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Radostné prožití vánočních svátků,
do nového roku mnoho zdraví, štěstí, osobní i rodinné pohody
přeje Rada obce Kněžpole a zaměstnanci Obecního úřadu Kněžpole.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v letošním
posledním čísle Kněžpolských novin. Věřím,
že Vám jejich čtení nabídne v aktuálně probíhajícím adventním období zaslouženou chvilku odpočinku, a že také načerpáte nové informace a případnou inspiraci k návštěvě různých
kulturních akcí.
V oblasti rozvoje obce a péče o její majetek si, jako každý rok, dovolím v krátkosti malé
bilancování. Uplynulý rok byl, ostatně jako
několik posledních let, naplněn různými investičními akcemi i opravami opravdu bohatě.
O větších investičních či neinvestičních akcích
Vás informujeme na stránkách Kněžpolských
novin pravidelně. Proto nebudu zacházet do
detailů a pokusím se spíše o prostý výčet nejdůležitějších akcí, které byly zrealizovány. Tradičně se vedení obce letos zaměřilo na zlepšování
dopravní infrastruktury. V této oblasti byla
obcí zrealizována rekonstrukce chodníku po
obou stranách ulice od Kaňovského po Smetanovo s náklady cca 820 tisíc. Úspěšně proběhla rekonstrukce komunikace od knihovny
po bránu do sportovního areálu. Spolu s opravou povrchu komunikace došlo, také k výměně dešťových vpustí. Domnívám se, že zvýšený uživatelský komfort řidiči z této části obce
jistě ocenili. Akce si vyžádala investici ve výši
cca 1,2 milionu. V letošním roce se také po
dlouhodobých jednáních s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje podařilo zrealizovat opravu
povrchu krajské komunikace na průtahu obcí.
Zde ŘSZK investovalo do opravy povrchu komunikace a dešťových vpustí částku cca 3 miliony korun. Od vedení obce by bylo velmi nezodpovědné, kdyby této příležitosti nevyužila a
nevyměnila zároveň také silniční obruby podél
této komunikace. Tato akce si vyžádala z obec-

ního rozpočtu cca 650 tisíc korun. Zaměřili
jsme se také na veřejné osvětlení. Za částku
360 tisíc došlo k výměně všech dosluhujících
svítidel veřejného osvětlení za nová svítidla
Schröder. Domnívám se, že výrazné zlepšení
světelných podmínek jste mohli všichni pozorovat. Za téměř 700 tisíc korun došlo k výměně
povrchu tenisových kurtů, které byly po 14-ti
letech provozu již za hranicí své životnosti.
Jsem velmi rád, že se nám v rekordně krátkém
čase podařilo zrealizovat stavbu Přístavba KD
Kněžpole – Ordinace praktického lékaře. Obec
tak může do budoucna díky vhodným prostorům garantovat zajištění lékařské péče přímo
v obci, což je zejména pro naše starší spoluobčany velmi důležité. Stavba, včetně projektových příprav, vyšla na cca 1,75 milionu. Když
finančně shrnu výše uvedené akce, tak obec
letos investovala do rozvoje a zvyšování kvality
obecního majetku, a tím i života svých občanů, úctyhodnou částku ve výši cca 5,5 milionu
korun. To vše z vlastních prostředků, neboť
zmíněné záměry nebylo možné financovat
z dotačních titulů. Když tuto částku navýšíme
ještě o 3 miliony, investované v naší obci ŘSZK,
přiblížíme se částce, která ještě před několika
lety činila celý obecní rozpočet. To je myslím
velmi slušné. Zejména v oblasti dopravní infrastruktury máme před sobou ještě mnoho práce, neboť se do ní léta ve větším neinvestovalo.
Proto je i v rozpočtu na příští rok zařazena řada
akcí z této oblasti. O tom však až v příštím čísle.
Na následujících řádcích bych rád uvedl
několik slov ke kulturnímu životu naší obce
v uplynulých měsících. Hodům letos dodali lesk starší i mladší stárci. Počasí se vydařilo
a tak nic nebránilo hodovému veselí, které končilo až v neděli v pozdních hodinách. Srdečně
děkuji všem členům občanského sdružení

Kněžpolská chasa, kteří věnují přípravě hodů
a jejich zajištění velké množství svého volného
času. Poskytují tak možnost kulturního vyžití
všem občanům obce a zároveň zajišťují zachování tradic Moravského Slovácka, které si ve své
bohatosti a kráse péči rozhodně zaslouží. Dva
týdny po hodech následovaly Babské hody,
s tradiční taneční zábavou. Mnoho dětí i rodičů přilákala tradiční Světýlková slavnost. Tolik
k akcím uplynulým. Další nás však v prosinci
čekají. 18. prosince se uskuteční Rozsvěcování
betléma u kostela a 31. 12. tradiční Silvestrovský pochod, který bude ukončen táborákem.
O půlnoci se pak rozloučíme s rokem 2016 ohňostrojem spojeným se silvestrovským přípitkem. Na všechny akce jste srdečně zváni.
Výše jsem poděkoval Kněžpolské chase.
Bylo by ode mne však nespravedlivé, kdybych
zapomněl na ostatní, kteří mají zásluhy na
kulturním a sportovním vyžití našich občanů.
K životu v malých obcích neodmyslitelně patří
různé spolky, které jsou motorem společenského života. Ať je to u nás již zmíněná Kněžpolská
chasa, pěvecké sbory, hasiči, zahrádkáři, myslivci, fotbalisté, tenisový klub či SRPŠ. Všem
členům těchto spolků patří za jejich práci mé
poděkování. Pokud jsem na někoho zapomněl,
nechť mi to prosím promine. Velké poděkování za perfektní práci a obětavost, mnohdy nad
rámec pracovních povinností, patří také všem
zaměstnancům obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a klidné prožité 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

Informace k platbě místních poplatků na rok 2017
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 upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 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. 2017 nebo
ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 3. 2017 a do 30. 9. 2017.
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, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, je
sazba snížena na 50,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 15.10.2017.
Oba poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu
Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné.

Štěpkování vánočních stromků

proběhne dne 14. ledna 2017 v 11 hodin v prostorách sběrného dvora.
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Poděkování
Ve dnech 9. a 11. listopadu 2016 se v naší obci uskutečnila sbírka
použitého ošacení a domácích potřeb, kterou pořádala Diakonie Broumov. Rádi bychom poděkovali členkám místní organizace Českého
červeného kříže, které jako obvykle pomáhaly při shromažďování darů
od občanů. Současně jménem Diakonie děkujeme všem dárcům.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují 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? Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.

V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 7. ledna 2016.

Z období Adventu a Vánoc
Opět prožíváme předvánoční čas – ADVENT, čas radostného očekávání, dobu spojenou s přípravou na svátky vánoční. Většinou
máme v domácnostech věnec se čtyřmi svícemi, které symbolizují MÍR, VÍRU, LÁSKU
a NADĚJI.
Odpočiňme si chviličku od toho předvánočního shonu a vyslechněme si, o čem spolu
adventní svíce hovoří.
První svíce praví: „Jmenuji se MÍR, moje
světlo svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“
A začala pomalu zhasínat.
Světlo druhé svíce pomalu zakmitalo
a svíčka tichounce řekla: „ Jmenuji se VÍRA,
ale jsem zbytečná, lidstvo nechce o Bohu nic
vědět, nemá cenu, abych svítila.“ Zavál průvan a druhá svíce zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí
svíčka. „Jmenuji se LÁSKA, už nemám sílu,
abych hořela. Lidé mě odstranili stranou.
Vidí jen sebe a žádné jiné, koho by měli rádi.“
A s posledním chvěním zhaslo i to třetí světlo.
V tom vešlo do místnosti dítě. Podívalo se
na svíčky a řeklo: „Ale vždyť vy přece musíte
svítit všechny!“
A přihlásila se ke slovu čtvrtá svíce a řekla:
„Neboj se dítě, pokud svítím já, pak můžeme
všechny svíčky znovu zapálit. Vždyť se jmenuji
NADĚJE!“ A všechny svíce se znovu rozzářily.
Zvyk zapalování svíček na adventních
věncích nemá u nás dlouhou tradici, ale zdá
se, že již hluboce zakořenila. Mohli bychom se
ale pozastavit, zklidnit, oprostit se od horečného nakupování dárků, od úporného úklidu
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domácností, ale spíš třeba i s přáteli nebo známými zavzpomínat, jak naši předkové v době
ještě nedávno minulé žili, jak oni tuto adventní a vánoční dobu prožívali.
Prvním zimním svátkem byl svátek sv.
Kateřiny 25. listopadu. To se konala poslední
taneční zábava a na druhý den už začala doba
adventní, kdy každé ráno se chodilo pěšky do
Bílovic na roráty. V dobu adventní se nekonaly ani žádné svatby. V domácnostech se dralo
peří, ženy, když poklidily dobytek a úklid ve
chlévech, věnovaly se ručním pracím. A byl tu
svátek sv. Barbory 4. prosince. Děvčata lámala z třešní halůzky, dávala je do vody, a když
do štědrého dne rozkvetly, říkalo se, že se do
roka vdá. Další byl 6. prosinec, svatého Mikuláše. Večer po dědině chodil Mikuláš s anděly
i čerty. Bývalo při tom radosti, děti očekávaly Mikuláše s nadějí i se strachem. Když se
pomodlily, sv. Mikuláš jim nadělil obyčejně
sušené ovoce, ořechy nebo i perníčky. Zlobivým nadělil v punčoše třeba brambory nebo
uhlí. Čas rychle plynul a byl tu 13. prosinec,
sv. Lucie, která noci upije, ale dne nepřidá.
Po dědině chodila „Luca“. Obyčejně muž nebo
žena, zahaleni do bílého plátna, s namoučenou tváří, v ústech z řepy vyřezané obrovské
zuby a na hlavě hrotek - to byla nádoba, do
které hospodyně dojily mléko. V ruce měla
Luca velikou dřevěnou vařechu. Celkový zjev
byl opravdu strašidelný. Neposlušné vařechou
pilně „vyplácela“.
A pomalu se přiblížil 24. prosinec –
Štědrý den. Byl to den půstu, jednodenní

nasycení bylo až při štědrovečerní večeři.
Byl to obyčejně bílý kulatý oplatek s medem,
pak krupičná kaše, která se jedla z jedné
mísy, houbová polévka a v pozdější době
smažený kapr s bramborovým salátem. Rodina se pak sešla u vánočního stromečku,
kde byly jako dárky sušené ovoce, později
třeba i potřebné oblečení. Hračky bývaly jen
výjimečně. Děti po večeři chodívaly k příbuzným na koledu, zazpívaly, hospodářům
popřály šťastné veselé svátky a hospodyně je
obdarovala ovocem.
Ale i když nebyly žádné dárky, radost
z narození Spasitele byla opravdová a vyvrcholila při půlnoční mši svaté v kostele v Bílovicích, kterou navštěvovaly celé rodiny. Na
Boží hod 25. prosince to byl takový svátek,
že se nepracovalo, nechodily žádné návštěvy,
poklidil se jen dobytek. Dne 26. prosince, na
svátek sv. Štěpána to byl „svátek“ myslivců.
Pořádali hon, pak večer se společně sešli na
tradiční štěpánské zábavě. A tak se přiblížil poslední den v roce 31. prosinec, svátek
sv. Silvestra. A doba adventní a vánoční, která
byla vždy ctěna a milována dětmi i dospělými
pomalu skončila. Měla by být milována všemi
lidmi i v dnešní moderní době.
Závěrem mého povídání bych chtěla všem
spoluobčanům popřát radostné prožití svátků
vánočních a v tom nastávajícím roce 2017 ať
každému denně svítí a neuhasínají po celý rok
svíce adventního věnce a to – MÍR, VÍRA,
LÁSKA a NADĚJE.
Ludmila Lapčíková,kronikářka
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Hody a dozvuky 2016
Ve dnech 29. - 30. října se v naší obci konaly Slovácké hody s právem.
Do čela průvodu čítajícího 15 párů, který se vydal od kulturního zařízení ke kostelu, byli letos starší i mladší stárci. Za mladší to
byl Vít Zdílna s Michaelou Jančovou a za starší Marek Moštěk s Marií
Vyhnánkovou. Ano, starší stárku si Marek nevybral z naší obce, ale
jelikož tu má babičku Fuksovou a hodů se účastní už nějaký rok, tak
to chasa Markovi dovolila. Po posvěcení práv se průvod vydal na obchůzku, při které se postupně zastavoval u domů stárků, kteří měli nachystané různé občerstvení. Tečku za průvodem udělal starosta, který
stárkům předal povolení k pořádání hodové zábavy.
K poslechu a tanci na večerní zábavě hrála DH Sadovanka a CM Mladí Burčáci. Ve 22:00 proběhly hodové tanečky nacvičené Tondou Žmolou.
V neděli chasa zamířila opět první do kostela na mši svatou a poté
se vydala na obchůzku po obci s voděním berana. Děkujeme mužskému sboru, který chasu doprovodil a také rodičům dětí, že je do krojů
oblékli, aby si děti mohly uchovat tuto krásnou vzpomínku.
O 14 dní později se uskutečnily Dozvuky aneb Babské hody. Průvod už
nebyl tak početný, ale i tak byl plný veselí. Večer byla taneční zábava a nechybělo ani klasické překvapení ve formě nazkoušených komických scének.

Mikuláš
Také jako loni se Mikulášská parta, v předvečer svátku sv. Mikuláše, vydala na obchůzku po zlobivých i těch hodných dětech. Děti říkaly
básničky nebo modlitbičky a slíbily Mikuláši, že se budou snažit polepšit a být hodné.
Za Občanské sdružení Kněžpolskou chasu bych Vám všem chtěl poděkovat za přízeň a účast na kulturních akcích, které pořádáme a také
popřát radostné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost.
za výbor O.S.K.CH. předseda David Hrabica, foto z hodů David Hrabica a Ondřej Kolařík

ČZS v Kněžpoli

Pěvecké sbory

Vážení spoluobčané, přinášíme Vám krátkou rekapitulaci ČZS v Kněžpoli.
Letošní jarní mrazíky se nás projevily na úrodě ořechů, meruněk, broskví – prakticky nebyla
žádná. I jablek, trnek a vinné révy bylo poskromnu. Úroda „vína“ bylo cca 60 - 70 %-ní oproti
dřívějším letům. Sluníčko v období dozrávání nám pomohlo na kvalitě. O CO MÉNĚ O TO
KVALITNĚJŠÍ. Uvidíte příští rok na velikonoční ochutnávce.
Podzimní oborávání – zazimování vinohradů proběhlo zdařile při příjemném počasí. Viz.
foto.
Děkujeme obci Kněžpole,
která nám od 1.1.2017 opět dala
k obdělávání a údržbě tratě Hrádek a na Ouzkých.
Vám milý spoluobčané,
přejeme spokojené, klidné a láskyplné prožití vánočních dnů.
Do nového roku 2017 elán
k činnosti, celé zdraví a dobrou
rodinnou i sousedskou pohodu
i vztahy.
Za ČZS v Kněžpoli výbor
ČZS a Jiří Kolařík

Mužský pěvecký sbor se v druhé polovině
roku zúčastnil, jako host, se svým vystoupením Mezifarního dne v Bílovicích. 22. července vystoupil zároveň s Děvčicama z Kněžpola
na akci s názvem Setkání pěveckých sborů
v areálu Slováckého dvora v Ostrožské Nové
Vsi. Největší akce, které oba sbory absolvovaly, byly Krajské dožínky v Kroměříži a již
tradičně Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti.
Blíží se vánoční svátky, a jako každý rok
budeme pořádat zpívání u stromečku před
kulturním zařízením v Kněžpoli a to dne
23. prosince 2016 v 18 hodin. Tímto Vás
všechny srdečně zveme.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a šťastný start do nového roku 2017.
Kněžpolský mužský sbor
a Děvčice z Kněžpola
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SDH
Vážení spoluobčané,
dovolte mi shrnout události v našem
sboru za uplynulý rok. V únoru jsme uspořádali již tradiční Hasičský bál, na který bohužel přichází každoročně míň a míň lidí.
Dne 14.5.2016 byla naše jednotka povolána
k součinnosti do vojenského prostoru ve Vrběticích, kde bylo potřeba pytlovat písek na
stavbu ochranných valů potřebných k likvidaci nevybuchlé munice. Měli jsme tak možnost
vyzkoušet ve větším rozsahu pytlování písku
do speciálních pytlů určených na ochranné
stavby i před povodněmi. 23.7.2016 u příležitosti pouti sv. Anny jsme uspořádali na
místním hřišti soutěž v požárním útoku. Na
start se postavili i naši členové, kteří v nedávné historii sbírali vavříny a ukázali tak všem
přítomným, že i bez tréninku ještě dokážou

bojovat o stupně nejvyšší. Co je ale potěšující,
že se podařilo postupně dát dohromady mladé družstvo, zatím v kategorii dorostenci, které se snaží získat potřebný um a rychlost pro
tento sport. Na konci prázdnin jsme pomáhali
při organizaci akce na místním hřišti „Zpátky
do školy a hlavně bezpečně“. Abychom nezapomněli na naše rodinné příslušníky, uspořádali jsme 8.10.2016 výlet za poznáním do
Ostravy. Nejprve jsme navštívili kulturní památku - bývalý hlubinný důl Michal, následně
jsme zašli do ZOO a na cestě zpět se zastavili
na Zámečku u Starého Jičína.
Za zmínku určitě stojí sportovní výsledky
našeho člena Zbyňka Kadlčíka, který se účastní silových vícebojů hasičů – nebo-li T.F.A.
– „nejtvrdší hasič přežívá“. Po absolvování
kvalifikačních kol odjel závodit do Prahy na

Informace pro život
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování
Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas,,bychom si měli uvědomit všechna rizika,
která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou
dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno
hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle
šíří a mohou způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by
se s ní mělo zacházet.
-

-

-

velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete.
správně vybírejte i svíčky na věnec.
zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.
svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící
přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce).
riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů,
rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň,
neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící
svíčku převrhnout.
zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde,
nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru.
zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví je
vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár
uhasit za každou cenu sami.
OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
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Iron Firemana, kde v konkurenci stovky závodníků (vč. profesionálních hasičů) a borců
ze zahraničí obsadil 10. místo. Svou formu
pak potvrdil na 2. ročníku MČR v T.F.A pro
dobrovolné hasiče ve Štramberku krásným
3. místem v absolutním pořadí.
Rádi bychom Vás všechny spoluobčany
pozvali 18.2.2017 do místního kulturního
zařízení na Hasičský bál. K tanci a poslechu
bude hrát jako každoročně kapela Lalia.
Na závěr děkujeme Vám všem, rodinám
i přátelům za podporu našeho sboru.
Zároveň Vám přejeme klidné svátky Vánoční, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
roku 2017.
Za SDH Kněžpole
Pavel Abrhám

Zprávy z orientu
Vážení spoluobčané, dovolte mi se s Vámi podělit o velkou radost, kterou mi udělaly moje milované tanečnice. Dne 23.11.2016 reprezentovaly naši malou obec na světovém šampionátu World dance
championship v Liberci odkud si skupina Yalla přivezla krásné 2. místo
a Daniela Valová se skupinou Kaliyon obhájily loňský titul a přivezly
opět 1. místo.
Soutěž byla náročná, ale holky se s ní popraly a vše zvládly. Tímto výkonem byla zakončena soutěžní sezóna 2016 a už se těšíme na další rok.
Všem svým tanečnicím mockrát děkuji za krásný soutěžní rok. Dík
patří taky rodičům, kteří doprovázeli své děvčátka na soutěže. A všem
přeji krásné vánoční svátky a do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Romana Valová

Kněžpolské noviny

Rok 2016 u mysliveckého spolku
Rok se s rokem opět sešel a je mi ctí, že
Vás mohu seznámit s činností mysliveckého
spolku Kněžpole napříč celým rokem 2016.
Naše každoroční aktivity spojené s chodem
mysliveckého spolku jsou přibližně stejné.
Jarní měsíce jsou ve znamení probouzení
nového života v přírodě. Zvěř, která u nás
přezimovala, přestává být závislá na péči
člověka, mění své stavování a přechází od
krmelců na zelenou potravu. Naší starostí
v této době je zajistit především klid v honitbě, neboť je nežádoucí, aby byla zvěř zbytečně rušena. Na jaře také provádíme pravidelný úklid krmelců a krmelišť či pořádáme
brigády s názvem: „Jarní úklid lesa.“ Další
z povinností myslivců je provedení jarního
sčítání zvěře, kterou jsme provedli v termínu daném krajským úřadem. Na bažantnici
se nám podařilo odchovat mláďata bažantů

a králíka divokého, která byla
následně vypuštěna do honitby
za účelem zazvěření.
Následující měsíce jsme
věnovali kontrole, opravám
a údržbě přikrmovacích zařízení. Také jsme uskutečnili dvě
akce pro děti. První byla věnována dětem ze základní školy
a druhá pro SRPŠ, kdy jsme se
snažili našim nejmenším přiblížit činnost myslivců, porozumět
chování zvířat v lese a zábavnou
formou děti seznámit se zásadami chování v přírodě.
Podzim byl ve znamení zabezpečení dostatku krmiva, zaplnili jsme seníky, dovezli
obiloviny. S přikrmováním jsme začali po
sklizni zemědělských plodin z polí.

Jak jste se mohli dočíst výše, je naše činnost značně různorodá a o její náročnosti vypovídá i to, že jsme během roku 2016 odpracovali téměř 500 brigádnických hodin.
Odměnou za naši celoroční pečlivou práci
a starost jak v honitbě, tak i v ostatních odvětvích myslivecké činnosti jsou pro nás společné lovecké akce konající se v podzimních
a zimních měsících. V letošním roce máme
v plánu 3 společné hony.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat Obecnímu úřadu Kněžpole, společnosti
FYTO s.r.o. a ostatním organizacím, se kterými myslivecký spolek Kněžpole spolupracuje,
za podporu a pomoc při zajišťování činnosti
sdružení. Vzhledem k blížícímu se konci roku
2016 bych chtěl jménem mysliveckého spolku Kněžpole srdečně popřát příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2017 popřát mnoho štěstí, zdraví, pohody, osobních
a pracovních úspěchů všem našim spoluobčanům.
Tomáš Špaček,
předseda MS Kněžpole z.s.

Zhodnocení fotbalového podzimu 2016/2017
Podzimní část fotbalové sezóny utekla jako voda a zelené trávníky během zimní
přestávky dočasně osiřely. Nastal ten správný
okamžik na krátkou rekapitulaci. Tým mužů
Kněžpole v podzimní části sezóny vybojoval
v okresním přeboru slušných 16 bodů. Naši
muži se dokázali v tabulce vyšplhat na osmou
příčku. Vzhledem k tomu, že jsou v této třídě nováčky, lze považovat jejich umístění za
úspěch. Našim mládežnickým oddílům se
rovněž podzim vcelku zdařil. Dorost zatím
okupuje 7. příčku tabulky krajské soutěže
díky zisku jednadvaceti podzimních bodů.
Přípravka je na tom ještě o něco lépe, v sedmi zápasech nasbírala 16 bodů a usadila se
na druhém místě své okresní soutěže. Žáci
Kněžpole hrající pod hlavičkou oddílu Mistřic jsou na dvanáctém místě se ziskem šesti
mistrovských bodů. Podrobnosti o výsledcích
a o dalším programu naleznete na našich in-

ternetových stránkách www.sokolknezpole.
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 pokračují přípravka a dorost v tréninkové činnosti pod střechou v tělocvičně ZŠ Jarošov. Pro žáky zorganizoval realizační tým Mistřic tréninky v tělocvičně ZŠ
Bílovice. O účasti našich fotbalistů na zimních
přípravných utkáních a případných turnajích
Vás budeme informovat v příštím vydání tohoto čtvrtletníku a na našich zmiňovaných
webových stránkách.
V době těsně před vydáním tohoto čísla
Kněžpolských novin proběhla událost organizačně velmi významná. V pátek 9. prosince se
konala schůze valné hromady našeho fotbalo-

vého klubu. Tento nevyšší orgán tělovýchovné
jednoty byl v souladu s platnými stanovami
svolán, aby naši členové provedli zhodnocení
sportovní a hospodářské činnosti, zvolili své
statutární a výkonné zástupce a určili další
směr naší činnosti pro příští období.
V rámci mimosportovní činnosti klubu
nám dovolte Vám připomenout blížící se konání tradiční a oblíbené Štěpánské zábavy, kterou
i letos pořádáme 26. prosince 2016 od 20:00
v kulturním sálu obce Kněžpole. K tanci a dobré náladě nám bude hrát Koktejl Band. Součástí programu bude bohatá tombola, ve které lze
vyhrát jako hlavní cenu televizor. Občerstvení
je rovněž zajištěno. Jste všichni srdečně zváni.
Závěrem Vám všem přejeme radostné
prožití vánočních svátků a rovněž pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů do roku 2017.
Za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do mateřské školy
Po roce přicházejí nejkrásnější svátky
pro děti, Vánoce. Všichni to pocítili, když se
blížil svátek svatého Martina. V prosinci se
to kouzly, zázraky a pohádkovými bytostmi
jen hemží. Koncem listopadu začíná adventní čas. A jak to poznáme? No přece zpíváme
vánoční písničky, koledy a čteme pohádky.
Vyzdobíme okna i prostory naší malé útulné školičky, v obchodech slýcháme vánoční
koledy a doma již to voní čerstvě upečeným
cukrovím. Mezi významné průvodce tohoto
adventního času patří andělé…., ale nepředbíhejme. Nejdříve naše děti čeká Mikulášská nadílka. Přijde za námi Mikuláš, andělé
a vzadu za nimi se potáhne pach spálené slámy, která se vytrousila černým, chlupatým
a rohatým čertům z kalhot. Naši nejmenší se

však nemusí ničeho bát, protože my je nedáme. Jsou to hodné děti a takové malé zlobení
patří k dětství. Věřím tomu, že všichni budou
obdarováni. Hned na druhý den navštívíme
v kině Hvězda vánoční koncert Pavla Nováka
„Od čerta k Ježíškovi“, věnovaný našim nejmenším. Když jsou Vánoce za dveřmi, tak
děti i dospělí cítí kouzlo vánoční atmosféry.
I naše děti se pilně připravují. Opakujeme
básničky, říkadla, písně a koledy, abychom
vše, co jsme se naučily, ukázaly našim nejmilejším u vánočního stromečku. Vánoční
besídka se bude konat 14. prosince. Děti budou péct, zdobit perníčky a stromeček. Moc
se těší, co jim tentokrát Ježíšek naloží. Je to
pěkný hřejivý pocit, dívat se na rozzářené
dětské obličeje. V průběhu štědrých svát-

ků, kde nechybí uprostřed rodinné pohody
spousta cukroví a my pácháme i některé jídelní hříchy, je důležité míti i dostatek pohybu. Proto by děti měly každý den trávit na
čerstvém vzduchu, aby měly energetický výdej. V toto vánoční období máme více času
a k sobě blíž. Proto povídejme si s dětmi, vrstevníky a navštěvujme se. Je pěkné, když přijde i na odpuštění. Proto nic neodkládejme,
čas plyne velmi rychle. Je to pravda. Ani se
nenadějeme a bude tady nový rok 2017. Na
závěr tohoto článku bych si přála, aby nikdo
nezůstal v tyto vánoční svátky sám, dětem
spoustu dárků, spokojené rodiče a v novém
roce zdraví a štěstí.
Za MŠ napsala
Ladislava Nosková

Základní škola
Jak se zpívá v písničce „Naše škola, to
je škola, rádi do ní chodíme, pěkně si tam
pohrajeme, novému se učíme…“, tak se
také děje. To, že se děti nejvíce naučí při hře
a prožitku, už věděl J. A. Komenský. A my
se toho také držíme. O nových školních zážitcích jistě nejvíce vyprávějí naši prvňáčci,
a proto si připomeňme, něco z toho, co jsme
během těchto podzimních měsíců tentokrát
prožili.
Naše první kroky školního roku patřily
výstupu na nejvyšší vrchol Chřibů na Brdo,
tímto jsme zároveň odstartovali celoroční
projekt „ Rozhlédni se …“. Cestu nám zpestřovalo pozorování přírodnin, sbírání lístků
s různou bodovou hodnotou, soutěž v hodu
šiškou, sestavení mapy, práce s buzolou a orientace. Odměnou za zdolání 99 schodů rozhledny do výšky 24 metrů se nám stal krásný
výhled na okolní krajinu a blízká pohoří.
Společně s kamarády z mateřské školy
jsme se zájmem prožívali pohádkové příběhy
„Kominíčka a Majdalenky“ či pásmo ,,Raneček veselých pohádek“ známých spisovatelů
A. Mikulky a M. Macourka.
Den evropských jazyků jsme si připomněli díky žákům 4. a 5. ročníku. Připravili si pro nás krátké dialogy v osmi jazycích
a zazpívali známou píseň Bratře Kubo, kterou přetransformovali do pěti jazyků.
Žáci třetího ročníku navštívili obecní
úřad, kde je pan starosta Mgr. Petr Knot,
paní Iveta Hrušková a paní Ing. Kateřina
Vašíčková seznámili s historií obce Kněžpole
a představili práci současného obecního úřadu.
Když se v říjnu vydali žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště v Uherském Hradišti, nepřálo jim moc počasí, ale i tak se po
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výuce v učebně nenechali odradit a projížděli
cvičnou dráhu mezi kapkami deště.
Ve středu 12. října se páťáci, zúčastnili
exkurze do Brna. Naším cílem bylo planetárium na Kraví hoře a hrad Špilberk. Nikdo
z nás v planetáriu ještě nebyl a tak jsme byli
zvědaví, co nás čeká. A bylo to ohromné.
Udělali jsme si představu o tom, jak vznikl
vesmír, z čeho jsou tvořeny planety, jak jsou
veliké a jak je uspořádaná celá naše Sluneční soustava. Na Špilberku už na nás čekal
Karel IV., který zde pobýval jako moravský
markrabě a jeho první žena Blanka z Valois.
Blanka nás provedla celým hradem a přitom
jsme hledali a řešili úkoly z historie, které
pomohly objasnit záhadu zmizelé víly Meluzíny.
Naše poděkování patří paní Marii Abrhámové, která dětem věnovala hromadu rozličných dýní ze své podzimní sklizně. Děti
z nich vytvořily veselé strašáky, kteří ozdobili
vchod školy a nejedno zádveří kněžpolských
domů při Světýlkové slavnosti.
Na sobotu 22. října jsme si naplánovali
výšlap pro zájemce k našemu celoročnímu
projektu Rozhlédni se … Tentokráte jsme zamířili na, pro nás, blízké návrší Černou horu
s kaplí sv. Rocha a na rozhlednu Rovnina.
Ve skanzenu Rochus jsme po žebříku vylezli
až na húru , ve stodole jsme poznali, jak se
vyráběly kotovice a ve vinném sklepě jsme se
podívali na výrobu moštu z jablíček. Byl to
den plný nevšedních zážitků.
1.listopadu jsme si v hodinách anglického jazyka připomněli svátek Halloween.
Převlečeni za duchy, čarodějnice a jiné příšery se žáci dozvěděli něco málo o tradici
tohoto svátku. Možná jste nás potkali, když
jsme také vyrazili na halloweenskou koledu

po Kněžpoli. Celé dopoledne děti zakončily
duchařskými hrami v družině.
Letos poprvé jsme se zapojili do soutěže Bobřík informatiky - kategorie Mini, která
je stanovena pro žáky 4. – 5. ročníku ZŠ. Tato
kategorie obsahovala 12 otázek, které se lišily svou náročností, zaměřením a způsobem
řešení.
Jak již bývá na naší škole známou tradicí, ukončili jsme podzimní kolo soutěže
ve sběru papíru tombolou. 22. listopadu se
proto všichni sběrači sešli ve školní družině,
aby kupony za odevzdané kilogramy starého papíru proměnili v některou z výherních
cen. Letošní výsledky všech zúčastněných
zasluhují opět velkou pochvalu. Celkem
jsme za pomoci rodičů odevzdali více než
5 tun papíru. Nejlepšího výsledku dosáhl
Tomáš Kupec, který nasbíral 534 kilogramů.
2. místo patřilo Simoně Kadlecové s 384 kg.
Na 3. místě skončil Roman Janků s 360 kg.
Děkujeme všem rodičům i prarodičům za
vzájemnou spolupráci.
V pondělí 5. prosince jsme zpívali mikulášské písničky, protože nás ve škole navštívil
Mikuláš v doprovodu svých andělů a několika čertů. Každého, kdo si zasloužil, pochválil
a z knihy hříchů také připomněl nezbedům
jejich kousky. Nakonec obdaroval všechny
děti bohatou nadílkou. Při rozloučení zopakoval dětem, že je třeba konat dobré skutky
a rozdávat radost kolem sebe.
Vážení čtenáři, přeji Vám, abyste prožili
nadcházející Vánoce v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších a do nového roku abyste
vkročili zdraví, plni optimismu a elánu!
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová

Kně
ěžpollsk
ké noviny
noviiny
y
Kněžpolské

Vítání občánků
Mezi občany Kněžpole byli dne 24. listopadu 2016 přivítáni:
Aneta Zaňková
Kristián Sliva
Adéla Urbánková
Václav Dostálek
Thea Kravjanská
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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.
Za pravdivost údajů obsažených v jednotlivých článcích odpovídají jejich autoři.
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