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Krásné a veselé
velikonoční svátky,
bohatou pomlázku
a dny plné sluníčka
přeje Rada obce Kněžpole
a všichni zaměstnanci
obecního úřadu.

Slovo starosty
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a je tu opět jaro. Je pravdou, že letošní zima se
svými teplotami mnohdy od jara příliš nelišila, ale alespoň jsme všichni ušetřili na nákladech za otop našich nemovitostí.
V oblasti kultury proběhlo v uplynulém čtvrtletí několik zajímavých
akcí. Počasí nám bohužel nedovolilo uspořádat tradiční Silvestrovský
výšlap, takže jsme museli najít náhradní řešení, kterým byl silvestrovský
táborák na Bažantnici. Účast byla hojná a jsem rád, že přítomní hodnotili akci kladně. Večer pak následoval ohňostroj s tradičním půlnočním
přípitkem. Dále proběhl ples SRPŠ, ples sportovců, hasičský ples, tradiční fašank a další. Bohužel stále pozoruji klesající zájem o tyto obecní
akce ze strany občanů. Dle zkušeností pořádajících organizací by bez
podpory ze strany obce byly všechny akce ztrátové a jejich organizace by
pozbývala smysl. Je to velmi smutné, neboť kulturní život si v obci tvoří
zejména tyto akce jednotlivých složek a sdružení. Bez nich bychom se
za chvíli přestali setkávat úplně. A to by byla velká škoda. Naopak s velkým zájmem se setkalo tradiční setkání s důchodci, které pořádá obec
ve spolupráci s místním výborem Českého červeného kříže. Pro naše
důchodce bylo připraveno pohoštění a zazpívaly jim oba naše pěvecké
sbory. Mezi zpěvem také zahrála a zazpívala Štrajchkapela z Kněžpola.
Dle hodnocení přítomných se akce líbila a je to pro nás pozitivním impulzem pro její pořádání do dalších let. Rádi bychom pro naše důchodce
také letos upořádali nějaký jednodenní výlet autobusem, takže uvítáme Vaše náměty na cíl takového výletu, který by mohl být pro většinu
účastníků zajímavý. Zde bych znovu upozornil zájemce na již avizované
setkání s lidovým vypravěčem panem Hučíkem, které se uskuteční dne
15.4. v 18:00 v sále kulturního zařízení. Mělo by proběhnout formou
besedy a vyprávění humorných příhod. Tyto besedy jsou pořádány v
mnoha obcích Slovácka a jejich výstupem by měla být kniha, ve kterých
budou tyto humorné příběhy zaznamenány. Více informací naleznete
na stránkách http://www.vaclavhucik.cz/projekt.html
Jaro nám přináší také nové povinnosti v oblasti investičních akcí a
údržby obce. Byla dokončena montáž sportovního zařízení na In-line
parku na kluzišti. Oficiální otevření všech tří sportovišť proběhne v měsíci červnu poté, co bude dílo převzato od stavební firmy. Administra-

tivně probíhá příprava demolice budovy bývalého Podlasového. Dále
máme schváleno územní rozhodnutí na vybudování zpevněné plochy
pro parkování vozidel naproti základní školy, která zde velmi chyběla.
Současně se zpevněnou plochou bude zrealizována i oprava přilehlé
komunikace v uličce naproti školy, která je v havarijním stavu. Probíhá další fáze opravy chodníku, konkrétně od víceúčelové budovy po
bytovku. Mimo to připravujeme realizaci další etapy opravy chodníku
v souladu se schváleným harmonogramem oprav, konkrétně od hlavní křižovatky směrem ke KOVOPU a jedna strana na ulici Trávníky.
Do finále se blíží také příprava projektu na rekonstrukci silnice od
hospody po hlavní křižovatku. Byl bych rád, abychom letos získali
minimálně stavební povolení. Standardně budou probíhat opravy komunikací a kanálových vpustí v rámci rozpočtované částky.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné prožití nadcházejícího jarního období a zejména velikonočních svátků.
Mgr.Petr Knot, starosta
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Fašank 2014

Fašank 2014
Letošní první akcí byl již tradiční fašank,
který se uskutečnil v sobotu 1. března.
Sraz masek byl ve dvanáct hodin, v jednu
hodinu po obědě vyšel masopustní průvod na
obchůzku po dědině. Masek nebylo mnoho,
ale i tak se z jejich úst linula jedna písnička
za druhou a veselá nálada z nich jenom zářila.
Zastoupení v průvodu mělo vojsko, smrtka,
cikánka, krojovaní kluci s šavlemi, ale i tak
neobvyklá maska jakou byl „pivní lahváč“.
Sem tam někdo otevřel dveře, vykoukl a
třeba nabídl koblih, boží milosti, kus špeku na
šavli a i když bylo docela teplo, tak někteří i
slivovicí pohostili.
Průvod dědinou prošel během odpoledne
a své putování zakončil v místním kulturním
zařízení.
Na večerní fašankové zábavě hrála k poslechu a tanci skupina KokteilBand. Ve 22:00
se uskutečnilo menší ochotnické představení
s názvem „olym-pijáda“, která se skládala z
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disciplín jako například slope-style, pijatlon,
skoky a krasobruslení. Kdo neviděl – neuvěří.
Poté následovalo tradiční pochování basy
se čtením hříchů.
Věříme, že se Vám všem letošní fašank
líbil a doufáme, že se v Kněžpoli ani letos nepřestane hřešit, aby bylo příští rok zase o kom
sepsat hříchy…
Další plánovanou akcí pro tento rok je
stavění máje.
Stavění máje je tradice spjatá s příchodem
jara a popřípadě dřívějším odchodem mladých chlapců na základní vojenskou službu.
Stavil ji tedy takzvaný ročník „odvedenců“. A
taková májka pak byla jejich pýchou a hlídali
ji každý den po celý měsíc květen, aby jim ji
nikdo z vedlejších dědin neukradl. Povinná
základní vojenská služba je zrušena a podobně to začíná v Kněžpoli vypadat i se stavěním
májky. Stavět by měly ročníky, kterým je 17 a
18 let za pomoci Občanského sdružení Kněž-

polské chasy. Jenže postupem času přešla veškerá organizace a práce jen na sdružení.
Bohužel chlapců a dívek v ročnících není
mnoho a ještě míň z nich má zájem o kulturní
dění v obci. Sdružení taky ztrácí své členy a
noví nepřicházejí, tak letos vážně uvažujeme,
zda máj vůbec postavit. Nejedná se totiž jen o
samotné stavění, ale hlavně o přípravy na něj.
V průběhu března a dubna dělat růžičky
na ozdobu vršku. Přivést kladu s vrškem a folgama z lesa. Oloupat je, připasovat. Vykopat
jámu....je to opravdu hodně starostí.
Letos by měli stavit ročníky 1996 a 1997.
Stavění máje by se konalo ve středu 30.
dubna 2014 odpoledne (den před státním
svátkem).
Děkujeme předem za případnou pomoc.
za O.S.K.CH.
předseda David Hrabica
foto Ondřej Kolařík
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Z historie Kněžpole….
Mnozí z nás kněžpolských starousedlíků zjišťujeme, kolik do naší
obce přibylo nových občanů. Neznáme je a ani oni neznají nás. Teprve
se poznáváme. Možná, že nebude na škodu, když ty naše nové spoluobčany seznámíme s kněžpolskou historií.
Naše obec Kněžpole leží na levém břehu řeky Moravy u úvalu
Dolnomoravském, ve vzdálenosti asi 6 km severovýchodně od metropole moravského Slovácka – Uherského Hradiště. O naší obci jsou
první zmínky již z roku 1220, kdy v majetku velehradského kláštera
cisterciáků bylo 12 obcí. Majetkem tohoto kláštera na Velehradě byla
naše obec až do roku 1528, kdy přechází prodejem do majetku města
Uh. Hradiště proto, že klášter nebyl schopen zaplatit obnos, za který ji
v roce 1467 městu zastavil. Kněžpole se tak stalo součástí městského
velkostatku. Název, než se ustálil do dnešní podoby, tak jak ji zaznamenává kronika, zněl:
roku 1220 Zneispole
1718 Kniezpole
1228 Knesepole
1720 Kneschpole
1250 Cnesepole
1751 Kniespole
1265 Knespol
1793 Kniezpole
1372 Cnespol
1836 Kneschol
1522 Kniezpole
1893 Kněspol
1530 Kniezepole
1893 Knězpol
1670 Kniezpole
1935 Kněžpole
Rakousko-uherská administrativa do roku 1918 uznávala Kněžpole jen pod názvem Kniespol, právě tak jako v době německé okupace v
letech 1938 – 1945. Úřední název KNĚŽPOLE vešel v platnost někdy
mezi rokem 1925 – 1928.
V roce 1220 se v dochovaných dokladech uvádějí pro Kněžpole
dva silně odlišné názvy a sice Zneispole a Kněžepole. Je tedy pravděpodobné, že název obce pochází ze skutečnosti, že Kněžepole bylo
kněževo – panovníkovo. Kdyby to bylo pole patřící kněžím, již v době
darování klášteru velehradskému, by je panovník mohl sotva opětovně
darovat kněžím, respektive uvést ve své darovací listině. Darovat však
něco, co bylo jeho- panovníkovo, kněžovo, to mohl bez komplikací. A
tak tomu ve skutečnosti bylo. Od roku 1945 je název naší obce KNĚŽPOLE a tento název zůstane již patrně natrvalo.
Proto, aby byl v obci pořádek a klid a správný řád, nastupuje jako
správní orgán obecní úřad. V minulosti byl volený purkmistr a vrchností ustanovený rychtář neboli fojt. Fojt obýval rychtu určenou zvláště
k tomuto výkonu asi i proto, že pokud byla vrchnost s jeho službami spokojená, zůstával v této funkci někdy i na doživotí. Kde byla v
Kněžpoli rychta nevíme, nedochovala se o tom žádná písemnost. Jinak
tomu bylo s purkmistrem (po kněžpolsky pudmistrem). Ten se volil
každý rok, a protože to nebyla funkce vůbec snadná, často se v ní občané střídali. Purkmistr neměl žádnou kancelář pro výkon své funkce,
úřadoval zásadně ve svém domě, který byl označen, že v něm bydlí
purkmistr. Po roce 1850, kdy tato funkce měla v obci jinou náplň a fojt

se stal zbytečným, úřadovali všichni kněžpolští ¨pudmistři¨ ve svých
domech označeným tabulkou s nápisem ¨Starosta obce¨. Tak tomu
bylo až do roku 1926, kdy vedle budovy obecní zvonice a hasičského
skladiště byla přistavena obecní kancelář. Po roce 1945 tato prostorově malá, tmavá a značně vlhká kancelář již naprosto nevyhovovala a
proto byla v roce 1951 kancelář MNV adaptována. V roce 2013 byla
rekonstruována, byla provedena výměna oken a dveří a celá budova
byla zateplena.
A kdo se vždy snažil o dobrý chod obce a jak dlouho byl ve funkci starosty:
1. Lorenz Josef č.p. 56 hostinský
r. 1850 – 1856
6let
2. Omelka Ignác
19 ¼ láník
1856 – 1864
8
3. Dostálek Kašpar 29 ¼ láník
1864 – 1868
4
4. Kašný Jindřich
38 ¼ láník
1868 – 1874
6
5. Laga František
44 ¼ láník
1874 – 1880
6
6. Kapřík Jan
21 ¼ láník
1880 – 1885
5
7. Kozelek František 12 ½ láník
1885 – 1888
3
8. Kašný Alois
40 rolník
1888 – 1891
3
9. Lapčík Jan
21 ¼ láník
1891 – 1894
3
10. Kaňovský Ignác 41 ¼ láník
1894 – 1897
3
11. Kozelek František 12 ½ láník
1897 – 1907
10
12. Bajaja Antonín 24 rolník
1907 – 1918
11
13. Kaňovská Jan
43 obuvník
1918 – 1920
2
14. Flíbor František 06 rolník
1920 – 1925
5
15. Lapčík František 33 rolník
1925 – 1927
2
16. Omelka Rudolf 19 rolník
1927 – 1931
4
17. Lapčík Bohumil 32 rolník
1931 – 1938
7
18. Foltýn Alois
31 rolník
1938 – 1945
7
A dále to bylo předsedové místního národního výboru:
1. Lapčík František 5 elektromontér
1945 – 1949
4
2. Šurmánek Ferdinand 199 zedník
1949 – 1950
1
3. Vyculka Metoděj
122 malíř pokojů
1950 – 1954
4
4. Vyšíček Ignác
201 kovář
1954 – 1957
3
5. Šnajdar František
151 rolník
1957 – 1959
2
6. Lapčík Bohumil
32 rolník
1959 – 1960
1
7. Ing. Ptáček Milan
204 ekonom
1960 – 1964
4
8. Burda Vladimír
138 strojník
1964 – 1990
26
A znovu starostové:
1. Šuránský František 151 nástrojař
1990 – 1996
6
2. Suchánek František 265 brusič kovů
1996 – 2002
6
3. Gajdošík Zdeněk
267 technik
2002 – 2010
8
4. Mgr. Knot Petr
266
2010 –
A tolik také v krátkosti o historii naší obce.
Ludmila Lapčíková, kronikářka

Výzva a prosba
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti chce poprosit všechny nadšence, kteří by byli ochotni v sobotu
31. května přijít oblečeni ve slavnostním kroji do průvodu , který bude vycházet v 17 hodin z Masarykova náměstí ke Slováckému muzeu. Celá akce se koná ke 100. výročí založení Slováckého muzea,
která doplňuje již odpolední program ve Smetanových sadech a večerní slavnostní pořad. Pokud budete
ochotni zúčastnit se slavnostního průvodu, budete reprezentovat vaši obci na neopakovatelné slavnosti
a podpoříte nejen Slovácké muzeum, ale můžete strávit příjemný podvečer.

Radostné a milostiplné velikonoční svátky,
chlapcům bohatou pomlázku, přejí všem spoluobčanům členové MO KDU-ČSL
3
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Výpis
U S N E S E N Í č. 19
řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 20.března 2014
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/1/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán
práce zastupitelstva pro rok 2014 následovně:
Řádná zasedání zastupitelstva obce proběhnou v těchto měsících:
březen 2014, červen 2014,
září 2014, prosinec 2014
Případné ostatní zasedání zastupitelstva budou považována za mimořádná.
k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/2/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky
Obce Kněžpole dle přílohy číslo 4
k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/3/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje realizaci další etapy oprav chodníku dle harmonogramu /úsek vyznačený v příloze číslo 5/ o ploše cca 500 m2 a předpokládané

ceně cca 700.000,- Kč. Dodavatele vybere
Rada obce z předložených minimálně tří
nabídek.
k bodu č.6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/4/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje návrh
rozpočtového opatření číslo 1/2014.
Příjmy : 15.000,- Kč
Výdaje: 56.049,- Kč
Financování : 41.049,- Kč
dle přílohy číslo 6
k bodu č.7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
19/5/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje v
souvislosti se žádostí pana Jiřího Pospíšila,
bytem Bílovice č.506 budoucí odkoupení části přípojek vody a kanalizace , a to za cenu,
která bude rozdíl mezi náklady na pořízení
těchto přípojek pro jeden rodinný dům a náklady na pořízení těchto přípojek o kapacitě
pro 4 až 5 rodinných domů.

Usnesení zastupitelstva obce Kněžpole
19/6/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje Radu
obce Kněžpole řešením záležitostí v této věci,
a to v cenovém objemu do 80.000,- Kč bez
DPH.
k bodu č.8)
Usnesení zastupitelstva obce Kněžpole
19/7/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje postup Rady obce Kněžpole , který byl napadnut
stížností Mgr. Stránského Vladimíra a neshledává na něm žádné pochybení. Předmětná záležitost spadá v souladu se stavebním
zákonem a správním řádem do kompetence
stavebního úřadu.

k bodu č. 9)
Usnesení zastupitelstva obce Kněžpole
19/8/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje odložení podpisu kupní smlouvy mezi Obcí
Kněžpole a Mgr. Jitkou Šimíkovou , a to do
odvolání.

Žádost o spolupráci při doplňování obecní kroniky
Vážení Kněžpolané, pokud máte někdo z Vás staré fotografie z naší obce Kněžpole, o které se chcete podělit, žádáme Vás tímto o jejich zaslání
na obecní úřad nebo přímo na adresu paní kronikářky Ludmily Lapčíkové. Uvítáme pochopitelně i komentář či popis k této fotografii, kterým
dále rozšíříte množství informací o historii naší vesnice.
Na spolupráci se těší Obecní úřad Kněžpole a kronikářka Ludmila Lapčíková

SVOZ
nebezpečných složek odpadu vytříděných
z komunálního odpadu
r o k 2014
15. září 2014
19.00 – 19.45
před budovou Obecního úřadu Kněžpole

PROVOZNÍ DOBA
na ukládce domovního odpadu - kontejnery
od 1.dubna 2014 do 31.října 2014
středa
18.00 - 19.00 hod.
sobota
11.00 - 12.00 hod.

Výzva všem majitelům psů
Pro opětovně množící se stížnosti ze strany občanů a hlavně pracovníků
obce, zabezpečující čistotu v naší obci opět vyzýváme majitele psů, kteří venčí své čtyřnohé kamarády, k dodržování obecných zásad a pravidel slušného
chování, mezi které patří také odklízení exkrementů po svém psu. Každý majitelem psa při venčení by měl mít u sebe sáček na odstranění psích exkrementů.
Papírové soupravy na sběr psích exkrementů pro jedno použití jsou k dostání na obecním úřadu.
Váš zodpovědný přístup pomáhá ke zlepšení čistoty a životního prostředí
v naší obci.

Tříkrálová sbírka
VOLBY
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
se konají ve dnech 23. a 24. května 2014
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rka.
Sobotu 11. ledna 2014 proběhla v obci Kněžpole Tříkrálová sbírka.
Bylo vybráno celkem 33. 401,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou na tuto sbírku.
Rovněž děkujeme všem dobrovolníkům - vedoucím skupinek a koledníkům,
kteří se na této sbírce v letošním roce podíleli.
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SDH Kněžpole
Vážení spoluobčané,
uplynulé období od posledního příspěvku
do našich novin bylo pro náš sbor ve znamení
aktivity.
Členové naší zásahové jednotky ukázali
svou akceschopnost při likvidaci požárů stromů v přilehlých lesních porostech . Nejprve
30.12.2013 a posléze i 13.3.2014 dokázali svou
rychlostí sekundovat, ba dokonce napodruhé
i vyrazit k zásahu dřív než příslušníci HZS
přijeli na ohlášené místo události. Je třeba
zdůraznit i tu skutečnost, že oba požáry byly v
pracovní den – což je minimálně dobrá vizitka akceschopnosti našeho sboru a důkaz, že je
možné se na nás spolehnout.

Dne 15.2.2014 jsem pořádali již tradiční
Hasičský bál , který byl obohacen o lidového
vypravěče. Bohužel se zde ukázal trend posledních let, že na kulturní akce chodí málo
lidí. To nás sice jako pořadatele samozřejmě
mrzí, ale co s tím naděláme?!
V sobotu začátkem května provedeme
v naší obci sběr starého železa a barevných
kovů - tak pokud máte nějaké nepotřebné
věci, které by se nám mohly hodit, stačí, když
je necháte před domy a my si je posbíráme ,
případně i naši silní muži vynesou ze zákoutí
domů a zahrad. Přesný termín sběru ještě včas
upřesníme.
Nejen budova obecního úřadu ,ale i

zbrojnice prošla rekonstrukcí. Od obecního
úřadu jsme získali k užívání bývalou čekárnu
, kterou jsme spojili dveřmi se zbrojnicí . Svépomocí členů , kteří tam strávili spoustu času,
se místnost opravila a ke garáži máme tak i
malou klubovnu se zázemím.
A jaké jsou naše další plány pro tento rok?
Jako již tradičně tak i letos proběhnou v naší
obci hasičské závody. V sobotu 7.7.2014 od
22 hodin noční a pak 27.7.2014 od 14 hodin
denní soutěž. Na tyto akce Vás srdečně zveme
a doufáme, že přijdete podpořit náš tým, který
zde bude určitě startovat.
za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík

Poděkování ČZS
Dne 1.3.2014 nás náhle opustil přítel Antonín Vašíček, dlouholetý předseda ČZS v Kněžpoli.
Přátelé zahrádkáři, vinaři z Kněžpole a okolí, děkují za obětavou a náročnou práci (službu) pro nás i pro spolek.
Výbor ČZS v Kněžpoli

Pozvánka
ČZS v Kněžpoli Vás srdečně zvou
na tradiční velikonoční

KOŠT VÍNA
26. ROČNÍK

,

Výsledky
II. ročníku
soutěže o nejlépe
vánočně vyzdobený
dům v Kněžpoli,
kterou vyhlásila
Rada obce Kněžpole.
I. místo – manželé Vaverkovi čp. 99

který se uskuteční v neděli 20. dubna 2014
v sále Kulturního zařízení v Kněžpoli.
Začátek je ve 14.00 hodin. K dobrému vínu
a náladě přispěje i soubor Včelaran.

II. místo – manželé Kupcovi, čp. 344
III. místo – manželé Karafiátovi čp. 147

TJ Sokol
V době, kdy čtete toto vydání našeho
populárního místního věstníku, již probíhá
jarní část ročníku 2013/2014. Prvním jarním
mistrovským výkopem v neděli 30. března ji
zahájili dorostenci ve své krajské soutěži. Zimní pauza však pro fotbalisty nebyla obdobím
zahálení. Byla vyplněna intenzivní zimní přípravou. Hráči z oddílů přípravky a žáků měli
na své tréninky k dispozici jednou týdně tělocvičnu v Jarošově. Zdatní dorostenci a muži
trénovali venku v domácím areálu a okolí s
využitím příznivých podmínek nabídnutých
letos netradičně teplým zimním počasím.
Vyvrcholením zimní přípravy bylo třídenní
soustředění oddílu mužů, konané tentokrát
na Roštíně. Zde je trenér nešetřil a takový vý-

běh na rozhlednu Brdo a zpět pořádně prověřil fyzičku našich hráčů. V současném stabilním hráčském kádru nedošlo ke změnám,
žádné posily nejsou hlášeny.Zimní příprava
byla zakončena několika přípravnými zápasy
mužů a dorostu. Podrobnosti o výsledcích a o
dalším jarním programu naleznete na našich
internetových stránkách www.sokolknezpole.
cz a www.sokolknezpole.ic.cz, které opět pravidelně aktualizujeme.
Mimo sportovních aktivit probíhala i
jarní příprava a údržba hracích ploch a dalšího vybavení na fotbalovém stadiónu. Zde
musíme zmínit dvě významné novinky, které
jsou příslibem pro zkvalitnění úrovně našeho
sportovního areálu do budoucna. První z nich

je personální posila v osobě nového správce.
Od 1. dubna tuto funkci převzal pan Ladislav
Lapčík. Dalším zlepšením je nové vybavení v
podobě výkonné samojízdné sekačky na trávník, která byla pořízena za dotaci poskytnutou obcí Kněžpole.
Vše je připraveno, fotbalové jaro může
vypuknout. Nezbývá už nic jiného, než pozvat příznivce kněžpolského fotbalu na náš
stadion. Přijďte podpořit svůj mančaft, na
trávníku uvidíte v domácích týmech především naše kněžpolské chlapce, a jak doufáme,
rovněž inemalou porci solidního fotbalového
umění.
Za Výkonný Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Okénko do mateřské školy
A již je tady měsíc březen. První jarní sluníčko nás svým teplým pohlazením probudilo
ze zimního podřimování, možná i chmurné
nálady a svými dlouhými prstíky začalo povytahovat všechno zelené a barevné, co bylo
schováno v hlíně, na povrch. Ale my se přece
jenom vrátíme kousek zpět do zimního období. Mezi velmi zdařilé a tradiční akce patří dětský karneval. Není nic krásnějšího než
vidět zářící oči šťastných dětí. A také rodiče
si přišli na své. Pod vedením zkušeného Jirky
Hadaše vyplnily rodiny s dětmi jedno nedělní
odpoledne hrami, tancem, kouzly a na závěr
překvapivou tombolou. Nedělní odpoledne
se prostě vydařilo. Měsíc se s měsícem sešel
a pomalu se k nám otáčí zima zády. Přichází jaro. A to je přesně ten okamžik, na který
se příroda, zvířátka a my, lidé, připravujeme.
Pomalu odkládáme zimní oblečení a i u nás
v mateřské škole již všechno kvete. Prostory
třídy a šaten najednou dostaly zcela nový a veselejší kabátek. Děti se rády zapojují do všech
výtvarných a pracovních činností, recitují,
zpívají a k tomu se i umí pohybově vyjádřit.
Ve čtvrtek 20. března jsme všichni společně

vynesli z našeho kraje zimu „ Morenu“, která
se držela zuby nehty a nechtěla se své vlády
nad krajem vzdát. Hodili jsme ji v Jarošově do
řeky Moravy, zapálili a čekali, zda popluje dál.
Na dlouhou cestu jsme se s ní rozloučili písní.
Nyní se naši předškoláci těší na první noční
spaní bez maminek. A my se těšíme s nimi.
Večer bude zaplněný různými hrami, výrobou strašidýlka a také stezkou odvahy, kterou
zvládnou jen ty nejodvážnější děti. A hurá
do spacáků! Pomalu se odebereme do říše
snů. K tomu nám dopomůže pěkná pohádka.
Děti rády pohádky, příběhy s hrdinou a šťastné konce. Je pěkné, když si od útlého dětství
získá malý človíček kladný vztah ke knihám.
Přitom stačí tak málo. Pokud dítě vidí, že se
rodiče těší na klidnou chvilku s knihou, pak si
začne samo prohlížet leporela, listovat v knihách a právě v tomto období je ideální šance
k vytvoření vztahu ke knize. Proto, milí rodiče, čtěte svým ratolestem, prohlížejte si ilustrace pohádkových knih a vyprávějte si s nimi.
Nezapomínejte také na zpěv a říkadla, protože ta jsou tím správným nástrojem k rozvíjení
dětské řeči. Pokud dítě posadíme k televizi,

nebo k počítači, jejich řečový vývoj tím trpí.
Přitom do sedmi let věku dítěte je výslovnost
přístupná změnám a snadněji ovlivnitelná,
protože ještě není zcela zakódovaná. Dejme
tedy našim nejmenším prostor, aby uměly
vyjádřit své pocity a zážitky. Hovořme s nimi,
ale pomalu, ne rychle, aby dítě stačilo pozorně naslouchat. Dejme jim více stimulů, potřebných k jejich všestrannému rozvoji. I my
učitelé se snažíme rozvíjet řečové a vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu, správnou výslovnost všech hlásek, jazykových dovedností
receptivních i produktivních. K tomu nám
pomáhá každodenní komunikace s dětmi,
ale také např. uskutečněná akce „Říkání pro
radost“, kde děti vystoupily před svými vrstevníky s naučenou básní. S příchodem teplých dnů jsou spojeny i práce v zahrádkách,
sadech, rození mláďátek atd. S tím vším se seznamujeme formou vyprávění a pozorování.
Také se rádi hrajeme venku na sluníčku, proto
chodíme na vycházky a pozorujeme probouzející se přírodu. Zkuste to také, je to nádhera!
za MŠ Ladislava Nosková

Co všechno musí udělat jaro
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít…
Těmito verši Františka Halase přichází i
do našich čítanek jarní období. Při loučení se
zimou, která nám mnoho zimních radovánek
nedopřála, si alespoň vzpomeňme, co jsme od
Vánoc v našich školních lavicích prožili.
V prvním lednovém týdnu k nám zamířila lektorka z Centra pro rodinu z Uherského Brodu s preventivním program etické
výchovy. Mladší děti v besedě Myšlenky a
vztahy se učily zacházet s pocity a projevovat myšlenky. Starší školáci si v besedě Moje
vzory, úspěch a neúspěch představovali své
vzory a učili se , že i z vlastních chyb se mohou poučit. Koncem měsíce jsme také přivítali děti z mateřské školy, předškoláky čekal
zápis do první třída a tak přišli nahlédnout
do školních lavic.
Leden pro nás znamenal nejen končící
pololetí, ale všichni jsme žili vrcholícími přípravami na školní ples. Mladí pánové a krásně vystrojené slečny se při svém tanečním
vystoupení vznášeli parketem, až byla radost
pohledět.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky…
Druhé pololetí školního roku přineslo dětem malou změnu v rozvrhu, pravidelně totiž
jednou týdně odjíždějí do Uherského Hradiště na plavecký výcvik.
Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy…
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Únor a březen nám přinesli čas školních
testů a soutěží. Nejdříve jsme zaplnili naše třídy zpěvem ve školní pěvecké soutěži Zazpívej,
slavíčku. Nejúspěšnější zpěváčci:

II. kategorie (4. – 5. třída) 1. místo Michal Řezníček,
2. místo Eva Smetanová,
3. místo Martin Smetana

I. kategorie (1. – 3. třída)
1. místo Jindřich Kašný,
2. místo Anežka Abrhámová,
3. místo Pavel Bilík

Zvláštní ocenění:
cena diváka - Michal Řezníček

II. kategorie (4. – 5. třída)
1. místo Petra Janků, 2. místo Eva Smetanová,
3. místo Michal Řezníček
Zvláštní ocenění:
za osobitý výraz - Martin Smetana,
za výběr písně - Kristýna Knotová,
cena diváka - Kristýna Knotová
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit…
Navštívili jsme také místní knihovnu, kde
nás paní Lapčíková přivítala ve svém knižním
království. Seznámili jsme se zejména s dětskou literaturou, ale ti zvídavější nahlíželi i do
poučných encyklopedií.
Další souboj nás očekával v recitaci, kdy si
školáci připravili svou oblíbenou báseň. Nejúspěšnější recitátoři:
I. kategorie (1. – 3. třída)
1. místo Pavel Bilík,
2. místo Tereza Štulírková,
3. místo Jan Soviš

Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat…
Logickou matematiku jsme procvičili v
soutěži Matematický klokan, kde si žáci měli
možnost porovnat své výsledky.
My už jsme Smrtku vynesli a poslali po
proudu Březnice, tak doufejme, že jaro nastaví
svou vlídnou tvář.
Znáte pokračování jednotlivých veršů?
Pokud ne, naši školáci Vám jistě rádi poradí.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ
a MŠ Kněžpole Mgr. Irena Šichová

Kněžpolské
K
něžpolské noviny
noviny

Mateřská škola
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Beseda s důchodci
V neděli 6. dubna 2014 se uskutečnila v sále místního kulturního zařízení Beseda s důchodci,
kterou pro naše spoluobčany připravily členky místní organizace Českého červeného kříže ve spolupráci s Obecním úřadem
Kněžpole.
V programu vystoupila Štrajchkapela, mužský a ženský pěvecký
sbor. Celým odpolednem provázely již osvědčené moderátorky p.
Lapčíková a p. Zdílnová.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a samotném průběhu celé akce, všem, kteří přispěli k dobré náladě přítomných.

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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