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Dny plné pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do nového roku 2016 

a hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje 

Rada obce Kněžpole a zaměstnanci Obecního úřadu Kněžpole.
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Slovo starosty

Slovo místostarosty

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

ním posledním čísle Kněžpolských novin. 
Věřím, že Vám jejich čtení poskytne příjem-
nou chvilku odpočinku a  nabídne aktuální 
informace z naší obce.

Konec roku bývá většinou obdobím bi-
lancování toho, co se za uplynulý rok povedlo. 
I já si dovolím v krátkosti letošní rok zhod-
notit z  pohledu obce a  realizovaných inves-
tičních akcí a oprav. Letos bylo takových akcí 
opravdu hodně a často ve velkém fi nančním 
rozsahu. Dnes mohu s  radostí prohlásit, že 
se nám všechny povedlo přes mnohé obtíže 
přivést do úspěšného konce a opět posunout 
životní standard v naší obci na vyšší úroveň. 
V krátkosti bych zde zmínil alespoň někte-
ré, přičemž k  nejdůležitějším se vrátíme na 
jiném místě v  samostatném článku. Finanč-
ní objemy jsem zaokrouhlil na desítky tisíc. 
Vzhledem k  velmi špatnému technickému 
stavu dětského hřiště na Markově a herního 
prvku u Mateřské školy obec realizovala kom-
pletní obměnu těchto hracích prvků. Celkové 
náklady činily 280.000,-Kč. Skutečnost dobře 
investovaných prostředků potvrzují mnohé 
pozitivní ohlasy zejména od maminek ma-
lých dětí. Na základě potřeby vyvolané novou 
výstavbou v ulici „K Lesu“ bylo zrealizováno 
rozšíření veřejného osvětlení s  celkovými 
náklady 230.000,-Kč. Havarijní stav okapů 
a svodů na budově školy si vyžádal jejich vý-
měnu v ceně 70.000,-Kč. V měsíci listopadu 
obec zakoupila na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva obce dům č. p. 65 včetně související-
ho pozemku, který přiléhá k budově obecního 
úřadu. Nákup této nemovitosti byl pojat jako 
investice do strategického pozemku pro pří-
padnou budoucí výstavbu některého z obec-
ních záměrů. Kupní cena činila 400.000,-Kč. 

Vážení spoluobčané. 
Rok 2015 začínal pro naši obec po stránce investiční vcelku stan-

dardně, z  hlediska rozpočtu pro rok 2015 jsme počítali s  běžnými 
investicemi odpovídajícími rokům předešlým. Věděli jsme, že rekon-
strukce obecní komunikace od hlavní křižovatky po objekt pohostin-
ství, bude z důvodu obav obyvatel blízkých domů z rozšíření o 10 cen-
timetrů v tomto roce spíše nereálná. Investice v záměrech minulých 
několika let jsme měli snahu postupně realizovat. Samozřejmě se počí-
talo s pokračováním postupných oprav chodníků tak, aby v horizontu 
tří let došlo ke kompletní výměně ploch chodníků v celé obci. Počítali 
jsme i s realizacemi dalšími, například realizace parku na ploše po de-
molici rodinného domu u  autobusové zastávky, kde byla výhledově 
možnost žádosti o dotaci.

Z hlediska investic s  možnou dotační podporou ze strany státu, 
resp. Evropské unie jsme se pustili do problematiky výstavby penzionu 
pro starší spoluobčany v rámci dotačního programu “Podpora bydle-
ní pro rok 2016“  Ministerstva pro místní rozvoj. Našim záměrem je 
postavit bytový dům ve formě zhruba deseti bytových jednotek, kdy 
díky významné dotaci ze strany státu je zajištěno nájemní bydlení pro 
občany obecně nevlastnící nemovitý majetek, s měsíčním nájemným 

Za 20.000,-Kč byla provedena oprava pomní-
ku padlých, kde došlo k  důkladnému omytí 
kamenných prvků, jejich částečnému vyspra-
vení a  důkladné konzervaci, která by měla 
pomník chránit před povětrnostními vlivy. 
490.000,-Kč si vyžádala oprava chodníku od 
knihovny směr hřiště po levé straně. Za dů-
ležitý nákup považuji akci Zavedení separace 
a svozu bioodpadů, v rámci které bylo zakou-
peno malé nákladní auto s  nosičem kontej-
nerů Mitsubishi Fuso, tři kusy kontejnerů 
a štěpkovač. Celkové náklady tohoto projektu 
činily 1.554.483,-Kč. Dotace od Operačního 
programu životní prostředí a  Státního fondu 
životního prostředí činila 1.383.001,-Kč. Obec 
tak pořízení této techniky vyšlo na pouhých 
171.481,-Kč.  Nejdůležitější a  největší akcí 
tohoto roku však byla jednoznačně Revitali-
zace centra obce Kněžpole. Mnozí v průběhu 
stavby pocítili určité nepohodlí či komplikace, 
které mohla realizace stavby zejména majite-
lům přilehlých nemovitostí působit. Jsem však 
přesvědčen, že celkový přínos této stavby toto 
nepohodlí mnohonásobně převýší. Dnes si 
troufám říci, že část obce, které se tato akce 
dotkla, je výstavní skříní naší obce, za kte-
rou se nemusí nikdo stydět. Akce si vyžádala 
celkové náklady 7.030.000,-Kč. Přesná výše 
dotace, která bude naší obci poskytnuta z Re-
gionálního operačního programu Střední Mo-
rava, v této chvíli není známa. Její výše se však 
bude pohybovat mezi 5 až 5,5 miliony korun. 
Poslední akcí, která ještě probíhá, je oprava 
plotu u  hřiště, která si vyžádá 150.000,-Kč. 
Přestože jsem nezmiňoval některé drobnější 
akce, tak prostým součtem výše uvedených se 
dostáváme po zaokrouhlení k celkové investo-
vané částce 10.070.000,-Kč.  Ta je, s ohledem 
na skutečnost, že zde nejsou zahrnuty ostatní 
běžné výdaje na chod obce, velmi úctyhodnou 

celého jednopokojového bytu s příslušenstvím v ploše do  30m2 v pří-
znivých nájemních cenách. Chtěli bychom postavit přízemní penzion 
na pozemku obce tak, aby následný provoz objektu nebyl pro obec 
výrazně zatěžující. Zkušenosti s již podobně  realizovanými investice-
mi v  jiných obcích okresu jsou pozitivní, spoluobčanům je zajištěno 
nájemní bydlení v  samostatných bytech na velmi dobré úrovni. Toto 
považujeme za důležitou investici a v příštích letech se budeme snažit 
postoupit významně dále.

Stav obecních komunikací není nikterak uspokojující. Naší snahou 
je postupně opravovat silnice, vyjma komunikace hlavního průjez-
du vesnicí, které jsou v majetku obce. Byli jsme připraveni postupně 
opravovat komunikace z vlastních prostředků, protože právě dotace do 
obecních cest nebyly vypisovány v rámci dotačních programů. 28.ledna 
došlo k mimořádné situaci, kdy Regionální operační program Střední 
Morava vypsal dotaci, součástí níž bylo i  plnění v  rámci investic do 
komunikací. Po zjištění této informace se nám podařilo vypracovat 
projekt a  následně podat žádost o  dotaci a  do 13. března jsme před 
konečným termínem žádost odevzdali. Pak nezbylo než čekat s vědo-
mím, že ROP uvolní pouze cca 200 milionů korun. S ohledem na velké 
množství žádostí ze strany měst a obcí střední Moravy, jsme si nedělali 

sumou. Dvojnásob potěšující je navíc sku-
tečnost, že se nám ze získaných dotací z této 
částky již vrátilo či vrátí více než 6,5 milionu 
korun. Všechny výše zmíněné akce byly za-
měřeny na zefektivnění fungování obce a zvý-
šení životního komfortu všech občanů naší 
obce. 

V krátkosti bych uvedl několik slov ke 
kulturnímu životu naší obce v  uplynulých 
měsících. Hody letos proběhly bez stárků, 
ale na jejich lesku a kráse i na atmosféře ho-
dové zábavy se to naštěstí téměř neprojevilo. 
Po hodech následovaly babské hody. Velký 
ohlas v podobě účasti více než 300 dětí a ro-
dičů zaznamenala opět již tradiční Světýlková 
slavnost. Množství účastníků přitáhla oslava 
10. výročí založení Kněžpolského mužského 
sboru. Tolik k akcím uplynulým. Ve zbývají-
cí části prosince nás však množství akcí ještě 
čeká. Nejbližší bude 20.12. Rozsvícení betlé-
ma u kostela. Tato akce se již taktéž stala tra-
dicí a  její návštěva je jistě velmi příjemným 
vyplněním nedělního odpoledne. Na Silvest-
ra obecní úřad pořádá tradiční Silvestrovský 
pochod ukončený táborákem a o půlnoci pak 
ohňostroj spojený se společným přípitkem. 
Srdečně Vás na tyto akce zvu. 

Rád bych zde poděkoval všem zaměst-
nancům obce za jejich obětavou práci v prů-
běhu celého roku. Věřte, že je to práce mnoh-
dy nelehká.  Zároveň děkuji všem občanům, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do spo-
lečenského a kulturního života naší obce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem po-
přál krásné a klidné prožití 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
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velké naděje, že náš projekt s názvem „ Revitalizace centra obce Kněž-
pole“ v objemu zhruba 7 milionů korun uspěje. Bohudík, podařilo se. 
Po obdržení příslibu dotace se starosta obce pustil do administrativ-
ních záležitostí spojených s  realizací konkrétního projektu výstavby 
parku na ploše vzniklé po demolici bývalého rodinného domu u za-
stávky, rekonstrukcí chodníků a komunikace v okolí zastávky směrem 
ke kostelu až po odbočku ke kulturnímu domu a  na opačné straně 
parku rekonstrukcí částí komunikace k ulici Na Trávníkách a k pohos-
tinství. V rekordně krátkém termínu se podařilo zajistit dokumentaci 
a vysoutěžit dodavatele stavby, fi rmu Strabag, a.s.. Poté bylo zahájeno 
stavební řízení s následným povolením stavby a zahájení prací začalo 
koncem září.  Celková výše investice činí 7,03 milionu korun. Dotace 
by se měla pohybovat dle Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 až 
5,5 milionu korun.  Myslím, že při nás muselo stát i trochu toho štěstí 
spojeného s příznivým počasím a pozitivním přístupem obyvatel do-
tčených stavbou, za což jim velmi děkujeme, a také s dobrým výběrem 
stavební fi rmy. Stavba je dokončena.

Tímto se podařilo zpřehlednit hlavní rozcestí obce z  hlediska 
bezpečnosti dopravy, vytvořit nová parkovací místa a celkově zkrášlit 
střed obce. 

V rámci akce „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Kněž-
pole“  jsme získali dotaci ve výši  cca 90% na nákup nového nákladního 
automobilu o hmotnosti do 3,5 tuny a štěpkovače.  Nový nákladní au-
tomobil MITSUBISHI FUSO CANTER a štěpkovač zn. LASKI jsou již 
v majetku obce.  Celková investice je 1.554.483,- Kč. Z toho činí dotace 
1.383.001,64 Kč a spoluúčast obce činí 171.481,36 Kč. Kontejnery budou 
sloužit k ukládce a následnému odvozu bioodpadu, zvláště posečené trá-
vy, kdy odvoz a ukládku bude zajišťovat obec. Štěpkovač pak bude obča-
nům k dispozici v pravidelných intervalech na předem určeném místě. 

V rámci přímých investic spojených s  využitím dotačních titulů 
v roce 2015 jsme tedy, jak uvádí starosta obce v úvodním článku, pro-
investovali přes deset milionů korun.  

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám šťastné prožití svátků 
vánočních, štěstí a zdraví v roce příštím a ať se ve zdraví potkáváme 
i v dalších letech

Petr Hubáček, místostarosta obce

Revitalizace prostorů okolo autobusové zastávky přinesla některé 
zajímavé aspekty. Architekt, který prostory navrhoval, ve svém návrhu 
umístil do revitalizovaných prostor obelisk, ve kterém je vytesána histo-
rie Kněžpole.  Jak si jistě mnozí z vás všimli, jsou na tomto obelisku vy-
sekány čtyři obrazce, které symbolizující artefakty nalezené na katastru 
obce a vydávají svědectví o jejím historickém osídlení.

Mamut symbolizuje nález z roku 1967, kdy při rozšiřování vodárny 
v Hrádku byla nalezena kost z mamuta. Při archeologickém výzkumu 
Mgr. Petra Škrdly v roce 2005 určila osteoložka Československé akade-
mie věd v Brně RNDr. Miriam Nývltová Fišáková Ph. D. tuto kost jako 
část pánevní kosti poměrně mladého mamuta, protože je vidět, že pánev 
nebyla v kloubní jamce srostlá. Sběry se při tomto výzkumu Petra Škrdly 
našlo v okolí Hrádku přes 50 pazourkových artefaktů z období paleolitu.

Další rytinou je kamenný sekeromlat z období eneolitu, který byl 
nalezen při úpravě hráze říčky Březnice v roce 1897.

Třetím reliéfem vytesaným do tohoto kamene je bronzové kopí nale-
zené v poslední době v trati Podzahradí, kde se v současné době nachází 
zahradnictví Vařákových. 

Posledním obrazec znázorňuje sponu z římského období, jejíž stáří 
je určeno do 2. století po Kristu. Ta byla nalezena ve stejné trati jako 
bronzové kopí.

Tyto reliéfy vytesal akademický sochař a  výtvarník Radim Hanke 
do kamene, který byl přivezen z lomu Lulče. Radim Hanke je mimo jiné 
autorem Pomníku zakladatelům Města Zlína Tomáši Baťovi a Janu An-
tonínu Baťovi umístněného vedle Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Co nás čeká v roce 2016

Kněžpolská historie vytesaná do kamene

23.1.  Ples SRPŠ
6.2.  Fašank
13.2.  Ples SDH
19.2.  Dětský karneval s Jirkou Hadašem
27.3.  Velikonoční košt vína
2.4.  Zájezd na muzikál Děti ráje do Brna
30.4.  Stavění máje
7.5.  Cyklovýlet do lanového centra Lanáček v Otrokovicích
28.5.  Kácení máje
24.7.  Hasičská soutěž O putovní pohár starosty obce
27.8.  Hurá do školy – zábavné odpoledne pro děti
10. – 11.9.  Účast na Slováckých slavnostech vína 
28.9.  Cyklovýlet do Muzea letadel v Kunovicích
29. – 30.10.  Slovácké hody s právem
12.11.  Dozvuky aneb babské hody
5.12.  Mikulášská obchůzka
31.12.  Silvestrovský výšlap a půlnoční přípitek

Akce, kde prozatím není pevně stanovený termín:
• Dílničky pro děti – pečení pizzy, zdobení velikonočních perní-

ků, výtvarné odpoledne
• Jarní výlet do lesa s myslivcem
• Zájezd pro důchodce do Kroměříže
• Beseda s důchodci
• Posezení nad kronikami obce
• Komentovaná prohlídka Uherského Hradiště
• Přehlídka kněžpolských talentů
• Kurz první pomoci
• Světýlková slavnost
• Rozsvěcování kněžpolského betléma
• Vítání nových občanků

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu nebo úplné zrušení akce.

Uložení:
• Mamutí kost je uložena v místní knihovně.
• Kamenný sekeromlat byl uložen v budově Gymnázia v Uherském 

Hradišti, dnes plní depozitář Slováckého muzea.
• Torzo bronzového kopí a římská spona jsou v soukromé sbírce.

Petr Švehla
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Advent – doba očekávání Vánoc...

Radost adventu

Pomalu, ale jistě skončil podzimní čas, dny 
se zkrátily, stromy svlékly svůj barevný šat, aby 
jej na jaře vyměnily za nový v  zářivě zelené 
barvě.

Je tady doby adventní, pak vánoční čas. 
Dny se zkrátily, nastaly dlouhé zimní večery. 
Jak si je můžeme zkrátit? Máme šanci posadit 
se pohodlně do oblíbeného křesla, třeba se šál-
kem kávy nebo čaje, vzít si knihu, kterou jsme 
si vybrali a přinesli z místní knihovny, zapálit 
si voňavou svíčku a v pohodě se oddat čtení. 
A věřte, že v místní knihovně je z čeho vybí-
rat. Romány, detektivky, naučná literatura, en-
cyklopedie, pohádky, povídky, dívčí romány, 
to všechno a řadu dalších zajímavých knih si 
v knihovně vždy v úterý od 14:00 do 18:00 ho-
din můžete vypůjčit.

A možná vy starší, když knihu odložíte, 
budete vzpomínat na dobu minulou, kdy již 
od svátku sv. Martina bývalo více sněhu, více 
mrazivých dnů, než je tomu v době současné. 
Je pravdou, že na cestách nebýval sníh posypán 
solí nebo pískem, nebyl rozježděný auty nebo 
autobusy, snad jen nějaký vůz přejel dědinou 
a  když pak sněhu napadlo víc, pak už vyjeli 
koně se sáněmi a za cinkotu rolniček projížděli 

Letošní adventní dobu jsme začali, jak se patří. Velkou 
radost jsme prožili v  kostele v  Kněžpoli, kde se uskutečni-
la přehlídka schol z farnosti Bílovice a Březolupy. Skoro sto 
účastníků si s  chutí zazpívalo a  radovalo se ze společného 
zpěvu.

Na první neděli adventní jsme obdrželi pastýřský list otce 
arcibiskupa Jana Graubnera. Reagoval tak na zahájený milos-
tivý Rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V pas-
týřském listě nás vybídl arcibiskup Jan Graubner, abychom 
„spustili uzdravující lavinu odpuštění a  ukončili staré spory 
a smířili se se všemi. Odpuštění je síla, která vlévá naději. Od-
puštění je třeba žít každý den.  Odpuštění je nezasloužený dar, 
který obohacuje právě toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem 
pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám“. Myslím, že tato slova 
nepotřebují komentáře.

Na co se můžeme těšit nyní v prosinci? Dokážeme se vů-
bec na něco těšit? Těší se jak dětí, ale i dospělí. Právě prožívá-
me dobu adventní, která je bohatá na duchovní dary. Často 
skryté a  neviditelné. Ranní adventní mše svaté zvané roráty 
přitahují už mnoho generací, i tu současnou. Přicházejí dospě-
lí i děti. Jen tu a tam chybí sníh a mráz.  Ještě jste letos nebyli 
na rorátech? Možná stihnete jedny z posledních. Už jste psali 
Ježíškovi, abyste dostali nějaký dárek pod stromeček? Buďme 
skromní a snažme se, abychom byli obdarováni darem největ-
ším – narozením Ježíše Krista.

Upřímně chci poděkovat všem, kdo mají podíl na kráse 
naší obce. K nastávajícím svátečním dnům chci popřát všem 
občanům pokoj a pravou radost z narození Ježíše Krista. A do 
dnů nového roku 2016 přeji Boží požehnání našim rodinám 
a chuť pracovat na mezilidských vztazích cestou vzájemného 
odpuštění a usmiřování. 

P. Josef Říha

kolem domků, které se u silnice krčily zasypané 
sněhovou pokrývkou. Větvičky stromů se ohý-
baly bělostným sněhem, který se třpytil a jiskřil 
až oči přecházely. Bylo to všechno neuvěřitel-
ně krásné. A když ve vzpomínkách zavadíme 
o vůně, které se v předvánoční době linuly z na-
pečených vanilkových rohlíčků, lineckého cuk-
roví, medvědích tlapek, perníčků a  zázvorků, 
pak tato voňavá krása vytvořená rukou mamin-
ky nebo stařenky – to v nás už zůstalo navždy.

Jistě i naše děti a vnuci mají stejné předvá-
noční pocity, jako jsme kdysi měli i my. A ať už 
jsou svátky vánoční zasněžené nebo ne, máme 
tuto dobu nesmírně rádi. Ať těm mladým pak 
zůstanou vzpomínky na předvánoční dobu 
v  srdci a  obohatí jim život, až budou jednou 
také dospělí.

Před časem jsem si v jednom časopise pře-
četla radu, o kterou bych se s Vámi chtěla v této 
adventní době podělit. Možná, že ji někteří zná-
te, ale jistě nebude na škodu si ji připomenout:

„Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se 
očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti, 
závisti a nenávisti. Každý měsíc se rozdrobí na 
30 nebo 31 dílků, takže zásoba vydrží na celý 
rok. Potom se každý den upraví tak, že se přidá 

jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, 
dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté 
lžíce optimismu, lžíce snášenlivosti, zrnko tr-
pělivosti a špetka taktu. Všechno se však musí 
bohatě zalévat láskou. Takto připravené se vše 
ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s mi-
lým a dobrým přátelským slovem a upřímným 
úsměvem!“

Tolik citát.
A když k  této radě nám bude dopřána 

o  Vánocích sněhová nadílka, pak spolu s  bě-
lostným sněžením snad napadá do našich srdcí 
jen samá láska, odpuštění, porozumění a tole-
rance. To všechno by mělo být položeno k jes-
ličkám narozeného Spasitele. Ať tedy každé 
srdce alespoň o Štědrém dnu jihne pod teplým 
paprskem betlémského světla.

A to je také moje vánoční přání všem 
čtenářům, kteří zachovávají místní knihovně 
přízeň, ale i těm ostatním spoluobčanům a do 
nastávajícího nového roku 2016 přeji všechno 
dobré, hlavně však pevné zdraví, štěstí, spoko-
jenost a splnění všech i těch nejtajnějších tužeb 
a přání.

Ludmila Lapčíková
kronikářka a knihovnice
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Letošní hody se tradičně uskutečnily poslední říjnový víkend. Počasí 
vyšlo krásně a tak se mohl průvod vydat po obědě k místnímu kostelu na 
svěcení práva. V průvodu bylo nejméně 15 krojovaných párů a postupně 
se přidávaly i krojované děti a mládež, za co jsme byli moc rádi. Jelikož 
nebyli letos stárci, tak se obešla vesnice a šlo se požádat o povolení hodů 
k panu starostovi.

Starosta povolení vydal a tak se i něco zatančilo, pojedlo a popilo.
Večerní zábava začala ve 20:00, a tak jako při obchůzce i večer hrála 

dechová hudba Sadovanka a cimbálová muzika Mladí burčáci. Večerní 
vystoupení krojovaní zatančili na jedničku, a tak se mohlo hodovat až 
do rána.

Letní a  podzimní měsíce tohoto roku byly 
v rámci činnosti našeho mužského sboru poměr-
ně dosti bohaté. 

V srpnu jsme byli na svíci Katky Hubáčko-
vé, členky ženského sboru Děvčice z Kněžpola, 
v září a říjnu jsme slavili 70. narozeniny našich 
členů Franty Suchánka a Ladi Stránského. Dluž-
no podotknout, že akce tyto byly skutečně velmi 
podařené.

12. září jsme tradičně zavítali do Uherské-
ho Hradiště na Slavnosti vína. Z Kněžpole jsme 
dojeli na voze až pod Mařatské vinohrady se 
včelarským“ koňákem“ Jarů Manclovým.  Prů-
vod z  Mařatic byl jako vždy krásný a  kulturní 
odpoledne mikroregionu “Za Moravú“ mělo své 
místo jako každý rok ve Smetanových sadech, 
kde vystoupily v programu všechny kněžpolské 
kulturní složky. 

V listopadu jsme zorganizovali za podpory 
Obecního úřadu a  za účasti spřátelených muž-
ských sborů z Kunovic a Blatnice, Štrajchkapely 
z Kněžpola a našich milých Děvčic z Kněžpola 
oslavu desátého výročí založení našeho mužské-

Stalo se také tradicí, že svatý Mikuláš požádá o pomoc naše sdružení 
při mikulášské obchůzce.

A tak se parta svatého Mikuláše, dvou andílků a nespočtu čertů vy-
dala v sobotu 5.prosince na obchůzku po našich nejmenších. Některé děti 
byly statečné, některé míň a raději se tiskly k mamince nebo tatínkovi, ale 
všechny slíbily, že celý příští rok budou ještě hodnější než ten letošní.

Hody a dozvuky 2015

O kněžpolském mužském sboru

Mikulášská parta

V neděli ráno se chasa zúčastnila hodové mše svaté, po které se vy-
dala na obchůzku po dědině s voděním berana.

O 14 dní později se konaly Dozvuky aneb Babské hody. Průvod 
již nečítal tolik krojovaných párů, ale i  tak byla zábava při obchůzce 
dostatečná. Počasí bylo deštivé, takže se vyšlo v pláštěnkách a místo 
deštníků byl altánek. Nechybělo ani klasické focení „čůrajících krojo-
vaných“ :-D

Večer hrála na sále skupina Koktejl band s Davidem Bouchalem. A 
tradičně nechybělo ani předpůlnoční překvapení ve formě sehraných 
scének na různá témata týkající se, jak jinak než, vína a hodování.

ho sboru. Slovem provedli členové sboru Tomáš 
Bittner, Jura Lapčík a Peťa Janků, od všech po-
zvaných a v programu vystupujících sborů jsme 
dostali pěkné dárky v  podobě slivovice, vína 
a výborného dortu „na slano“. Všem výše uvede-
ným složkám ještě jednou děkujeme, stejně i na-
šim příznivcům a přátelům, kteří přišli společně 
s námi naše „narozeniny“ oslavit. 

Již v létě jsme se rozhodli vytvořit adventní 
a vánoční program. Veškeré přípravy se uspíšily 
pozváním na adventní zpívání do kostela Česko-
slovenské církve husitské v  Kvasicích, kde jsme 
v  neděli 6. prosince vystoupili na samostatném 
koncertě žánrově sestaveném z adventních písní, 
balad a písní o lásce z několika regionů Slovácka. 
Týden nato, v neděli 13. prosince, jsme koncer-
tovali v obci Nová Dědina v tamním kulturním 
zařízení.

Dalším předvánočním vystoupením byla 
naše účast v  rámci 14. setkání lidových sborů, 
souborů, sólistů a muzik ze Slovácka „Došli sme 
k  vám na koledu“ konaného v  horňácké obci 
Nová Lhota 12. prosince. Tohoto pozvání si vel-

Za Občanské sdružení Kněžpolskou chasu bych Vám všem chtěl po-
děkovat za přízeň a účast na kulturních akcích, které pořádáme a také 
popřát radostné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdra-
ví a spokojenost.

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

mi vážíme, protože vystupovat na Horňácku je 
a bude pro nás výjimečnou událostí.

Oba kněžpolské pěvecké sbory přijaly po-
zvání zazpívat na „ Rozsvěcování betlému“, jež se 
bude konat v naší obci již tradičně 20. prosince. 
Za pozvání děkujeme a budeme se snažit přispět 
ke krásné atmosféře, která toto setkání kněžpol-
ských i přespolních občanů tradičně provází.

A v  předvečer Štědrého dne, tj. ve středu 
23.  prosince se setkáme před naším kulturním 
zařízením u vánočního stromu v 18 hodin a jako 
každým rokem si již v atmosféře očekávání pří-
chodu Ježíše Krista zazpíváme koledy. Všichni 
jste srdečně zváni a svařák bude!

Vážení naši kněžpolští spoluobčané.
Jménem Kněžpolského mužského sboru 

vám děkuji za vaši účast na kulturních akcích 
pořádaných naším sborem a  Obecním úřadem 
a  přeji požehnané vánoční svátky, hodně lásky 
a klidu v srdcích, dětem pěkné dárky a v novém 
roce hlavně štěstí a zdraví.

Za Kněžpolský mužský sbor 
Petr Hubáček, předseda

Tříkrálová sbírka
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v  českých městech 

a  vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v  kostý-
mech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici cho-
dí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky 
poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si 
sami pomoci nedokáží. Prostředky z  Tříkrálové sbírky jsou 
tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním 

postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla 
pro rozdělení výtěžku a  je koncipována tak, že naprostá vět-
šina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly 
vybrány.

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v  sobotu 
9.ledna 2016.
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Vážení přátelé,
pár řádků rekapitulace naší celoroční čin-

nosti za rok 2015 v zahrádkářských osadách 
Hrádek a Ouské. Letošní suchý rok vyhovoval 
vinicím, poněvadž se tvořilo minimum plísní 
a tím se ochrana postřiky snížila cca o polo-
vinu. Úroda kvalitních hroznů byla v  lepším 
průměru. Sběr probíhal od konce září do 
konce října. Cukernatost hroznů se zlepšila 
na 18° - první sběry Müller Th urgau až na 23° 
Burgunda šedá, což představuje dobrý ročník.

 Pravidelně provádíme údržbu osad (vy-
žínání, ořez keřů) pod vedením př. Karla 

Jako i v mnoha minulých letech, tak 
i v letošním roce pokračujeme v naší obci 
s výukou orientálních tanců a to ve třech 
tanečních skupinách YALLA, YALLIN-
KY a YALLINEČKY. Celkem se již jedná 
o 30 šikovných tanečnic! Pro naše malé 
tanečnice to znamená opět nový začá-
tek, opět nová choreografi e, kterou musí 
natrénovat a vypilovat k dokonalosti na 
jarní sérii soutěží, která začíná soutěží 
Tancer Cup ve Zlíně. 

Ale pro naše nejstarší tanečnice ze 
skupiny Kaliyon – Danielu Valovou, Mi-
chaelu Crlovou, Kristýnu Seménkovou, 
Adélu Štěrbovou a  Kateřinu Húskovou, 
které znáte z plesu rodičů-byl podzim tím 
nejkrásnějším zakončením taneční sezo-
ny 2015. Začátkem listopadu se děvčata 
zúčastnila světového tanečního šampi-
onátu WORLD DANCE CHAMPION-
SHIP 2015, který se konal v Libereckém 
centru Babylon. Děvčata se svou choreo-
grafi í CRYSTALLIZE přidala ke dvěma 
titulům mistryň České republiky 2015 
i stupínek nejvyšší a medaili nejcennější – ZLATOU ze světového šam-
pionátu!! Za sebou nechala tanečnice z Ruska a Slovenska. Celkově se sou-
těže účastnilo na 2500 tanečníků všech tanečních stylů z dvaceti zemí světa.

Český zahrádkářský svaz

Zprávičky z orientu

Kaňovského a př. Ondřeje Melichárka. O pre-
zentaci vzorků vín na místní výstavy se vzor-
ně starají př. Stanislav Knot a př. ing. Zdeněk 
Hudec. Vzorky byly poskytnuty na 15 výstav. 
Orbu na zimu nám provádí pan Miroslav Ka-
ňovský. Všem děkujeme, taktéž členům osad 
a jejich záslužnou práci.

Jménem výboru ČZS v  Kněžpoli Vám, 
vážení spoluobčané, přejeme příjemné prožití 
dnů vánočních. Do nového roku 2016 hodně 
zdraví, úspěchů a svěžích dnů v radosti.

Za výbor ČZS v Kněžpoli Jiří Kolařík
Pozdraveno budiž světlo…

Byl to opravdu nádherný zážitek, který nás nakopl a inspiroval do 
další taneční sezony. 

Romana Valová
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Vážení spoluobčané, rok 2015 byl pro my-
slivecké sdružení bohatý na činnosti a aktivitu 
ze stran myslivců. Začátkem roku pokračovali 
zvelebovací práce na společenské budově ba-
žantnice, a to zejména rekonstrukce a přestav-
ba sociálního zařízení, které se nám jevilo jako 
nevyhovující. Společnou prací usilujeme o to, 
aby prostředí bažantnice bylo stále příjemné 
pro všechny návštěvníky, ale i účastníky růz-
ných rodinných oslav. 

Stejně jako každým rokem, také letos jsme 
v jarním období provedli úklid nejenom lesa, 
ale i  prostor lemující cyklotrasy probíhající 
přes kněžpolský les. Během roku probíhali 

Rok 2015 v mysliveckém sdružení Kněžpole

SDH Kněžpole 
Vážení spoluobčané,
opět tady máme konec roku, a tak nadešel 

čas k bilancování, co se nám povedlo a co míň. 
Letos to byl pro náš sbor vcelku klidný rok. 
V  únoru jsme upořádali Hasičský bál, a  kdo 
přišel, určitě se dobře bavil. Další akcí byl na 
konci dubna sběr starého železa, tímto děku-
jeme všem, kteří nás podpořili. V květnu jsme 
prokázali svou akceschopnost a  postřeh rych-
lým zásahem při neohlášeném požáru moto-
rové vozidla na hlavní příjezdové cestě do naší 
obce. V červenci u příležitosti poutě sv. Anny 
byla pořádána denní soutěž v požárním útoku, 

tentokrát bohužel po dlouhé době bez účasti na-
šeho závodního teamu. V září se někteří členové 
zásahové jednotky zúčastnili školení jednotek 
předurčených k plnění speciálních úkolů, kona-
né na centrální požární stanici ve Zlíně, kde jsme 
se dozvěděli novinky v oblasti ochrany obyvatel-
stva při živelných pohromách.

Za zmínku jistě stojí úspěchy našich mladých 
nadějí, které v současné době působí v družstvu 
sousedních Bílovic. V uplynulé sezoně se jim 
podařilo v kategorii starších žáků vyhrát Velkou 
cenu Uherského Hradiště v  požárním útoku 
mladých hasičů. Doufáme, že zůstanou zdravě 

zapálenými hasiči i nadále a k jejich úspěchům 
jim blahopřejeme.

Rád bych Vás všechny pozval na již tradič-
ní Hasičský bál, který se uskuteční 13.2.2016 
v místním kulturním zařízení. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
našim příznivcům, sponzorům a obecnímu úřa-
du za podporu v činnosti našeho sboru. 

Na závěr Vám přeji šťastné a veselé svátky 
vánoční a do nového roku 2016 pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost.

za SDH Kněžpole 
Zbyněk Kadlčík 

a práci všem myslivcům a také jménem celého 
MS Kněžpole z.s. popřál všem našim spoluob-
čanům příjemné prožití svátků vánočních a do 
nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a poho-
dy. 

Ing.Tomáš Špaček Ph.D.
předseda MS Kněžpole

Tenisový klub Kněžpole v minulých dnech 
ukončil čtrnáctou sezónu. 

Z  pořádaných „soutěží“ bylo 7 jedno-
rázových turnajů a  dlouhodobá Kněžpolská 
tenisová liga. Sezónu odstartoval nový turnaj 
určený pouze pro ženy – turnaj ve čtyřhře 
žen. Prvními vítězi se stal pár Pavlína Palčíko-
vá a  Yveta Sýkorová (Kunovice). Následující 
turnaj ve dvouhrách vyhrál a loňské prvenství 
obhájil J. Řezníček. Kněžpolskou sovu vyhráli 
Tereza Píšťková s Tomášem Úlehlou a o dva 
měsíce později obhájili i  vítězství v  turnaji 

Tenisový klub Kněžpole
mixů. Burčákový turnaj měl tradičně dva ví-
těze, mezi hobíky vyhráli a  postup do vyšší 
kategorie vybojovali Lukáš Remeš s  Ondrou 
Kozelkem a mezi profíky opět obhájci loňské-
ho titulu, pár Řezníček, Šuranský. Pivní turnaj 
vyhrál stejně jako vloni Pavel Kaňovský, ten-
tokrát za pomoci Honzy Štěpaníka a  Mirka 
Sedláka. Závěrečný Mikulášský turnaj vyhráli 
vítězové Burčákového turnaje Jara Řezníček 
s Pavlem Šuranským.

Kněžpolské tenisové ligy se zúčastnilo 28 
hráčů ve dvouhrách a  dvanáct párů soutěže 

čtyřher. Vítězem a  současně kněžpolským te-
nistou roku 2015 se stal Vraťa Chaloupka, sou-
těž čtyřher vyhrála dvojice Kaňovský, Vážan.

Tenisová škola pro děti byla v provozu od 
června do září a pod vedením trenérky Terezy 
Píšťkové se v ní vystřídalo více jak 20 dětí.

Veškeré informace o konaných akcích na-
leznete na www.tenis-knezpole.cz, dotazy, ná-
vrhy nebo připomínky můžete zasílat na kon-
taktní mail tenis-knezpole@email.cz.

Za TK Kněžpole       
Mgr. Petr Holub, předseda TK

také další opravné a udržovací práce na mys-
liveckých přikrmovacích zařízeních tak, aby 
s příchodem zimního období byly pečlivě při-
praveny na novou sezónu a  poskytly zázemí 
pro zvěř. Součástí těchto prací je rovněž pravi-
delné doplňování zásob během zimy. 

Na základě nového občanského zákoníku 
a změny v legislativě, kdy se všechna občanská 
sdružení musela změnit na spolky, nás tato 
změna rovněž postihla. Proto se naše sdruže-
ní MS Kněžpole muselo přejmenovat na MS 
Kněžpole z.s. (z.s.= zapsaný spolek). 

Na závěr bych rád poděkoval za pomoc 
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Poločas fotbalového ročníku 2015/2016.

Základní škola

Fotbalový podzim je 
zdárně za námi a dva trav-
naté půl-hektary v naší obci 
dočasně utichly. Tým mužů 
Kněžpole v  první půli se-
zóny vybojoval suverénně 

24  bodů díky sedmi výhrám a  třem remízám 
v  11  utkáních. Aktuálně drží naši muži ve své 
soutěži druhou příčku. Na prozatím vedoucí To-
polnou ztrácíme pouhý jeden bod. Z našich mlá-
dežnických oddílů dorost zatím okupuje 9. příč-
ku tabulky krajského přeboru se 17-ti body a žáci 
jsou na předpoledním čtvrtém místě se ziskem 
7 mistrovských bodů z osmi odehraných zápasů. 
Přípravce se daří o  něco lépe, “kněžpolský” A-
-tým v sedmi zápasech nasbíral 12 bodů a usadil 
se na čtvrtém místě své osmičlenné okresní sou-
těže. “Mistřické” béčko je zatím s šesti body na 
šestém stupínku. Zde je nutné zdůraznit, že oddí-

Jednou z prvních akcí pořádaných v tomto školním roce byl tra-
diční podzimní sběr papíru. Přál nám slunný den a ruce pilných sběra-
čů plnily připravené kontejnery navezeným papírem. Děkujeme všem 
ochotným rodičům a  prarodičům za spolupráci. K nejusilovnějším 
sběračům tentokrát patřili Bilíkovi, Otrusiníkovi a  Kašní. Podzimní 
sběr byl uzavřen sběrovou tombolou, při které byli šťastní výherci od-
měněni drobnými dárky.

První podzimní den  žáci 1. – 3. ročníku základní školy společ-
ně s dětmi mateřské školky navštívili divadelní představení Písnička 
pro draka. Do školy zavítali herci z Královéhradeckého divadla, kte-
ří dětem zahráli veselou pohádku plnou vtipných situací, rozhovorů 
a písniček. 

V září jsme si připomněli Evropský den jazyků. Naším cílem bylo 
uvědomění si, že jazyk je prostředek dorozumívání se mezi lidmi. Vy-
zkoušeli jsme si, jak se zdraví lidé v různých koutech světa, poslechli 
si či zazpívali říkanky a písničky v angličtině. Závěr pásma patřil po-
hádce Červená Karkulka, tentokrát v ukrajinském jazyce, kterou přišla 
dětem převyprávět paní Dolonská a v přinesené knize si děti měly pří-
ležitost prohlédnout jim zatím neznámé písmo – azbuku.

Žáci třetího ročníku zavítali na besedu na obecní úřad. Paní Hruš-

ly žáků a přípravek prochází nelehkým obdobím 
přestavby, kdy uznání zasluhuje každý bod získa-
ný na hřištích proti obvykle vyspělejším a sehra-
nějším soupeřům. Těšit nás může fungující “fot-
balová školka” pro nejmenší sportovce, která se 
premiérově účastní svého prvního opravdového 
velkého turnaje hráčů do 6-ti let v Hluku. Dou-
fáme, že i nadále budou kněžpolské děti nacházet 
za podpory svých rodičů cestu do našeho fotba-
lového klubu, který jim zajistí slušné technické 
i  organizační zázemí. Podrobnosti o  výsledcích 
a  o dalším sportovním programu naleznete na 
našich internetových stránkách www.sokolkne-
zpole.cz, které pravidelně aktualizujeme.

Ani zimní přestávka však není obdobím 
zcela bez aktivity, neboť je nutné ji využít k zim-
ní přípravě na blížící se jarní část sezóny. Díky 
podpoře našich sponzorů se opět podařilo zajis-
tit pravidelné páteční tréninky v  tělocvičně ZŠ 

ková a paní Vašíčková seznámily 
školáky s  činností úřadu, s  pra-
cí zastupitelstva obce a  také jim 
ukázaly jednotlivé kanceláře. Nej-
déle se školáci zdrželi v kancelá-
ři pana starosty, kde si prohlédli 
prapor obce. Také nás všechny 
upoutalo množství ocenění a po-
hárů Sboru dobrovolných hasičů 
Kněžpole, které jsou vystaveny 
v chodbě úřadu.

V naší škole proběhla v  průběhu měsíce září sbírka na podporu 
hiporehabilitačního centra CPK Chrpa. Děti zakoupením pohlednic 
a drobných předmětů podpořily nákup a výchovu nových koníků pro 
hiporehabilitaci. Vybranou částku 700,- Kč jsme ve spolupráci s rodiči 
odeslali na sbírkový účet CPK Chrpa.

Naši čtvrťáci se začátkem října zúčastnili výuky na dopravním hřiš-
ti v Uherském Hradišti. Tradičně již po teoretické části následovala jíz-
da na kole, kde si žáci získané znalosti ověřovali v praxi. I když  počasí 
nepřálo, děti zvládly vše na výbornou.

Tělovýchovná jednota SOKOL Kněžpole 
zve všechny spoluobčany na tradiční 

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
26.prosince 2015 od 20 hodin v sále kulturního zařízení
K tanci a poslechu bude hrát skupina KOKTEJLBAND. 
O dobré občerstvení a bohatou tombolu je postaráno.

Srdečně zvou SPORTOVCI

Jarošov na celé období nepříznivého zimního 
a  jarního počasí. Našim mládežníkům zajiš-
ťujeme i dopravu do Jarošova a  zpět. O účasti 
oddílu mužů na zimních přípravných utkáních 
a případných turnajích Vás budeme informovat 
v příštím vydání tohoto čtvrtletníku a na našich 
webových stránkách. V rámci mimosportovní 
činnosti klubu Vás chceme upozornit na konání 
tradiční a oblíbené Štěpánské zábavy, kterou i le-
tos pořádáme 26. prosince od 20:00 v kulturním 
sálu obce Kněžpole. K tanci a dobré náladě nám 
zahraje skupina Koktejl Band, občerstvení bude 
zajištěno. Jste všichni srdečně zváni. 

Závěrem nám dovolte, abychom Vám po-
přáli radostné a  pohodové prožití vánočních 
svátků, a  rovněž pevné zdraví, mnoho štěstí 
a úspěchů v roce 2015.

Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Všichni jsme se těšili na divadelní představení Nezbedná pohádka 
do Slováckého divadla  v Uherském Hradišti. Čekala na nás veselá po-
hádka plná písniček podle předlohy Josefa Lady. Dětem se líbil zejmé-
na veselý Kašpárek, který plnil roli pohádkového průvodce, ale i velmi 
líný Honza, drak, peklo s čerty a nebojácná princezna Máňa 

Také letošní druháci se seznámili s Hasíkem v rámci preventivního 
programu v protipožární ochraně. Kromě jiného jsme se učili, co dělat 
a  jak se chovat, kdyby vznikl požár ve škole, vyzkoušeli jsme si, jak 
správně volat o pomoc v případě požáru v domácím prostředí. 

Počasí v říjnu s námi laškovalo právě ve chvíli, kdy byla napláno-
vána akce školní družiny Drakiáda. Připravení draci museli pár dnů 
posečkat, než nám počasí přálo a mohli vzlétnout vzhůru do oblak.

V úterý 27. října jsme realizovali první setkání v  rámci našeho 
celoročního projektu Objevujeme. Téma, kterému jsme se tentokrát 
věnovali, bylo „Objevujeme vlastnosti vzduchu“. První skupina žáků 
si připravila své experimenty, které nám postupně jednotliví badatelé 
odprezentovali a my jsme si všímali jevů a zákonitostí, které z každého 
experimentu plynou. Bylo to zajímavé a všechny nás to bavilo.

Naši prvňáčci pozvali do školy na den otevřených dveří své rodiče, 
aby se přišli podívat do vyučování, jací jsou šikulové a co všechno se už 
naučili. Věříme, že se maminkám a tatínkům ve třídě líbilo.

Jak si správně čistit své zoubky a  správně pečovat o  svůj chrup, 
se učili naši školáci na přednášce studenta zubního lékařství. V rámci 
prevence se děti nejdříve dozvěděly o vzniku zubního kazu a pak si na 
sobě pomocí speciální modré „vodičky“ vyzkoušeli, jestli si správně 
čistí zuby.

Naše kroky také zamířily do Galerie Slováckého muzea v  Uher-
ském Hradišti, kde jsme si nenechali ujít výstavu známé české vý-
tvarnice Heleny Zmatlíkové. Obdivovali jsme velké množství nama-
lovaných obrázků i  ilustrovaných knih, poznali řadu jmen knižních 
postaviček. Program následoval besedou, při které jsme s potěšením 
listovali ve vlastních knihách a  leporelech, které jsme si na výstavu 
přinesli. Největší zastoupení v četnosti knih získala Honzíkova cesta, 
která provázela i dětství našich rodičů.

V listopadu zavítal do naší školy se svou kouzelnickou show pro 
mladší školáky a děti MŠ herec Tomáš Šulaj, člen uměleckého souboru 
Slováckého divadla Uherské Hradiště. Všechny děti si okamžitě získal 
a smích se nesl školou po celou dobu jeho vystoupení.

V pátek 4. prosince všichni s napětím očekávali návštěvu Mikuláše 
v naší škole. A opravdu! Během dopoledne jsme mohli postupně od 
nejmenších dětí až po nejstarší školáky přivítat Mikuláše s celou jeho 
družinou ve svých třídách. Je pravda, že někteří se trošku báli zlobi-
vých čertů. Proč asi? Prvňáčci Mikulášovi krásně přednesli básničky, 
v dalších třídách zase zazpívali. Všechny děti byly od  laskavých andělů  
odměněny bohatou nadílkou.

Naši školu budeme reprezentovat v nových tričkách s novým lo-
gem. Děkujeme paní Evě Hudečkové za spolupráci na vzniku podoby 
loga.

Všem čtenářům Kněžpolských novin přejeme prožití období vá-
nočních svátků ve zdraví, klidu a pohodě a  také hodně spokojenosti 
a splněných přání v přicházejícím roce 2016.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole Mgr. Irena Šichová

Okénko do Mateřské školy
Je poslední den měsíce listopadu, já sedím 

a  píši pro ty, co zajímá dění v  mateřské škole 
Kněžpole. Když se ohlédnu, vidím spoustu po-
znávacích a kulturních akcí. V říjnu jsme navští-
vili divadelní představení s názvem „Nezbedná 
pohádka“ ve Slováckém divadle v  Uherském 
Hradišti. Také jsme využili nádherného pod-
zimního počasí a vydali se s našimi předškoláky 
do lesa. Děti se v lese umí chovat. Ví, že nesmí 
být hluční, pozorují okolní svět, sbírají plody, 
semena, mech a  přiřazují listy ke správným 
stromům. A když uvidí zajíce, nebo srnu, to se 
jim rozzáří oči a  se zatajeným dechem pozo-
rují tu krásu kolem. Říká se, že podzim je po-
chmurný, ale tento rok se nám nadmíru vydařil. 
Listopad byl krásný, barevný a  slunečný. Celá 
mateřská škola si vyjela na výlet do kina Hvěz-
da na kouzelnou pohádku „ Tři prasátka“. Bylo 
zde spousta písniček a komických situací. Děti 
se snažily předvídat a také pomáhat prasátkům 
s hledáním materiálu pro stavbu domečků. Vý-
let se všem moc líbil. Někdy se stane, že k nám 
zavítá i velký kouzelník Valdíni, nebo kouzelné 
šou „Veselého Toma“. A to se potom dějí věci. 
Se zvídavostí a  na špičkách, aby každý dobře 
viděl a  nic mu neuniklo, jsme pozorovali, jak 
z prázdného klobouku vyskočí králík, z prázdné 
klece vyletí hrdlička a jiné nepředvídatelné jevy. 
I z našich dětí se na malou chvíli stali kouzelníci 
a možná si i uvědomily, jak je důležité míti hbité 
prstíky a mít rychlé reakce v danou chvíli. Vý-
chova vztahu k životnímu prostředí, ke vnímá-
ní krás téměř všemi smysly jako je barva, tvar, 
zvuk a hlasy se děti v „Příhodách žabky Kapky“ 
seznamovaly s tím, jak je pro nás důležité zdravé 
životní prostředí, ohleduplný vztah k živé i neži-

vé přírodě, čistota vody, kterou pijeme a pozná-
vání přírodních jevů, nejlépe z vlastní zkušenos-
ti. Dítě předškolního věku se začíná postupně 
rozhlížet kolem sebe. Seznamuje se s  okolím, 
životním prostředím přírodním i tím, které vy-
tvořil člověk. Věřím, že když našim nejmenším 
ukazujeme přírodní krásy kolem nás, tak se stá-
vají citlivějšími bytostmi. Výtvarné schopnosti 
mohou děti ukázat ve výtvarných akcích, jako 
bylo např. „Tajemství stromů“ a nyní probíhající 
„Vodní svět očima dětí“. Jejich práce budou vy-
staveny v Redutě 9. prosince 2015 v 10:00 hod. 
V prosinci se to kouzly, zázraky a  kouzelnými 
bytostmi jen hemží. Mikuláš, andělé a  spousta 
čertů. Je čas na zpytování svědomí. My se čerta 
nebojíme, směle se mu postavíme, zazpíváme 
i  zatančíme. Pevně věřím, že tato návštěva do-
padne dobře a naše ratolesti si uvědomí, že konat 
dobro je lepší, než zlo. Vánoční svátky jsou svát-
ky klidu a míru. I my se na ně připravujeme. Vy-
zdobili jsme si okna naší malé školičky, připra-
vujeme besídky pro rodiče a naše milé přátele, 
děti vyrábí dárečky pro své nejmilejší a všichni 
se těšíme na Ježíška u nás doma. 27. ledna 2016 
se uskuteční zápis do základní školy. Pro vstup 
dítěte do základní školy musí dítě dovršit šesti let 
k 31. srpnu téhož roku. To však ještě nezname-
ná, že je zralé pro školu. Co je to tedy zralost?  
Je to komplexní charakteristika daná úrovní 
zrání centrální nervové soustavy, která ovlivňuje 
vývoj mentálních schopností, vnímání, řečové 
schopnosti a  emocionální stabilitu dítěte. Je to 
připravenost v rovině fyzické, rozumové, citové 
a  sociální. Mít tělesné předpoklady znamená 
být na takové úrovni, aby každodenní návště-
va školy neohrožovala zdraví dítěte. S tělesnou 

vyspělostí úzce souvisí dozrávání imunitního 
systému a tím i menší nemocnost dítěte. Hrubá 
motorika souvisí s  řečí, myšlením i  lateralitou. 
Jde o ovládání a držení těla, koordinaci horních 
a dolních končetin a rytmizace pohybu. Rozvoj 
jemné motoriky – pohyby rukou a prstů, úchop 
tužky a rozvoj vizuomotorické koordinace. Aby 
budoucí školák měl úspěch, musí dosáhnout 
určitého stupně intelektuálního vývoje. Měl 
by mít zájem o  nové poznatky, zapojovat se 
do nabídnutých aktivit a  udržet si soustředě-
nou pozornost. Pro výuku čtení a psaní by měl 
zvládnout analytické vnímání, dělení slov na 
slabiky, poznávání hlásky ve slově, gymnastiku 
jazyka a rtů, sluchové vnímání a plynulost řeči. 
Pro pojmové učení je důležité analytické myšle-
ní, tzn. mít schopnost vnímat jednotlivé znaky, 
vztahy, jevy, logicky myslet, používat souvětí 
bez agramatizmů, umět vyjádřit a  popsat své 
zážitky, přání, poznatky a city. Dítě by mělo mít 
dostatečnou slovní zásobu a  správnou výslov-
nost. Je důležitá sociální úroveň, emocionální 
nezávislost, která umožňuje i  lepší adaptaci na 
nové prostředí. Dítě musí být připraveno na roli 
školáka se spoustou povinností. Vše záleží na 
vnějších vlivech a především na výchově. Říká 
se, že štěstí přeje připraveným. Toto rčení platí 
i  pro rodiče předškoláka, kteří by měli v  sou-
činnosti s mateřskou školou své dítě postupně 
připravovat na vstup do školy. Protože se vánoce 
nezadržitelně blíží, chtěla bych všem lidem po-
přát pěkné, klidné vánoční svátky a našim nej-
menším splněná všechna tajná přání. V novém 
roce především hodně zdraví a spokojenosti. 

Za mateřskou školu napsala 
Nosková Ladislava
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Cecilka 2015 - Přehlídka schol farnosti BíloviceCecilka 2015 - Přehlídka schol farnosti Bílovice

Mateřská škola - třída motýlkůMateřská škola - třída motýlků

Mikulášský turnaj v Hluku - Fotbalová přípravkaMikulášský turnaj v Hluku - Fotbalová přípravka

Základní školaZákladní škola

KALIYONKALIYON

Mateřská škola - třída srdíčekMateřská škola - třída srdíček

Vánoční tvořivé dílničky pro dětiVánoční tvořivé dílničky pro děti

Základní škola na návštěvě na Obecním úřaděZákladní škola na návštěvě na Obecním úřadě



12

Kněžpolské noviny

Redakční rada a vedení obce právně neodpovídá za obsah a pravdivost jednotlivých článků a názory 
v nich obsažené se nemusí shodovat s názory redakční rady a vedení obce.
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Grafi cká úprava a tisk Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz

Vítání občánkůVítání občánků
Mezi občany Kněžpole 
byli dne 12. října 2015 přivítáni:

Petříková Sofi e
Kašný Jakub
Jagoš Viktor
Kadlčík Jan

Rada obce Kněžpole a Obecní úřad Kněžpole 
zve všechny spoluobčany na 5. ročník 

KNĚŽPOLSKÉHO 
SILVESTROVSKÉHO VÝŠLAPU

Tradičně jsou připraveny dvě trasy. 
Start první skupinky, která se vydá směrem k rozhledně Rovnina, je 31.12.2015 

v 11 hodin od Obecního úřadu. Druhá skupinka, zejména rodiny s malými dětmi, 
vyjde ve 14 hodin. Obě trasy budou končit u sklepů „Ve vývozi“, kde odpoledne 

zakončíme táborákem s opékáním špekáčků.  

Poslední letošní akcí bude 

PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK. 
Sejdeme se ve 23:45 hodin před kulturním domem. 

Ohňostroj a šampaňské je zajištěno. 
Nezapomeňte skleničky

Hubáčková Klára
Opluštil Maxim
Režný Lukáš
Šobáň Matěj

Vážení spoluobčané, milí příznivci našeho ženského sboru, rády bychom vám 
touto cestou poděkovaly za vaši přízeň v roce 2015, popřály klidné a požeh-
nané Vánoce a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody.

Děvčice z Kněžpola


