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Vá ž e n í
spoluobčané,
dovolte mi, abych
Vás srdečně pozdravil v letošním druhém vydání Kněžpolských novin. Čas nekompromisně letí
a máme tu opět červenec. Jaro se změnilo v léto a pro děti nastaly tolik vytoužené
prázdniny. Pro dospělé pak nejen čas dovolených, ale mimo jiné také prací na svých
zahradách a zahrádkách.
Právě v souvislosti se zahradami bych
Vás rád informoval, že obec podala žádost
o dotaci na zavedení separace bioodpadů
v naší obci. Jak jste se dověděli již z letáků, které byly distribuovány před podáním
žádosti v rámci průzkumu zájmu o takový
projekt, jedná se o nákup kompostérů na
bioodpad o objemu cca 700 litrů, které by
byly následně zcela zdarma zapůjčeny Vám
občanům.
Pokud
bude naší žádosti
vyhověno, bude tento projekt dle mého
názoru zcela jistě
pozitivním krokem
směřujícím ke zlepšení životního prostředí v naší obci.
Pokračují projektové
práce na optimalizaci řešení školní
družiny. Mimo to
připravujeme projektovou dokumentaci na snížení energetické náročnosti
budovy
obecního
úřadu a víceúčelové
budovy na hřišti tak,
aby bylo v případě
vyhlášení příslušné
výzvy možné podat
žádost o dotaci na
tyto projekty.
Standardně
běží údržba zeleně
na veřejných prostranstvích. Bohužel
jsem v posledních
měsících zazname-

nal negativní
trendy v chování některých našich občanů. Opakovaně došlo ke krádežím odpadkových košů u
zastávky ČSAD. Skutečně nechápu, k čemu
někomu plechová vložka do odpadkového
koše poslouží. Je opravdu smutné, že mu
stojí za okrádání nás všech. Stejně tak došlo
v několika případech ke sprejerství. Postříkány byly jak odpadkové koše u zastávky,
tak například branka do „býkovny“. Zatím
nevznikla nějaká větší škoda, ale dle mého
názoru je potřeba takovým trendům zamezit již v jejich zárodku. Děti se sprejem
si možná neuvědomují, že například při
poškození fasády může jít škoda do desítek
tisíc. Možná to považují za hru a dobrodružství, ale tato představa je klamná. Jedná
se o poškozování cizího majetku a protiprávní činnost. Prosím Vás proto všechny,
aby jste nebyli lhostejní ke svému okolí a v
případě, že se stanete svědky podobné činnosti, podle okolností přímo zakročili nebo
u vážnějších případů zavolali PČR.
Vraťme se však k příjemnějším záležitos-

č.2/2011
tem. Přeji Vám všem krásné prožití nastávajícího období dovolených. Ať je to období
plné pohody, odpočinku a hlubokých zážitků. Dětem přeji krásné prázdniny!
Mgr. Petr Knot, starosta obce

Příjemné
prožití letního
období,
dovolených
a prázdnin.
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Noční soutěž v požárním útoku 11. června 2011
Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům za
jejich spolupráci a za podporu při sběru železného šrotu.
Další akci, kterou jsme pořádali v uplynulém období, byla noční
soutěž v požárním útoku. Počasí i účast týmů byla pěkná, ale bohužel
se nezadařilo našemu „A“-teamu , jehož výpadek tentokrát plně zastou-

pili kluci z „Béčka“ a po krátkém tréninku tak dosáhli velmi pěkného
9.místa s časem 19:13 s.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na denní soutěž, která se bude
konat u příležitosti poutě sv.Anny 24.7.2011 od 14 hodin na místním
fotbalovém hřišti…
Za SDH Zbyněk Kadlčík

TJ Sokol Kněžpole

Dorost Mistři Okresního Přeboru 2010-2011
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Sokol Žáci Mistři Okresní Soutěže 2010-2011
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VÝSLEDKY FOTBALOVÉ SEZÓNY 2010-2011
O víkendu 18. - 19. června závěrečné
hvizdy píšťalek rozhodčích ukončily náročnou a zajímavou fotbalovou sezónu 2010 –
2011. Tělovýchovná Jednota Sokol Kněžpole
v ní dosáhla několik pozoruhodných úspěchů
zejména v mládežnických kategoriích.
Naše oddíly žáků a dorostenců zcela
ovládly své soutěže. Vybojovaly si postup
stylem, který nelze nazvat jinak, než „spanilá jízda“. Žáci za celou sezónu nalezli přemožitele pouze dvakrát a zajistili si díky 12-ti
vítězstvím se ziskem 36 bodů při dosaženém
skóre 69:11 titul mistrů Okresní soutěže sk.
A. Přitom došlo odchodem dlouholetého trenéra na začátku jarní části sezóny k rozpadu
realizačního týmu. Naši žáci dohrávali soutěž ve složitých podmínkách pod taktovkou
manažera Radka Běleše, což činí jejich výkon
ještě pozoruhodnějším. Dorostenci téměř
navlas zkopírovali úspěch svých mladších
kamarádů, ale pro změnu v Okresním přeboru. Ani jednou neokusili hořkost porážky, ve
20-ti utkáních získali 58 bodů a dosáhli skóre 72:8. Mistrovský titul získali s náskokem
22 bodů před druhým Bánovem! Podobně
jako v případě žáků i trenér dorostenců náhle odešel v půlce sezóny a nebylo jednoduché

menal náš 1. tým 9 vítězství, 5 remíz a 10
porážek. Získal 32 mistrovských bodů a dosáhl skóre 36:33.
Závěrem lze konstatovat, že TJ Sokol
Kněžpole má za sebou úspěšnou sezónu.
Výrazné úspěchy mládežnických oddílů jsou
předpokladem i pro solidní perspektivu do
budoucna. V uplynulé sezóně však bylo nutné
řešit i nemálo personálních a organizačních
problémů, které naznačují, že růst úrovně
a úspěch nepřijdou sami od sebe a vyžadují
nemálo osobního nasazení a spolupráci všech
– jak hráčů, tak i funkcionářů – členů Tělovýchovné Jednoty, kterým tímto za vynaložené
úsilí děkujeme. Chceme rovněž poděkovat
všem sponzorům za významnou a nezbytnou
podporu. Obrovský dík patří našim fanynkám, fanouškům a příznivcům za podporu
a hojnou návštěvnost, která pořád dokazuje,
že naše obec je tradičně zejména „fotbalová“.
Věříme, že tato přízeň nám zůstane zachována
i po skončení období letních dovolených, kterých příjemné, nerušené a zdravě sportovní
prožití přejeme Vám všem.
za Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

udržet kontinuitu dobrých výkonů a navázat
na úspěšné tažení podzimní částí soutěže. Pod
vedením nového trenéra Ludvy Kováče se to
nakonec podařilo.
Muži Kněžpole „B“ coby nováčci Okresní
Soutěže podali skvělý výkon a probojovali se
až na konečnou druhou a postupovou příčku
tabulky. Postup jim nakonec unikl jenom o
pověstný „vous“, kdy byli při rovnosti bodů a
napříč lepšímu skóre odsunuti na třetí pozici.
Ve prospěch postupujících Košíků totiž rozhodla nepatrně příznivější bilance vzájemných utkání. Přesto výborného výsledku naše
Benfika dosáhla díky 17-ti výhrám, 3x remizovala a pouze 6x odešla z trávníků pokořena. Celkem získala 54 bodů a dosáhla aktivní
skóre 80:42.
Náš A-tým mužů statečně zápolil s nelehkou konkurencí v krajské 1. A třídě sk.B.
„Áčko“ se dlouho drželo v horní polovině
tabulky „na dostřel“ od medailových pozic.
Díky několika porážkám v závěru jarní části soutěže se však propadlo středem tabulky
obsazeným celky s velmi malými bodovými
odstupy. Nakonec skončilo na pěkné osmé
příčce se ztrátou pouhých 3 bodů na páté Slovácko „C“. Celkově ve 24-ti utkáních zazna-

Obecní úřad informuje
SVOZ
nebezpečných složek odpadu vytříděných
z komunálního odpadu
r o k 2011
_______________________________________________________
19. září 2011

19.00 – 20.00

před budovou Obecního úřadu Kněžpole

Přehled shromažďovaných odpadů :
•
200113
Rozpouštědla
•
200114
Kyseliny
•
200115
Zásady
•
200117
Fotochemikálie
•
200119
Pesticidy
•
200126
Olej a tuk
•
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsah. neb.látky
•
200129
Detergenty obsahující nebezpečné látky
•
200131
Nepoužitelná cytostatika

Vybraná elektrozařízení v režimu zpětného odběru :
chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky,
baterie a další zařízení dle příslušné legislativy

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovice oznamuje změna provozní
doby během prázdnin:
Od 1.7.2011 do 31.8.2011
úterý
8.30 – 12.30
13.30 – 16.30
čtvrtek
8.30 – 12.30
13.30 – 16.30
Od 25.7. 2011 do 5.8.2011 je pobočka z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.
K dispozici jsou vám pobočky v Uherském Hradišti.

Obecní úřad Kněžpole
ve spolupráci s chovateli
koní a TJ Sokol Kněžpole
Vás srdečně zvou na

XV. HUBERTOVU JÍZDU

která se koná v sobotu 17. září 2011.
Příjezd účastníků od 8.00 hod. ke hřišti v Kněžpoli.
Slavnostní zahájení a výjezd v 10.00 hod.
Taneční zábava se koná v 19.00 hod
v sále místního kulturního zařízení.
Odpovídající jezdecké oblečení vítáno.
Pořadatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví a škody
způsobené účastníky Hubertovy jízdy.
Závazné přihlášky u p. Antonína Kaňovského
na mob. 739 726 713
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek Uherské Hradiště
– sobota 10.9.2011 a neděle 11.9.2011
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V ý p i s U S N E S E N Í č. 4
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole,
konaného dne 23. června 2011
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/1/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole souhlasí se
závěrečným účtem obce za rok 2010 bez
výhrad.
k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/2/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, týkající se
záměru Zavedení separace bioodpadů v obci
Kněžpole (nákup kompostérů určených k
bezplatnému zapůjčení občanům). Zastupitelstvo schvaluje předpokládanou finanční
spoluúčast na projektu ve výši max. 70.000,Kč s tím, že v letošním roce by náklady činily 36.000,-Kč. Finanční prostředky budou
zajištěny z rozpočtu obce Kněžpole.
k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/3/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje
Změnu č. 2/2011 rozpočtu obce Kněžpole:
výdaje:
- 2.011.000,-Kč
financování: - 2.027.000,-Kč
příjmy :
+ 16.000,-Kč
k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/4/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje následující
prohlášení:
Vlivem nedokončené přeregistrace dobrovolného svazku obcí s názvem „Region Za
Moravú“ ( IČ: 708 78 919 ) z listopadu 2001
( informace o přeregistraci nebyla předána
Českému statistickém úřadu ) je stávající Region Za Moravú registrován u ČSÚ i
nadále pod původním názvem z roku 2000
( tj. „Sdružení právnických osob s názvem
Region Za Moravú“ ). Touto skutečností
došlo k tomu, že obec Kněžpole při schvalování různých dokumentů týkající se vztahu
obce a tohoto regionu uvádí v usneseních
svého zastupitelstva, zápisů z obecních rad
či rozhodnutí starosty obce jak název „Region Za Moravú“ tak i název „Sdružení právnických osob s názvem Region Za Moravú“.
Z důležitých dokumentů se jedná např. o
schválení zástupce obce v tomto „Regionu Za Moravú“ ( schvalováno 1.12.2010 ),
ve vztahu k projektu „Sportovní a dětská
infrastruktura Regionu Za Moravú“ se jed-
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ná např. o Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce Kněžpole na
financování projektu ( schváleno 1.12.2010
), Smlouvu o partnerství ( schváleno
1.12.2010) či Smlouvu o výpůjčce č. výpůjčka/05/2011 ( schváleno 12.5.2011 ) a jiné
dokumenty.
Obec Kněžpole potvrzuje resp. schvaluje
platnost těchto usnesení a na jejich základě vytvořených dokumentů či realizovaných kroků, ať je použit první nebo druhý název. Oba názvy byly a jsou spojeny s
jedním identifikačním číslem ( IČ: 708 78
919 ), jedním sídlem ( Mistřice č.p. 9, PSČ:
687 12 ), zástupci obcí byli zastupitelstvy
svých obcí jednoznačně schváleni a orgány
„Regionu Za Moravú“ pracují v souladu s
předmětem své činnosti, který „Region Za
Moravú“ má. Pro odstranění všech pochybností budou nadále ( až do další případné
změny ) při jednání o „Regionu Za Moravú“
s IČ: 708 78 919 uváděny tyto, dle „REGISTRU ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB“ vedený u Krajského úřadu
Zlínského kraje v souladu s ustanovením §
20i zákona č. 40/1964 Sb., správné údaje:
Právní forma:
Dobrovolný svazek obcí
Název svazku:
Region Za Moravú
Sídlo svazku:
Mistřice č.p. 9, 687 12
Bílovice
Identifikační číslo:
708 78 919
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/5/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
V souladu s ustanovením čl.IV, bodem i),
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Kněžpole na financování

projektu „Sportovní a dětská infrastruktura
Regionu Za Moravú“ uzavřené v roce 2010
mezi obcí Kněžpole a Regionem Za Moravú
( IČ: 708 78 919 ), ve znění svých dodatků, schvaluje zastupitelstvo obce Kněžpole
uvolnění finanční částky ze svého rozpočtu
ve výši max. 30.000,- Kč včetně DPH ročně
po období min. udržitelnosti projektu ( tj.
rok ukončení akce + 5 let, předpoklad 2012
- 2017 ) pro zajištění provozu resp. údržby (
tzv. udržitelnosti ) výstupů tohoto projektu
( sportovní a dětská infrastruktura ), které
se nacházejí na k.ú. Kněžpole.
k bodu č. 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/6/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a o souhlasu se zřízením
stavby na pozemcích parc. č. 1381/1, 1428,
2768/1 v k.ú. Kněžpole, mezi obcí Kněžpole a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657
02 Brno a současně s budoucím uzavřením
samotné smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby za podmínek upravených ve smlouvě o smlouvě
budoucí.
k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/7/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole ukládá Radě
obce Kněžpole dopracovat studii na úpravu
prostor stávající knihovny pro potřeby školní družiny.
k bodu č. 9)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/8/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje
Radu obce Kněžpole k zahájení kroků ve
věci přezkoumání legálnosti převodu katastrálního území Kněžpole do katastrálního
území Jarošov, t.j. právní analýzu a přezkoumání precedentních kauz.
k bodu č. 10)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/9/2011
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje starostu obce jednáním s agenturami zajišťujícími dotační management a s projektanty ve
věci přípravy podkladů pro podání žádosti
o dotace na snížení energetické náročnosti
budovy obecního úřadu a budovy č.p. 103
s tím, že finanční náklady na přípravu projektů nepřesáhnou částku 80.000,-Kč.
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Stavění a kácení máje 2011
Občanské sdružení Kněžpolská chasa
za pomoci ročníků 1993 a 1994 uspořádalo
30.dubna stavění máje a 4.června jeho kácení.
Přípravy na tuto akci (ostatně jako na každou
jinou) začaly minimálně o dva měsíce dříve,
než je samotné stavění máje. K přípravám patří hlavně dělání růžiček, dovoz klady, vázání
folg, kopání jamy a zdobení vršku, který se
letos vynášel od Kláry Kořínkové. Večer hrála
k poslechu a tanci Cimbálová muzika Jožky
Staši z Lipova.

I když máj patří k těm déle pořádaným
akcím, tak zájem o něj rok od roku opadá… A
je otázkou co je důvodem? Zda slabší ročníky
a nebo jen prostý nezájem o tuto akci, který
je vidět i z řad našich spoluobčanů. Pro příští rok budeme uvažovat o tom, jestli se máj
bude vůbec stavit, protože v deseti až patnácti
lidech se opravdu postavit nedá! Na druhou
stranu je třeba poděkovat všem těm, kteří se
této akce zúčastnili a pomohli jak při stavění,
tak při závěrečném kácení.

Další pořádanou akcí budou tradiční říjnové kněžpolské hody. Program a přípravy na
nácvik tanečků na tuto akci bude ještě upřesněn.
Rádi v našem kroužku a na zkouškách
na hody přivítáme nové nadšence. Hodové
zkoušky začnou na konci letních prázdnin a
termíny jednotlivých zkoušek budou vyvěšeny na nástěnce.
za výbor O.S.K.CH.
předseda David Hrabica

Stavění máje

Něco o příjmeních…
Historie vzniku příjmení je již velmi stará.
Jejich povinné užívání bylo však zavedeno za
panování Marie Terezie a Josefa II. Hlavním
účelem této změny bylo již v té době sčítání
lidu a majetku. Existovalo několik způsobů
jak příjmení tvořit. Mnohdy při stejných příjmeních měly rodiny přezdívky, aby se v těch
jménech lidé v obci vyznali a mohli je rozlišovat. K jejich vzniku často přispěla i řemesla,
povolání, záliby, jindy i lidské povahy nebo
tělesné vlastnosti. A tak třeba vznikla příjmení
jako je např.: Kovářovi, Sklenářovi, Bednářovi,
Kupcovi, Švecovi, Sedlákovi, Večeřovi, Nejezchlebovi, Veselí, Ptáčkovi, Vránovi, Mlynářovi
a další.
Téměř každá vesnice na Slovácku má své
klany stejného příjmení. Nejsou nejbohatší,
nejslavnější a ani třeba nejhezčí. Jejich prvenství jim ale náleží – jsou nejpočetnější. A co
dědina, to jiné převažující příjmení. Tak třeba ještě před 25 lety bylo v naší obci 33 rodin
Lapčíků, dnes je to již podstatně méně.

Pro porovnání uvádím:
LAPČÍK

muži
30

ženy
24

celkem
54

Další nejpočetnější příjmení:
KAŠNÝ
DOSTÁLEK
HUBÁČEK
KAŇOVSKÝ

17
12
8
8

18
7
8
7

35
19
16
15

Nositelé ojedinělých příjmení, nepříliš typického pro naši obec:
Hrubošová, Mach, Moravová, Vrtalová, Vyparina, Trejbalovi, Saitzovi, Štulírkovi, Gronesovi, Jagošovi a mnoho dalších.
V sousedních obcích, například v Mistřicích, je nejčastější příjmení Polášek, v Bílovicích
pak Blaha a třeba v Topolné příjmení Foltýn.
Jistě mnozí ze čtenářů Kněžpolských novin, kteří máte možnost pracovat s internetem, se
můžete pokusit o zjištění, jak početné je Vaše příjmení na Uherskohradišťsku, případně i v rámci celé naší republiky. Uvidíte, že se dozvíte i touto cestou mnoho zajímavého.
Ludmila Lapčíková
kronikářka
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Ze základní školy

Poděkování
Každá připravovaná akce vzniká jako
skládanka z kostek či dílků puzzle, které do
sebe musí zapadat, aby byl celek pěkný. Nám
se podařilo ve dnech 28. a 29. května při oslavách 200 let školství v Kněžpole složit obrázek
krásný, ucelený, zajímavý, radostný, barevný a
důstojný. Za to bych chtěla všem, kdo přiložil
svůj díl či kostečku, moc poděkovat.
Především paní učitelkám za pedagogické a organizační zvládnutí velmi náročného
období příprav i realizace oslav. Děkuji pani
Brázdilové a paní Borusíkové za ochotu, krásně připravenou školu a pani kuchařkám za
přípravu občerstvení.

Ohlasy rodičů
Díky oslavám 200 let školství v Kněžpoli
jsme se ponořili s velkým obdivem do minulosti, kdy jsme obdivovali uvědomělost našich
předků. Historie jako taková je velmi zajímavá
a což teprve, když se odehrává v místech, která jsou nám známá.
Škola se velmi dobře zhostila úkolu, který
měl za cíl s historickou skutečností seznámit
veřejnost. Bylo zajímavé si listovat ve školních
kronikách, třídních knihách našich prarodi-

Aktivity a úspěchy
našich dětí
Kromě úspěchů studijních byli žáci naší
školy úspěšní i na poli volného času. Téměř
každý žák je členem nějakého spolku, organizace nebo navštěvuje jeden či více kroužků.
Přímo ve škole funguje už několik let hudební
školička paní Ivanky Burešové, ve které děti
získávají základy ke hře na hudební nástroje.
Mnoho dětí se věnuje tanci a zpěvu ve folklorním souboru Hradišťánek. Pavel Abrhám
byl přijat ke studiu sólového zpěvu na ZUŠ.
Gratulujeme!
Už od útlého věku trenéři v Kněžpoli

Obdivuji a velmi chválím děti, které náročný dvoudenní program zvládly bez zaváhání
a na výbornou. Mnoho práce, starostí, času,
příprav a také trémy. Odměnou jim byl velký
potlesk a ocenění diváků.
Velké poděkování patří panu starostovi a
členům rady obce. Potlesk diváků při poděkování obecnímu úřadu jako zřizovateli školy
během programu svědčí o tom, že veřejnost si
váži přístupu obce ke školství v obci.
Děkuji ze velkou radost, kterou nám
přineslo zpívání, tancování a krása krojů
Kněžpolského mužského sboru, Děvčic z
Kněžpola a Kněžpoké chasy. Za velmi milé
překvapení a veselé hraní děkuji zvláště Štrajchkapele z Kněžpola.

Za sponzorskou pomoc patří poděkování
firmě KOVOP Pavlica, paní Otáhalové, která nám sehnala sponzory na nákup nových
varhan či panelů na výstavu, cukrářství paní
Kašné v Častkově.
Děkuji všem, kteří zapůjčili památeční
věci na výstavu a rodičům za službu ve třídách.
Poděkování patří i panu faráři za
odsloužení mše svaté.
Potěšila nás velká účast bývalých ředitelů
a pedagogů školy.
Děkuji Vám všem, kteří jste přišli. Díky
Vám jsme prožili milé vzpomínání a moc
radosti.
Jana Polášková, ředitelka školy

čů. Prohlížet fotografie a písemnosti týkající
se historie školy a žáků byl pro zúčastněné
zážitek.
Dojemným zakončením oslav byla i mše
svatá sloužená za mrtvé i živé učitele a žáky.
Předávání obětních darů žáčky, učiteli a
samou paní ředitelkou byl duchovní hold, při
kterém zvlhly i některé oči přítomných.
H. Horňáková

ne, kdy jsme zavzpomínali na naše začátky ve
škole a své první spolužáky a učitele. Ani špatné počasí na dobré náladě nic neubralo.
táta a máma A. Smetany
Já jako rodič oceňuji pečlivou přípravu
učitelů a hlavně žáků, kteří si dovedli zapamatovat takovou spoustu textů a rolí. Bylo to
úžasné. Děkuji.
S. Janků

Program se nám velmi líbil, byl nápaditý
a výborně secvičený. Bylo to krásné odpoled-

vychovávají silnou základnu fotbalistů a i ti
se mohou pochlubit skvěle odehranými zápasy a nejedním vítězstvím. To ale zdaleka není
všechno. Máme velmi úspěšné házenkářky a
házenkáře, gymnastky, šermíře, volejbalistky.
Spousta dětí aktivně pracuje ve Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích, kde dosahují
výborných výsledků.
Dalším souborem, který úspěšně reprezentuje naši školu, je taneční skupina YALLA.
Paní Romana Valová a její dcera Danielka
dokazují, že je tanec baví a že lásku k němu
umí předávat dál. Letos se jim podařilo vtáhnout mezi děvčata i chlapce a společně okouzlit diváky i porotce na nejrůznějších soutěžích.
Tou největší bylo celonárodní finále Světlo

orientu, ve kterém zvítězili. Nejdříve se ale
museli prokousat náročným kolem oblastním
a krajským. V pódiových skladbách v Bílovicích obsadili naši tanečníci krásné druhé
místo a v mezinárodním finále Děti fitness v
Praze byli pátí. Blahopřejeme a děkujeme.
Úspěchy jsme slavili také v soutěžích
výtvarných. V letošním školním roce jsme
malovali obrázky do devíti celorepublikových
výtvarných soutěží.
Vám všem, milé děti, rodiče, trenéři a
vedoucí , chceme touto cestou poděkovat za
Váš čas a skvělou reprezentaci naší školy a
popřát spoustu dalších úspěchů.
Hana Bučková

Sběrová soutěž
Žáci ZŠ Kněžpole zvítězili ve sběrové soutěži , kterou organizovala společnost
Sběrné suroviny v Uherském Hradišti. Prvenství jsme získali v kategorii sběru
papíru v přepočtu na jednoho žáka s výsledkem 153 kg. Nejlepším sběračem na
naší škole byl vyhlášen Martin Berčík. Poděkování patří všem, kteří se na této akci
podíleli a pomohli tímto životnímu prostředí v naší obci.
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Předprázdninové bilancování
Měsíc červen se posunul do své druhé poloviny, závěr školního
roku se přiblížil a my se ptáme, jaký byl.Co se nám podařilo splnit,
čeho jsme dosáhli a naopak, co si stanovíme pro rok příští? Někdo
může namítnout, že si ve školce děti jenom hrají. Samozřejmě hra
je pro tuto věkovou kategorii nejdůležitější prvek. Avšak především
prostřednictvím hry se dítě dozvídá nejrůznější informace o okolním světě, osvojuje si základní dovednosti a návyky, celkově se rozvíjí v nejrůznějších oblastech, učí se orientovat v kolektivu, komunikovat s vrstevníky i dospělými, zkrátka díky hře se socializuje a
vyvíjí.
Aby nešlo o zásah chaotický, zprostředkovává učitelka informace a podněty, postupuje systematicky podle metodicky zpracovaných materiálů. Mateřská škola má vypracovaný vlastní Školní
vzdělávací program, který přihlíží k individuálním potřebám dětí,
podmínkám, zvláštnostem a možnostem školy. V praxi to zjednodušeně vypadá tak, že pro celý rok jsou naplánována různá témata v
souvislosti s postupujícím školním rokem a ročním obdobím. Celkem jich je 10. Každý měsíc probíráme zhruba 4 podtémata. Například pro měsíc květen bylo hlavní téma „Když všechno kvete“ a dílčí
podtéma“ Máme se rádi s mámou a tátou, Naše maminka má svátek,
Jak je barevná kvetoucí příroda, Kniha je studnice moudrosti. Již z
názvů vyplývá, že jsme prohlubovali citové vztahy k rodině, k životu, pocit sounáležitosti s lidmi. Rozvíjeli jsme pohybové aktivity,
výslovnost, přednes, recitaci, paměť, hudební a taneční prvky. To
vše jsme uplatnili při besídkách pro maminky nebo při vystoupení
na oslavách 200 let školství v Kněžpoli.
Téma pro červen je „Co už umím“ a jde o určité zopakování a
shrnutí s náznakem závěrečného loučení a přípravy na prázdniny.
Podtéma „Jak oslavujeme svátek dětí“ bylo zaměřeno nejen k vlastní
oslavě, ale i k získávání schopností žít s ostatními, přizpůsobovat
se, ovlivňovat své chování, cítit soudržnost s dětmi na celém světě.
Jedním z dalších podtémat bylo „Čím cestujeme“. Rozšiřovali jsme
znalosti dětí formou vlastních zážitků z různých dopravních prostředků. Samozřejmě s přihlédnutím na věkovou a fyzickou vyspělost jsme uspořádali cyklistické výlety obou tříd, dále jsme cestovali
autobusem i vlakem do Kunovic, kde si děti prohlédly a prolezly
vystavená letadla v Leteckém muzeu. A že cestovat se dá i jako turista, o tom se měli možnosti všichni přesvědčit na pěším „výšlapu“ na
trase Trnávky-ranč Nevada-lázně Leopoldov v sobotu 11. června.
V letošním roce jsme se zaměřili mimo jiné na zlepšení v tělovýchovné oblasti dětí. Zařazovali jsme tomu odpovídající aktivity.
Každodenní pohybové chvilky (cvičení zaměřená na všechny svalové
skupiny a příslušně motivovaná), nejrůznější pohybové hry během
dne, překážkové dráhy ve třídě či při pobytech venku, sezónní činnosti (v zimě bobování a hry na sněhu), od pololetí předplavecký
výcvik v bazénu v Uherském Hradišti, podle počasí pobyty venku s

7

Kněžpolské noviny
různě cílenými vycházkami nebo hrami. Vybrané děti se zúčastnily
fotbalového turnaje. Všemi činnostmi se snažíme zlepšovat celkovou obratnost dětí, přirozeně úměrně k věku.
Ohlédneme-li se zpět můžeme říci, že se nám dost úkolů podařilo splnit. Například uvidíme-li tablo budoucích školáků, kteří
se sebevědomě usmívají, připraveni zvládat úkoly prvňáčků. Také
když navštívíme třídy, kde si radostně hrají i ti menší kamarádi,
kteří ještě před časem ronili slzičky. Ale ne se vším můžeme být
plně spokojeni, vždy je co zlepšovat. Proto se v září opět sejdeme
plni odhodlání a sil odvádět naši práci tak, abychom těm nejmenším co nejvíce dali a aby se jim ve školce líbilo a těšili se do ní.
Vám, milí čtenáři, bych chtěla za celý kolektiv mateřské školy
v Kněžpoli popřát bezstarostné prázdniny, plné pěkných zážitků a
zaslouženého odpočinku. V září se těším opět nashledanou.
Eva Rosůlková, MŠ Kněžpole

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.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.
Vydává Obecní úřad Kněžpole – řídí redakční rada – Ing. Petr Jakšík, Petr Švehla, Iveta Hrušková
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
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