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

ním posledním čísle Kněžpolských novin. Vě-
řím, že Vám jejich čtení poskytne příjemnou 
chvilku odpočinku a zklidnění v právě probí-
hajícím adventním období.

Úvodem bych Vám chtěl jménem všech 
zastupitelů poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám svěřili v nedávných komunálních vol-
bách. Slibuji, že se všichni budeme snažit Vaši 
důvěru nezklamat, a i nadále spravovat naši 
obec k co nejširší spokojenosti. Naším cílem 
je vytvářet v maximální míře podmínky, aby 
byla naše obec i nadále místem k příjemnému 
a plnohodnotnému životu. 

Kalendář se přehoupl do prosince a brzy 
bude jistě aktuální téma zimní údržby. Ta 
bude zajišťována stejně jako v minulých letech. 
Chodníky budeme udržovat vlastními silami a 
úklid sněhu z komunikací bude řešen smluvně 
prostřednictvím techniky společnosti FYTO 
spol. s r.o.. Podobně jako loni bych Vás chtěl 
požádat o to, abyste v zimním období tam, kde 
je to alespoň trochu možné, parkovali Vaše au-
tomobily mimo komunikace a chodníky. Je to 
nejen v zájmu jednodušší údržby těchto komu-
nikací, ale i v zájmu předcházení poškození Va-
šich vozidel. Zároveň bych Vás rád poprosil o 
jistou míru trpělivosti a shovívavosti. V přípa-

dě intenzivní sněhové nadílky nejsme schopni 
odklidit sníh v celé obci ve stejnou dobu i přes-
to, že zaměstnanec vyjíždí pravidelně i v noč-
ních a časných ranních hodinách. Pokud není 
v některé části obce odhrnut v 8 ráno chodník, 
tak to neznamená, že obec na úklid rezignova-
la, ale naše technika se již několik hodin pohy-
buje v jiné části obce. 

V oblasti kultury a společenského života 
proběhla v uplynulých měsících řada akcí. 
Velkou účastí byl provázen tradiční světýlko-
vý průvod. Dětí i rodičů se účastní každým 
rokem více, což je důkazem, že organizová-
ní takových akcí má smysl. Důstojně jsme 
oslavili 100. výročí vzniku republiky. Akce 
byla provázena taktéž vysokou účastí. Krásu 
jí dodal zpěv obou našich pěveckých sborů a 
duchovní rozměr účast pana faráře P. Pavla 
Macury. V rámci oslav byla v parku u pomní-
ku padlých vysazena lípa svobody a odhalena 
pamětní deska. Slovácké hody s právem byly 
letos provázeny absencí stárků a také dešti-
vým počasím. Přes nepříznivé podmínky to 
ale chasa dobře zvládla, stejně jako dozvuky o 
čtrnáct dní později. 24. listopadu obecní úřad 
uspořádal zájezd na předvánoční nákupy do 
Polska. I tako akce se setkala s dobrou ode-
zvou a kapacita autobusu byla brzy po zveřej-
nění zaplněna. 30. listopadu jsme uspořádali 

vánoční dílničky pro děti, které byly jako vždy 
kapacitně naplněny až k prasknutí.

Co nás čeká v nejbližších týdnech? 16. 
prosince se uskuteční již tradiční rozsvícení 
betléma u kostela sv. Anny. Všichni občané 
jsou srdečně zváni. Stejně tak všechny zvu na 
Silvestrovský výšlap a Půlnoční přípitek s oh-
ňostrojem. Více informací naleznete na dalších 
stránkách novin a případně na obecním webu. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
zaměstnancům obce za jejich obětavou prá-
ci, často nad rámec pracovních povinností. 
Většina obcí pořádaných společenských a 
kulturních akcí, které znamenají pro návštěv-
níky odreagování a odpočinek, znamená 
pro zaměstnance obecního úřadu obrovské 
množství organizační práce. To vše většinou 
o víkendech. Proto si mé poděkování zaslouží 
v maximální míře. Zároveň děkuji všem ob-
čanům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapo-
jili do společenského a kulturního života naší 
obce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem po-
přál 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

Zastupitelstvo obce Kněžpole – volební období 2018 - 2022

KDU-ČSL
Mgr. Petr Knot 
Petr Švehla
Dagmar Sovišová
Lukáš Uherek

Sdružení kněžpolských patriotů
Ing. Vítězslav Lapčík
Ing. Petr Jakšík
Martin Kaňa
MUDr. Jiří Lapčík

„Občané Kněžpole“
Pavel Pavlica
Ing. Radek Lapčík
Petr Hubáček
Radim Palčík
Ing. Jitka Markusová
Karel Hančík

ČSSD a Nezávislí za Kněžpole
Radek Krejčiřík
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Výpis U S N E S E N Í   
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole

konaného dne 30. října 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/1/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole určuje ověřovateli zápisu Ing. Petra Jakšíka a 
pana Pavla Pavlicu a zapisovatelem Ing. Kateřinu Vašíčkovou.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/2/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole určuje předsedou návrhové komise Ing. Radka 
Lapčíka a členy Petra Švehlu a Martina Kaňu.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/3/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání:

1/ Zahájení 
2/ Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3/ Schválení programu
4/ Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady obce
5/ Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů fi nančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy fi nančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů fi nančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
7/ Určení zastupitele pro územní plánování
8/ Určení zastupitele pro zastupování na valných hromadách společnosti Slo-
vácké vodárny a kanalizace a.s. a zastupování obce ve všech spolcích a sdruže-
ních obcí, kterými je obec Kněžpole členem
9/ Pověření Rady obce provádět rozpočtová opatření
10/ Závěr

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/4/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/5/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/6/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje veřejný způsob volby starosty a mís-
tostarosty, tedy zvednutím ruky.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/7/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí starostou obce Kněžpole Mgr. Petra Knota, 
nar. 27. 8. 1981, trvale bytem Kněžpole 266, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/8/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí místostarostou obce Kněžpole pana Petra 
Hubáčka, nar. 24.9.1967, trvale bytem Kněžpole 254, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/9/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena Rady obce Kněžpole pana 
Pavla Pavlicu, trvale bytem Kněžpole 260, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/10/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena Rady obce Kněžpole pana 
ing. Petra Jakšíka, trvale bytem Kněžpole 208, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/11/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí do funkce člena Rady obce Kněžpole pana 
Petra Švehlu, trvale bytem Kněžpole 117, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/12/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole zřizuje fi nanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/13/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí předsedkyní fi nančního výboru Ing. Jitku 
Markusovou, trvale bytem Kněžpole 113, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/14/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí předsedou kontrolního výboru Ing. Petra 
Jakšíka, trvale bytem: Kněžpole 208, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/15/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí členy fi nančního výboru Ing. Vítězslava 
Lapčíka, trvale bytem Kněžpole 190, 687 12 a Dagmar Sovišovou, trvale 

bytem Kněžpole 312, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/16/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí členy kontrolního výboru Karla Hančíka, 
trvale bytem Kněžpole 233 a Lukáše Uherka, trvale bytem Kněžpole 39, 687 12.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/17/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva 
obce za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách (dle § 72 a § 84, 
zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků)

místostarosta:    16 320,-Kč
člen rady obce:    2 316,- Kč
předseda výboru/komise:   1 296,- Kč
člen výboru/komise:    1 104,-Kč
člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí:  420,- Kč.

Odměna bude poskytována od 1 listopadu 2018. V případě náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována od 1 

dne následujícího měsíce ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazování jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo obce Kněžpole v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o 

obcích dále stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, 

za niž náleží nejvyšší odměna.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/18/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole na základě ustanovení §6 odst. 1) písmeno c) 
a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánovaní a 

stavebním řádu (stavební zákon) v aktuální znění a ustanovení § 35 odst. 1) 
a § 84 ost. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v 
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Projekt „Kněžpole, Předbrání – Infrastruktura, prodloužení 
vodovodu a kanalizace“

Obec Kněžpole v letošním roce realizuje investiční akci – prodlou-
žení vodovodu a kanalizace v trati Předbrání. Zhotovitelem akce je fi r-
ma PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Tento projekt je částečně fi nancován z rozpočtu obce a částečně fi -
nancován z rozpočtu Zlínského kraje.

Dotace ze Zlínského kraje je poskytována na základě programu RP 
01-18 Podpora vodohospodářské infrastruktury, schválené Radou Zlín-
ského kraje dne 11.12.2017 usnesením č. 1065/R30/17. 

Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje bude poskytnuta do výše 
505 000 Kč, současně maximálně 39,99 % z celkových způsobilých vý-
dajů projektu.

zahájení stavby: 10/2018
předpokládané ukončení stavby: 12/2018

aktuálním znění: Stanovuje pana Mgr. Petra Knota, trvale bytem Kněžpole 
266, 687 12 určeným zastupitelem pro územní plánování.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/19/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole určuje starostu obce Mgr. Petra Knota, trvale 
bytem Kněžpole 266, 687 12, jako zastupitele pověřeného zastupováním obce na 
valných hromadách společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., sídlem Za Ol-

šávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, a dále zastupováním ve všech spolcích 
a sdruženích obcí, kterými je obec Kněžpole členem.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
U/20/2018

Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje Radu obce Kněžpole schvalováním 
rozpočtových opatření souvisejících s dotačními prostředky. Toto pověření ne-
vylučuje schválení takového rozpočtového opatření samotným zastupitelstvem.

 Kněžpolský mužský sbor vystoupí tradičně na  
„Zpívání u vánočního stromu“ před kulturním zařízením v Kněžpoli.

Akce se uskuteční v sobotu 22. prosince od 18 hodin. 
Přijďte si poslechnout vánoční písně a koledy a zazpívat si s námi v čase před nejkrásnějšími svátky roku.

 Občerstvení ve formě svařeného vína bude jako vždy připraveno!

S přáním požehnaných vánočních svátků a štěstí a zdraví v celém novém roce 2019 přejí členové Mužského pěveckého sboru Kněžpole.
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Slovácké hody s právem v Kněžpoli
Letošní hody se tradičně konaly poslední říjnový víkend. Počasí nám 

bohužel nepřálo, ale to nás nezastavilo. Po svěcení práva jsme se vydali na 
sál, kde jsme počkali, až bude méně pršet. Čas jsme si krátili tancem, zpě-
vem a dobrým pitím. Déšť nezastavil ani děti, které náš průvod obohatily, 
za což jsme byli velice rádi. Také děkujeme i mužskému sboru, který nás 
doprovodil. Jelikož letos nebyli stárci, šlo se přímo k panu starostovi požá-
dat o povolení hodů. Hody byly povoleny, tak jsme pojedli a zatančili a ve-
čer mohla začít hodová zábava. Při obchůzce i večer hrála DH Boršičanka 
a CM Mladí Burčáci. Besedu tančilo osm párů, z toho víc jak polovina 
bylo nových mladých lidí, za které jsme velice rádi a doufáme, že s nimi 
můžeme počítat i další rok. Po nedělní mši jsme se vydali na obchůzku 

po dědině. Letos bohužel bez berana, místo něho nás doprovázela zatou-
laná černá kočka. Nedělní obchůzku jsme si všichni hodně užili, někteří 
dokonce protancovali celé Kněžpole. O 14 dní později se konaly Dozvuky 
aneb Babské hody. Počasí se nám vydařilo, byla to náhrada za hody, kdy 
nám celý den pršelo. Naše šikovné děvčice nám předvedly, jak umí tančit 
karičky a dokonce i kluci si troufl i na verbuňk. Večer byla tradiční zábava 
a nechybělo ani vystoupení a bohatá tombola.

Všem děkujeme za podporu a účast na akcích pořádaných Občan-
ským sdružením Kněžpolská chasa. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na 
naši další akci, kterou je tradiční fašank.  

za O.S.K.CH. Andrea Juřenová

Z činnosti SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
máme tady konec kalendářního roku 

a s tím spojené hodnocení a rekapitulace 
uplynulého roku. V únoru jsme uskutečnili 
tradiční Hasičský bál s bohatou tombolou a 
hudební kapelou Lalia.

Od brzkých jarních měsíců se začali čle-
nové našeho soutěžního družstva připravo-
vat na sezonu soutěží v požárním útoku. V 
celkovém hodnocení Velké ceny okresu Uh. 

Hradiště nakonec obsadili 6.místo. Na do-
mácí soutěži se opět ukázalo i naše „starší 
družstvo“ a obě družstva ukázaly povedené 
útoky. 

V letošním roce jsme měli dva výjezdy 
k likvidaci mimořádné události. Nejprve 
16.7.2018 krátce po poledni k požáru strni-
ště a balíků slámy, což byl zřejmě následek 
dlouhotrvajícího sucha. Když už jsme se do-
čkali deště, tak přišel v takové míře, že v noci 

1.9.2018 jsme vyjeli k čerpání vody ze sklepů 
„u Kluzáku“ a pak následně odstraňovali na-
plavené bahno a kamení na hlavní cestě.

Dne 22.9.2018 jsme uspořádali výlet pro 
naše členy a rodinné příslušníky do Znojma.

Všem bych Vám chtěl popřát klidné svát-
ky vánoční a do nového roku přeji hlavně 
zdraví, štěstí a spokojenost.

Za SDH Kněžpole
Zbyněk Kadlčík

Zhodnocení fotbalového podzimu 2018/2019.
Fotbalový podzim je zdárně za námi, podívejme se 

tedy na výsledky první poloviny fotbalové sezóny. Tým 
mužů Kněžpole v průběhu podzimní části vybojoval 

v okresní soutěži 26 bodů a dosáhl pěkného skóre 31:5. Naši muži 
se stali lídrem tabulky s těsným náskokem jediného bodu před dru-
hými Traplicemi. Tato slibná pozice odpovídá ambicím na postup do 
vyšší třídy, nicméně stejný cíl mají i naši tabulkoví pronásledovatelé 
a v jarní části soutěže lze očekávat líté souboje o každý bod. Našim 
dorostencům se po odchodu starších hráčů do mužské kategorie zatím 
nedaří navázat na dobré výsledky z minulé sezóny. Zatím jim patří 12. 
příčka tabulky krajské soutěže díky zisku čtrnácti podzimních bodů 
při pasivním skóre 19:30. Mladí dorostenci však s každým zápasem 
sbírají cenné zkušenosti a mají do budoucna dobré vyhlídky na do-
sažení vyšších příček. Podrobnosti o výsledcích a o dalším programu 
naleznete na našich internetových stránkách www.sokolknezpole.cz, 
které pravidelně aktualizujeme.

Ani zimní přestávka však není obdobím zcela bez sportovní akti-

vity, neboť je nutné ji využít k přípravě na blížící se jarní část sezóny. 
Tréninky našich oddílů nadále probíhají, vzhledem k nepříliš přízni-
vému a chladnému počasí pokračují dorostenci v tréninkové činnosti 
pod střechou v tělocvičně ZŠ Jarošov. Oddílu mužů bude zorganizo-
váno výjezdní zimní soustředění. Dorost je rovněž přihlášen do již 
klasického zimního turnaje Continental cup 2019 v Otrokovicích. O 
účasti našich fotbalistů na zimních přípravných utkáních a turnajích 
Vás budeme informovat v příštím vydání tohoto čtvrtletníku a na na-
šich zmiňovaných webových stránkách.

Naši příznivci a pravidelní návštěvníci sportovního areálu v Kněž-
poli zajisté zaregistrovali konání prvoligových mistrovských utká-
ní žen a dorostenek 1. FC Slovácka právě na našem hlavním hřišti. 
Ženské oddíly prvoligového klubu zvolily kvalitní zázemí naší tělový-
chovné jednoty pro svá utkání poté, co přišly o kapacity stadionu na 
Širůchu ve Starém Městě. V jarní části fotbalové sezóny se u nás budou 
prvoligové zápasy žen a dívek i nadále odehrávat a divákům tak skýtat 
možnost podívat se na velmi kvalitní a po všech stránkách pohledný 
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Myslivecký rok 2018
Rok 2018 byl pro myslivecké sdružení bo-

hatý na všechny činnosti spojené s chodem 
našeho spolku. Na přelomu zimy a jara skončil 
starý myslivecký rok a 1. dubnem začíná nový. 
Svou činnost jsme tak na počátku roku vyhod-
notili na výroční schůzi za účasti starosty ho-
nebního společenstva a obecního úřadu. Byli 
jsme také úspěšní při odlovu škodné zvěře. Za 
což se patří poděkovat aktivním členům, kte-
ří se na odlovu podíleli. S příchodem jara pro 
nás skončilo přikrmování zvěře a my jsme jako 
každoročně vyčistili a vydezinfi kovali přikr-
movací zařízení. Následnou péči jsme rovněž 
věnovali opravám těchto zařízení včetně po-

sedů a kazatelen, aby v průběhu roku byli při 
používání bezpečné. 

S příchodem jara je v honitbě důležitý klid, 
jelikož se začínají rodit mláďata různých druhů 
zvířat. Pozornější z Vás spoluobčanů si mohli 
povšimnout úbytku zvěře, který je z části dů-
sledkem velkého pohybu lidí v lese a jeho při-
lehlých oblastech. 

Během letního období jsme v areálu ba-
žantnice pilně pracovali na zastřešení u vcho-
du do budovy. A tak vznikla prostorná pergola, 
která byla a bude hlavně v letních měsících 
hojně využívána ke krytému posezení v areálu.

Začátek zimního období patří k jednomu z 

nejnáročnějších období. Je nutné zajistit krme-
ní a léčebné směsi, kterými zvěř přikrmujeme v 
době jejího strádání. Nemůžeme totiž spoléhat 
na to, že v posledních letech byly zimy mírné a 
zvěř měla dostatek potravy z přírodních zdro-
jů. 

Závěrem bych rád všem návštěvníkům pří-
rody v okolí Kněžpole popřál hezké zážitky a 
radost z pobytu v přírodě a zároveň bych Vás 
chtěl požádat o ohleduplnost vůči přírodě i 
zvěři.    

Za MS Kněžpole z.s. 
Tomáš Špaček 
Předseda MS Kněžpole z.s. 

fotbal. Na utkáních 1. ligy žen a dorostenek v Kněžpoli není vybíráno 
žádné vstupné, vstup je volný.

V rámci mimosportovní činnosti klubu nám dovolte Vám připo-
menout blížící se konání tradiční a oblíbené Štěpánské zábavy, kterou 
i letos pořádáme 26. prosince 2018 od 20:00 v kulturním sálu obce 
Kněžpole. K tanci a dobré náladě nám bude hrát Koktejl Band. Sou-

částí programu bude bohatá tombola. 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 2019. 

Za výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni

Lesk baňky versus rozzářené (nejen dětské) oči
Milí spoluobčané, sousedé a přátelé, 
ptal jsem se dětí, co by si (kromě hmot-

ných dárků) přály od Ježíška – pro sebe nebo 
pro druhé, o co by Ježíškovi napsaly. Odpově-
di byly moc hezké. Děti říkaly, že by si přály, 
aby lidé na sebe byli hodní, aby si pomáhali, 
aby se na sebe usmívali a byli pozitivní, aby 
přáli dobro, protože potom bude všude lépe, 
aby byl mír atd. Vzpomněl jsem si přitom na 
větu, kterou řekl Ježíš a která je zaznamenaná 
v Matoušově evangeliu: „Jestliže se neobrátíte 
a nebudete jako děti, nevejdete do království 
nebeského.“ 

Myslím, že o Vánocích této větě rozumí-
me možná nejlépe. Jistě nejde o to, abychom 
byli naivní, nezkušení nebo nerozumní. Jde 
spíš o jejich pohled na svět. Pohled, který je 
schopen vidět mnohdy spíše to pěkné, i když 
je to obyčejné. Mnozí říkají, že nejkrásněj-

ší Vánoce jsou s malými dětmi – vidět jejich 
rozzářené oči, netrpělivé očekávání, nefalšo-
vanou radost. 

A co my dospělí? Co lidé, jejichž děti už 
vyrostly a šly svou cestou? Co staří a osamo-
cení? Přál bych nám letos, abychom se doká-
zali podívat na svět dětskýma očima – očima, 
které jsou čisté a zalité touhou po dobru a 
kráse. Takové oči rozzáří nejen šedivý svět, 
ale i srdce každého, s kým se o letošních Vá-
nocích potkáme. Toto světlo se podobá bet-
lémské hvězdě daleko více, jak nejkrásnější a 
nejlesklejší baňka. Ta vždy zůstane tak trochu 
umělou.   

A s tím přichází mé druhé přání – přání 
k prožití Adventu. Ať je tento čas pro nás vý-
zvou, abychom zapracovali na oněch rozzáře-
ných očí kolem nás. Je jedno, jestli jsou to oči 
dětí nebo starých rodičů či osamělých souse-

dů. Takto prožívaný Advent přinese opravdo-
vé Vánoce. Lesklé baňky nechme na strome-
ček – do srdcí vlejme lásku. O Vánocích totiž 
nepřijde na kontrolu hygiena, ale přijde na 
návštěvu Ježíš, který rozzářil celý svět v záři-
vé noci, kdy poprvé zaznělo a již dva tisíce let 
zaznívá: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle!“

Rádi bychom přispěli k rozzářeným očím 
jako farní rodina působící v naší obci. Proto 
vás srdečně zvu k adventním i vánočním bo-
hoslužbám, koncertům a dalším příležitostem 
k setkání. Podrobný program najdete v našich 
Vánočních listech, na webových stránkách 
farnosti i na nástěnkách u kostelů. Těším se 
na setkání s vámi. 

Za všechny členy farní rodiny vám ze srd-
ce žehná

P. Pavel
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Základní škola
V průběhu podzimních měsíců jsme se ve 

škole věnovali tradičním činnostem, jako jsou 
nahlas číst a pěkně psát, slušně zdravit a ne se 
„rvát“, potýkali jsme se s číslicemi a objevovali 
jsme naši zemi.

 A tak už 19. září se žáci třetího ročníku v 
rámci výuky prvouky vydali na besedu o obci 
Kněžpole s panem starostou Mgr. Petrem Kno-
tem. Pan starosta nás seznámil s prací obecní-
ho úřadu, rady obce a zastupitelstva obce. Paní 
Hrušková a paní Vašíčková nám ještě ukázaly 
mapu katastru obce Kněžpole a evidenci obyva-
tel, ve které bylo pro děti zajímavostí najít své 
jméno.

26. září jsme slavili Den evropských jazyků. 
Na naší škole jsme si jej připomněli díky žákům 
4. a 5. ročníku. Připravili si pro nás krátké dia-
logy v osmi jazycích, představili danou zemi a 
zazpívali známou píseň Bratře Kubo v šesti jazy-
cích. Všichni žáci pak ve skupinové práci plnili 
různé úkoly, např. malovali vlajky, skládali pu-
zzle známých symbolů daných zemí, spojovali 
neznámá slova se známými obrázky.

2. října se naši čtvrťáci zúčastnili výuky na 
dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Teore-
tickou část výuky následovala jízda na kole, kde 
si žáci získané znalosti ověřili v praxi. Novinkou 
pro ně byla jízda zručnosti. I když  počasí nepřá-
lo, děti vše zvládly na výbornou.

Dne 4. října jsme pořádali sběr papíru a 
lepenky a musíme děti pochválit za svědomité 
plnění přistavených kontejnerů.

V pondělí 15. října žáci prvního, druhého 
a třetího ročníku naší základní školy navštívili 
divadelní představení s názvem Čtyři pohádky. 
Zhudebněné veršované pohádky Františka Hru-
bína Kuřátko v obilí, Otesánek, O veliké řepě, 
Zvířátka a loupežníci byly předvedeny v ne-
tradičním zpracování různou loutkohereckou 
technikou.

Čtvrtek 25. října byl pro naše školáky docela 
jiný než obvykle. Místo tradiční výuky jsme si v 
pracovních skupinách připomněli stoleté výročí 
založení první Československé republiky.

V pátek 26. října se žáci 3. až 5. ročníku 
zúčastnili divadelního představení v českém a 
anglickém jazyce – Th e Silly Bear. Jednalo se o 
adaptaci bulharské pohádky O hloupém med-
vědovi a chytrém farmáři, která vychází z jed-
noduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd 
a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a 
samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. 
V pohádce zazněly veselé anglicko – české pís-
ničky. 

Ve dnech 1. a 7. listopadu zavítali za našimi 
druháky a třeťáky hasiči HZS ČR. Během těchto 
setkání vyprávěli o své práci. Žáci se dozvěděli 
o bezplatné telefonní lince tísňového volání a 
naučili se, jak správně ohlašovat požár. Rozlišo-
vali, který oheň je dobrý a který zlý. Důležitou 
informací bylo značení únikových východů ve 
škole a jak postupovat při vyhlášení požárního 
poplachu. Na všechno při tom dohlížel maskot 
programu dráček Hasík.

V týdnu od 5. do 9. listopadu proběhl 11. 
ročník mezinárodní soutěže Bobřík informati-
ky. V kategorii Mini, tedy v kategorii žáků čtvr-
tého a pátého ročníku ZŠ, se soutěže účastnilo 
našich 16 žáků. Jejich úkolem bylo najít řešení 
dvanácti soutěžních otázek různé obtížnosti ve 
stanoveném čase 30 minut. Tato soutěž před 
soutěžící předkládá otázky, které ukazují, že in-
formatika není pouze o práci s počítačem, ale 
hlavně o logickém myšlení a práci s informa-
cemi. Letos se devíti řešitelům podařilo ulovit 
Bobříka informatiky, neboli dosáhnout více než 
120ti bodů v soutěžním testu.

O to, aby zoubky nebolely a abychom měli 
stále krásný úsměv, se musíme sami přičinit. 
Proto 14. listopadu navštívily naši školu stu-

dentky zubního lékařství s výukovým progra-
mem Dental Prevention. Tento preventivní 
program se zaměřuje na výuku o zdraví zubů a 
celé ústní dutiny. Studentky s žáky nejdříve pro-
šly základní pojmy, které se týkají zubů a jejich 
možných nemocí, potom názorně ukázaly dě-
tem, jak správně provádět techniku čištění zubů.

15. listopadu jsme se vypravili na koncert 
vážné hudby do Kongresového centra ve Zlíně 
s názvem Klasikové převážně vážně. Seznámili 
jsme se s nejznámějšími díly skladatelů klasicis-
mu Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta 
a Ludwiga van Beethovena. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti ze života těchto na první pohled 
vážných pánů. Moderátor pořadu, se svým po-
hybem v hledišti a následujícími hádankami 
snažil žáky vtáhnout přímo do děje koncertu. 
Na závěr jsme pana dirigenta, hudebníky a mo-
derátora pořadu odměnili potleskem.

Podzimní kolo soutěže ve sběru papíru jsme 
uzavřeli 29. listopadu tombolou. Všichni sběrači 
se shromáždili ve školní družině, aby své kupo-
ny za odevzdané kilogramy starého papíru pro-
měnili v některou z výherních cen. Nejlepšího 
výsledku dosáhl Tomáš Kupec, který nasbíral 
1420 kilogramů, na 2. místě se umístila Simona 
Kadlecová s 299 kg a na 3. místě skončil Tomáš 
Kašný s 275 kg. Děkujeme všem rodičům i pra-
rodičům za vzájemnou spolupráci.

5. prosince se spustil za našimi školáky 
Mikuláš se svou družinou. Čerti pohrozili zlo-
bivým, andělé pochválili, Mikuláš odměnil děti 
sladkostmi a všichni se rozloučili písničkou.

Všem čtenářům Kněžpolských novin přeje-
me radostné prožití vánočních svátků a v novém 
roce mnoho dnů ve zdraví, štěstí, rodinné poho-
dě a spokojenosti. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kněžpole
Mgr. Irena Šichová

Okénko do mateřské školy
Samo počasí nám naznačuje, že teplý podzim je již nedohledně 

pryč. Jen sem tam se malou skulinkou prodere kousek teplejšího počasí 
s nádechem pěkných vzpomínek krásného a barevného podzimu. Snad 
každé dítě bylo někdy tak zvědavé, že nahlíželo ve své dětské nedočka-
vosti klíčovou dírkou. Vy, naši věrní čtenáři, se však klíčovou dírkou 
dívat nemusíte, protože já Vám pootevřu dveře naší malé, ale útulné 
školičky.

Neznám člověka, který by neměl rád toulky přírodou, zbarvenou 
pestrými barvami a provoněnou studeným dechem blížící se zimy. Pro-
to i naše nejstarší děti zavítaly do kněžpolského lesa. Schopnost hrát si, 
nám byla dána od přírody. Když si dítě hraje, nezlobí. Hrou se dítě učí 
poznávat sebe i svět kolem nás. Má pocit blaženosti, svobody a radosti z 
pohybu. Proto z vycházky do přírody jsou děti nadšené. Les má svoji ty-
pickou vůni a skrývá bezpočet překvapení, které si děti osahají. Postaví 
pro skřítky domeček, do igelitových tašek nasbírají všechny možné pří-
rodniny, které upoutají jejich oči. Při této vycházce se naši nejmenší učí 
nenásilnou formou milovat a žít v souladu s přírodou, vážit si jí, protože 
zde musí být v celé kráse i pro další generace. Jako každým rokem, i my 
vydlabáváme dýně a vystavujeme je v naší zahradě. Při konání Světýlko-
vého průvodu se všechny svíčky uvnitř zapálí a noc se zdá být okamžitě 

více prozářená. Podzim přináší i spoustu ovoce, a protože naše děti rády 
mlsají, tak si udělaly podle instrukcí a pomoci paní učitelky jablečný 
dort. Nazdobily ho šlehačkou a daly ochutnat celému personálu. Dal-
ším zpestřením jsou pro naše nejmenší pohádky. Pohádky divadelní, 
loutkové, které jsou protkané písněmi, říkadly a vyprávěním. Děti se 
velmi těší, když do naší mateřské školy zavítá pohádka, protože bývají 
i velmi vtipné a děti se mohou spontánně vyjádřit pohybem a zpěvem. 
Odměňují je potleskem, úsměvem a neustálým notováním písniček z 
pohádky. Také se zúčastňujeme výtvarných akcí, kde naše děti malují 
na výstavu pod určitým námětem. Nynější téma je „Svět očima dětí“. 
Dětská představa je svět plný zvířátek, krásná příroda a z toho prame-
nící klid a pohoda.

Podzimní výzdoba oken se nám již brzy promění v zimní a výzdoba 
tříd bude ryze vánoční. To k nám již brzy zavítá Mikuláš, andělé a jejich 
pomocníci – chlupatí, ohněm sežehnutí, peklem načichnutí a rohatí čerti. 
Již nyní začínají mnozí zpytovat svědomí. Je docela možné, že se dají tyto 
pekelné bytosti obelstít nějakou tou básničkou nebo pěknou písní, ale dů-
ležité bude slíbit Mikuláši polepšení. To vždy zabere a každé srdce obměk-
čí. V prosinci se to kouzly a zázraky jen hemží. Brzy nastanou vánoční 
svátky, a i naše děti oslaví svátky hned dvakrát. Jednou doma a jednou 
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v naší mateřské škole. Tu se slavnostně rozsvítí stromeček 13. 12. 2018. 
Spolu si všichni zazpíváme u stromečku a až zazvoní zvoneček, navštíví 
nás Ježíšek. Ten všem dětem nadělí nějaké to vánoční překvapení v podo-
bě dárku. Jistě si i vy ještě vzpomínáte, jaké to bylo, když jste nevěděli, co 
skrývá zabalený, stuhou vázaný dárek a vy jste lehkým třepáním krabice 
hádali, co asi ukrývá. Čas však neúprosně plyne a nás teď těší, když vidíme 
na svých dětech a vnoučatech radost v očích z vysněného dárku. V před-
vánočním čase si spousta lidí stěžuje na spoustu práce a shon, způsobený 
nakupováním a pečením tak, aby nám nic o vánočních svátcích doma 
nechybělo. Proto bych chtěla popřát všem lidem méně spěchu. Možná by 

bylo dobré se i pozastavit, a uvědomit si, o čem jsou vlastně vánoční svát-
ky. Nechejte své děti nahlédnout a přimět je k tomu, aby i ony se podílely 
na přípravě těchto svátečních chvil. Určitě by i rády pomáhaly při pečení 
a zdobení vánočního cukroví nebo si sami vyzdobily svůj pokojíček podle 
svých představ. Všechno, na co si děti mají možnost sáhnout, lépe prožijí. 
V podmínkách mateřské školy je takový prožitek všudepřítomný a pro 
všestranný rozvoj dítěte nepostradatelný. Nyní se již ale opravdu budu s 
Vámi loučit. Všem čtenářům a lidem dobré vůle přeji krásné prožití vá-
nočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2019. 

Za MŠ napsala Nosková L. 

Kněžpolské novinyKněžpolské noviny
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Vítání občánků
Mezi občany Kněžpole byli dne 15. listopadu 2018 přivítáni:
Laura Hašová
Tereza Gajdošíková
Štěpán Špaček
Filip Smělík
Dominik OmelkaDominik Omelka
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