje T. Úlehla, J. Vyorálek

Okénko do mateřské školy
odrazí na jejich všestranném vývoji. Dvouleté 
děti totiž potřebují pocit bezpečí, a proto je tak 
důležitá důvěra v pedagoga, spolupráce s rodiči 
a udržení dobrých vztahů mezi námi.

Nyní se pozastavíme u akcí, které již pro-
běhly. V září k nám přijelo divadélko se „Se-
kyrkovou pohádkou“. Ve stejném týdnu jsme 
také vyjeli do Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti. Zde nám herci zahráli „Špalíček veršů 
a pohádek“. Divadelní představení bylo velmi 
zdařilé, se spoustou efektů, pohádkových po-
stav, krásných kostýmů a hudebním doprovo-
dem. Protože na podzim jsou ovocné stromy 
obtěžkány svými plody a na polích se urodilo 
spousta zeleniny, udělali jsme si v obou třídách 
z těchto darů podzimu výstavku. Ta se samo-
zřejmě neobešla bez ochutnávání. Ve třídě sr-
díček děti využily podzimních jablíček a dle 
pokynů paní učitelky, každý z dětí přinesl něco 
z domova a společně upekly jablkový závin. 
Všichni se zapojili do práce. Někdo krouhal 
a krájel jablka, jiný válel těsto a při tom všem 
nezapomněli na své chuťové buňky. Ze společ-
né práce měli všichni velkou radost a nezapo-
mněli obdarovat celý personál mateřské školy. 
Ještě pořád jsou rána, která nás vítají svými 
slunečními paprsky, které se jako dlouhé paže 
protahují skrze nadýchané mraky. Je tady krás-

né říjnové babí léto a my vydlabáváme dýně 
a pomalu se chystáme vyzdobit zahradu ma-
teřské školy. V obci proběhne dýňový průvod 
a naše děti se ho spolu s rodiči zúčastní. Tím, 
že zapálí svíčky v dýních, rozzáří tmavý všední 
večer. Hned se zdá být všechno krásnější. Krás-
né počasí nám vyšlo i na vycházku do lesa. Té 
se zúčastnily pouze nejstarší děti. Podzimní les 
je plný krásných barev a skrytých pokladů, kte-
ré je třeba objevit. Chlapci a děvčata sbíraly vše, 
co jim les mohl nabídnout. Například žaludy, 
listy, hříbky, mech, plody z keřů a kamínky. Pro 
lesního skřítka stavěli domeček a také nezapo-
mněli naslouchat. Příroda kolem nás je totiž 
živá. V lese žije spoustu zvířátek, ptáčků a my 
se snažíme v dětech probudit pěkný a ochra-
nářský vztah k přírodě. Jestli se nám to s vaší 
pomocí podaří, protože dobré vzory jsou tím 
nejlepším a nejpřirozenějším způsobem učení, 
může nám naše příští generace poděkovat.

Prší stále více, dokonce i kroupy se v pravi-
delných intervalech střídají se sluncem. Stromy 
se zbavují své barevné koruny, ale naše barevné 
listí bude zdobit okna naší školičky ještě celý 
listopad. 

Za mateřskou školu napsala 
Ladislava Nosková
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Celoroční projekt základní školy 
 Ten umí to a ten zas tohle …

V tomto školním roce jsme si vybrali jako téma celoročního 
projektu práci.

Jde nám hlavně o to, abychom alespoň přiblížili dětem různá 
odvětví lidské činnosti.

Proto jsme oslovili také rodiče s prosbou, jaké profese by 
pomohli pro naše žáky zprostředkovat. 

Už v měsíci září, jsme díky paní Jiřině Jajtnerové navštívili 
závod Baťa v Dolním Němčí. Žáci se tak poprvé setkali se zpra-
cováním kůže, až po konkrétní fi nální výrobek. 

Naši páťáci v rámci expozice Technického muzea v Brně 
rovněž navštívili uličku řemesel, kde bylo možno nahlédnout do 

V pondělí 4. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2017/2018. Na úvod této slavnostní chvíle, zejména pro nastupující prvňáčky 
a jejich rodiče, všechny pozdravila ředitelka školy Mgr. Irena Šichová a postupně se připojili i starosta obce Mgr. Petr Knot se svými kolegyněmi 
z obecního úřadu paní Ivetou Hruškovou a paní ing. Kateřinou Vašíčkovou, za bílovskou farnost jáhen Jan Svozílek, ale i vedoucí učitelka mateř-
ské školy Ivana Bílková a zástupkyně sdružení rodičů paní Magdaléna Krčková. Žáci prvního ročníku byli obdarováni dárky v podobě školních 
pomůcek, slabikářem a pamětním diplomem.

Ve školním roce 2017/2018 zůstává škola trojtřídní s pěti ročníky:
I. třída  1. ročník            8 žáků  Mgr. Libuše Čechová 
II. tř.  2. a 3. ročník   15 +  8 žáků  Mgr. Irena Šichová
III. tř.  4. a 5. ročník    9 + 13 žáků  Mgr. Sláva Cingelová 

dílny hodináře, kloboučníka, dentisty, ševce. 
Aby nabídka pracovních činností byla pestrá, půjdeme se 

podívat i do teplárny v Uherském Hradišti. Tímto děkujeme 
i panu Jánošovi, který nám prohlídku zajistil. Další naše kroky 
povedou na farmu a do pekárny Topolná.

Práce nás provází celý život. Pro nás je důležité, umět for-
movat v dětech správný vztah k práci a motivovat je. Setkává-
ním s různými profesemi mohou žáci získat také nové záliby 
a koníčky.

Jana Budíková

Základní škola

Základní školu letos navštěvuje celkem 
53 žáků. Výuka probíhá v l.- 5. ročníku podle 
Školního vzdělávacího programu Sedm klíčů 
k radosti. Pedagogický sbor posílila od to-
hoto roku paní učitelka Mgr. Jana Kurtišová. 
Žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět 
náboženství, který vyučují ve středeční od-
poledne pan kaplan Artur Kozik a jáhen Jan 
Svozílek.

Při ZŠ pracuje školní družina, má dvě 
oddělení, činnost vykonává podle vlastního 
vzdělávacího programu. Vedoucí vychovatel-
ka Hana Bučková a vychovatelka Jana Budí-
ková se starají o 48 zapsaných dětí. Na základě 
požadavků rodičů zůstává provoz ranní škol-
ní družiny pro zapsané děti od 6.30 do 7.45 
hodin a odpolední družina od 11.45 do 16.00 
hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte 
měsíční poplatek 100,- Kč, který je vybírán 
vždy za stanovené období.

Ve spolupráci SVČ Klubko Staré Město 
nabízíme kroužek Koumák, který někteří 
žáci začali navštěvovat již v loňském školním 
roce.

Pro zájemce o hru na hudební nástroj 
nabízí paní Kateřina Hradilová v prostorách 
naší školy výuku hry na flétnu, klavír nebo 
kytaru.

O pořádek a úklid školy pečují školnice 
paní Jana Brázdilová a paní Hana Bartošová.

Obědy pro děti podle norem pro škol-
ní stravování zajišťuje naše školní jídelna 
z rukou paní vedoucí Jany Brázdilové, hlavní 
kuchařky paní Renaty Smělíkové a kuchařky 
paní Zdenky Ančincové.

V průběhu hlavních prázdnin jsme pra-
covali na zlepšení prostředí ve školní budově. 
Kromě řady drobných oprav nás čekalo ma-
lování zejména v přízemí školy. Vymalova-
li jsme pro vás nejenom třídu prvňáčků, ale 
i prostory školní družiny a opravili malbu 
stěn na chodbách školy. Ve třídách v prv-
ním patře máme namontovány nové rolety, 
abychom dosáhli lepšího zastínění při práci 
s dataprojektory. Na půdě školy byla vyměně-
na elektroinstalace. 

Školská rada ustanovená v červnu 2005 pra-
cuje 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.

V tomto školním roce se zapojíme do 
výzvy MŠMT v rámci Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou jsme 

dostali na základě naší žádosti přidělenou 
k 1. září 2017 :

VÝZVY Č. 02_16_022  PODPORA ŠKOL 
FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉ-
HO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ 
A ZŠ I.

Škola zvolila tyto šablony:
- Školní asistent – personální podpora ZŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ
- Doučování žáků ohrožených školním ne-

úspěchem
- Vzájemného setkávání a sdílení zkušenos-

tí pedagogů - podpora osobnostně profes-
ní rozvoje pedagogů

I na tento školní rok připravujeme řadu 
akcí a projektů, se kterými se můžete sezná-
mit na našich webových stránkách www.zsk-
nezpole.cz.

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát 
spokojené blížící se vánoční svátky a v novém 
roce 2018 hodně úspěchů, pohody, a přede-
vším všem pevné zdraví. 

Mgr. Irena Šichová, 
ředitelka školy
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Mateřská škola
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Základní škola

KKněěěěžžžžppollllskkkkéééé noviiinyyKněžpolské noviny



15

Kněžpolské novinyKněžpolské novinyKKněěěěžžžžppollllskkkkéééé noviiinyyKněžpolské noviny

Oslavy 130. výročí založení SDH

Podzimní světýlková slavnost

foto Martin Ryšavý
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Grafi cká úprava a tisk Tiskárna Brázda
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