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Ani se nechce věřit,
jak ten čas rychle utíká.
Vždyť nedávno jsme tu spolu
vítaly nové prvňáčky a dnes je už
máme na prázdninách. A ve školce je již
dnes nachystaná nová skupinka dětí lačných
po vědění. A další děti jsme již společně vyslalyy dál do světa. A tak to chodí každýý rok...

Musím se Vám přiznat, že já ty změny
moc nemiluji. Právě proto jsem byla šťastná
za to, že jednou z těch neměnných konstant
jste se stala i Vy. Vždyť Základní škola Kněžpole a paní ředitelka Polášková - to byla takřka synonyma po celá léta. A nebojte se paní
ředitelko, číslovku, kolik let to vlastně dohromady bylo, tu tady neřeknu. Proti mým
více jak dvěma stovkám prožitých školních
ročníků je to i tak jen chvilka. A že jsme
toho za tu řádku let prožily opravdu hodně
- ať už to byly množiny, změny v osnovách
i na židlích ministrů, rámcové vzdělávací
programy, nové výukové metody... Vždy šlo
ale o to, aby se z těch našich žáčků stali slušní, pracovití, vzdělaní a poctiví lidé. A to se
Vám dařilo, stačí se jen podívat kolem sebe
a uvidíte spoustu bývalých školáčků, kteří
se dnes dokáží velmi úspěšně vyrovnávat se

č.2/2013

všemi požadavky, které před ně staví praktický život.
Mnozí si myslí, že i pro Vás letošním
červencem začínají velmi dlouhé prázdniny,
které ani datum 1.září nepřeruší. Ale já, jak
Vás znám, a že Vás za ty roky znám dobře,
stejně vím, že to doma nevydržíte a budete
se často na mě i na ty moje malé žáčky stejně
chodit dívat. A určitě poradíte i Vaší nástupkyni, neboť právě ona bude z velké části zodpovědná za pokračování díla, které si naši
ředitelé a ředitelky po generace předávají.
Tož, milá paní ředitelko, přeji Vám do
toho důchodu pevné zdraví, stálý úsměv,
životní elán, nevyčerpatelnou dávku optimismu a hned v září se s Vámi budu těšit na
shledanou...
S úctou a velkým obdivem Vaše
Základní škola Kněžpole

Otevřený dopis
Vážení občané Kněžpole!
Na konci školního roku rozdám žákům vysvědčení a po 39 letech ukončím svoji aktivní pedagogickou dráhu.
Měla jsem v životě velké štěstí na moje rodiče, na vlastní rodinu, na kraj,
kde žiji, na vzdělávání i zájmy, na práci, na lidi kolem sebe a také na školu,
kde jsem učila. Prožila jsem s Vámi v Kněžpoli 35 let společného života. Chci Vám touto cestou poděkovat za spolupráci, za osobní i
lidské kontakty, na které budu vždy ráda vzpomínat.
Vážím si práce Obecního úřadu, který v historii i v současnosti podporoval a podporuje školství v obci. Jsem
velkým zastáncem malých vesnických škol. Jsou to
oázy tvůrčí pedagogické práce v současném megalomanském světě.
Přeji Vám všem hodně zdraví, optimismu a vzájemného porozumění,
hodně trpělivosti a lásky při výchově dětí.
S úctou
Jana Polášková,
ředitelka školy
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Po roční pauze se nad Kněžpolem opět tyčil do výšky máj, jaký
k naší obci patří. O jeho postavení se zasloužilo Občanské sdružení
Kněžpolská chasa a ročníky 1995 a 1996. Samozřejmě také za velké
pomoci kněžpolských chlapů, bez kterých by stavění a kácení nemohlo
proběhnout.
Ale máj není jenom o postavení. Bylo potřeba udělat cca 1500 růžiček, zajet do lesa vybrat kládu, vršek a i s folgama je pokácet a přivézt.
Kláda se musela oloupat a připasovat k vršku, folgy navázat a v neposlední řadě vykopat i jáma.
Stavění se konalo v úterý 30.dubna. Počasí vyšlo a tak v podvečer
už byl máj postavený. Poté hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika

Relativně v krátkém čase od r. 2011, kdy začal Vašek Lapčík s kulturistikou, se vypracoval na velmi
dobrého a perspektivního závodníka, což dokázal v
kategorii juniorů do 70kg svým druhým místem na
Mistrovství Moravy a Slezska ve Frenštátě a potvrdil
to skvělým třetím místem na Mistroství České republiky dorostů a juniorů v květnu 2013 v Ostravě.
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Mladý Včelaran. Těsně před půlnocí začalo pršet a tak se zábava na
chvilku přesunula na sál.
Měsíc uběhl jako voda, máj vydržel a mohl se v sobotu 1. června
pokácet. Počasí tentokrát nebylo moc přívětivé, ale nakonec se i v dešti
podařilo máj dostat bezpečně zpět na zem.
Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že příští rok bude zase nad
Kněžpolem jeden z nejkrásnějších májů v okolí.
Další akcí, které se naše sdružení zúčastní, jsou Dožinky, které se
uskuteční 17. srpna. Tímto si Vás všechny dovoluji na tuto akci pozvat.
za O.S.K.CH.
předseda David Hrabica

Kněžpolské noviny

Orient v Kněžpoli
Orientální taneční skupina YALLA vznikla
v roce 2008. Její zakladatelkou je Daniela Valová,
se kterou se až do dnešní doby malým tanečnicím věnujeme. Tanečnice se scházely jedenkrát
týdně v tělocvičně základní školy a snažily se
proniknout do tajů orientálního tance. První
rok byl spíše rozjezdový a nesměle svou první
choreografii předvedly na plese SRPŠ.
Další roky se jejich zkušenosti zvětšovaly a
začaly se účastnit různých soutěží, na kterých diváky i porotu oslnily tak, že se staly postrachem
ostatních skupin. Jejich první velký úspěch bylo
1. místo na soutěži Děti fitness aneb sportem
proti drogám, kde se probojovaly do celostátního kola do Prahy. Rok od roku úspěchů přibývalo a poličky ve škole se začaly plnit poháry.
Složení skupiny se každým rokem měnilo,
ale na kvalitě celé taneční skupiny se díky pilné
práci Daniely a mé maličkosti nic nezměnilo.
Rok od roku jsou jejich vystoupení lepší a propracovanější. Ale i konkurence vzrůstá a tak
jsme se začaly scházet dvakrát týdně v kulturním zařízení naší obce.
V loňském roce měla taneční skupina
YALLA 9 tanečnic: Štěpánku Grublovou, Anežku Abrhámovou, Verču a Kačku Suchánkovy,
Peťku Janků, Klárku Večeřovou, Karolínu Crlo-

vou, Dominiku Otáhalovou a Evu Smetanovou.
S choreografií „Andílci„ vystoupily na plese
SRPŠ a na jaře s ní sbíraly na soutěžích jeden
úspěch za druhým.
ÚSPĚCHY 2012:
Tancer Cup Zlín
1.místo
Přehlídka pódiových skladeb Bílovice 3.místo
Děti fitness semifinále Napajedla
1.místo
Světlo orientu Uh. Ostroh krajské kolo 1.místo
Děti fitness mezinárodní finále Brandýs nad
Labem
2.místo
Světlo orientu národní kolo Uh. Ostroh 1.místo
V letošním roce a ve stejném složení tanečnic postoupila skupina do vyšší věkové kategorie, kde je již silnější konkurence a je to kategorie
s největším počtem skupin. S novou choreografií „Tajemství duhy„ ale i tak opět oslnily a do
Kněžpole přivezly opět spoustu pohárů.
ÚSPĚCHY 2013:
Děti fitness semifinále Otrokovice
Přehlídka pódiových skladeb Bílovice
Světlo orientu Uh. Ostroh krajské kolo
Světlo orientu Uh. Ostroh národní kolo
Děti fitness Holešov mezinárodní finále

1.místo
1.místo
3.místo
2.místo
1.místo

Jelikož je v řadách kněžpolských děvčátek
velký zájem o břišní tance, byla na začátku školního roku založena ještě jedna skupinka těch
nejmladších tanečnic pod názvem YALLINKY.
Děvčátka se schází každý pátek na ZŠ v Kněžpoli a trénují pod vedením Michaely Crlové nebo
mým. Za celý rok se docela dost naučila a taky
si zatancovala na plese SRPŠ a zkusila si i zasoutěžit na jedné soutěži. V příštím roce se pokusí
také oslnit porotce, a kdo ví.....
Co napsat závěrem. Je to spousta času a
práce - vymyslet choreografii, nacvičit ji s holkami do dokonalosti, našít kostýmy a pak trnout
na každé soutěži, jak to dopadne. Věnujeme se
tomu naplno, my, holky, ale i rodiče, ale děláme
to s láskou a naší odměnou jsou pak rozzářené tvářičky holčiček při jejich vítězstvích. Jsem
hrozně moc ráda, že jsem byla oslovena, abych
tento článek napsala a mohla Vás všechny seznámit s tím, jak úžasné a šikovné máme děvčátka v obci. Taneční sezona už pro letošní rok
skončila, ale od září jdeme znovu na to a snad se
bude zase dařit tak, jak doposud. DRŽTE NÁM
PALCE!!!!
Romana Valová

Přejeme všech spoluobčanům příjemné prožití letního období,
dovolených a hlavně dětem senzační a bezchybné prázdniny

Dožínky v Kněžpoli – sobota 17. srpna 2013
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil v letošním druhém vydání
Kněžpolských novin. Ani jsme se nenadáli a je tu opět dětmi tolik očekávaný čas letních prázdnin a s ním spojené období dovolených. Z počasí,
které se nám zatím převádí, je nás většina spíše rozpačitých. Věřím však, že
nám léto brzy ukáže svoji hezčí tvář.
Jsem velmi rád, že naši obec nezasáhly povodně, které plnou silou
postihly především západní polovinu naší republiky. Rád bych na tomto
místě poděkoval všem, kteří přispěli do obcí organizované materiální sbírky, protože vše co jsme vybrali, bylo v Čechách velmi potřeba. Naši pomoc
jsme směřovali do obce Chodouny, ležící nedaleko Roudnice nad Labem.
Rada za tímto účelem vyčlenila 20.000,- z obecního rozpočtu a dalších
10.000,- přidali naši hasiči. Za tyto prostředky bylo nakoupeno nářadí a
dva vysokotlaké čističe. Při osobním předání byli občané Chodoun velmi
vděční. Společně s členy naší obecní rady a hasiči jsme také přímo na místě
pomohli s odklízením povodňových škod.
Krátce bych se zmínil k pracím naplánovaným na nejbližší období a
těm, které byly zrealizovány. V rámci údržby obecního majetku proběhlo
vymalování sálu kulturního zařízení, průběžně probíhá údržba komunikací a zeleně a připravuje se další fáze předláždění chodníků. Byly zahájeny
práce v rámci připravovaný projektu zateplení obecního úřadu a víceúčelové budovy, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životní
prostředí. Do konce srpna je naplánováno dokončení zateplení obecního
úřadu a následně bude stavební firma pokračovat na víceúčelové budově
na hřišti. Finanční objem obou akcí činí bezmála 1,8 milionu. Máme uzavřeno také výběrové řízení na dodavatele stavby družiny. Stavební práce
proběhnou v období červenec až září. Cena této stavby bude činit téměř
milion korun. V první polovině července proběhne rekonstrukce kotelny
ZŠ a MŠ Kněžpole za cca. 360.000,-Kč. Řemeslníci se v červenci pustí také
do opravy střechy kulturního zařízení, za cca. 70.000,-Kč. S pomocí dotace
od Zlínského kraje jsme zakoupili vysokotlaké hasící zařízení, za 95.000,Kč, kdy se Zlínský kraj podílel dotací ve výši 60.000,-.
Mimo předcházejících pozitivních zpráv mám však i zprávu méně
pozitivní. Dlouholetá ředitelka naší ZŠ a MŠ paní Mgr. Jana Polášková se
rozhodla ukončit pracovní poměr ve funkci ředitelky a odejít do zaslouženého důchodu. Pro naši obec je to dle mého názoru velká ztráta, neboť
paní ředitelka odvedla pro naši školu za dobu svého působení obrovský
kus kvalitní práce. Čas je však neúprosný a i ona má právo na zasloužený
odpočinek. Za všechnu práci odvedenou na půdě naší základní školy patří
paní Poláškové obrovské díky. Nová paní ředitelky je již vybrána. Stala se
jí vítězkyně konkurzu, Mgr. Irena Šichová ze Starého Města. Věřím, že se
stane důstojnou nástupkyní Mgr. Poláškové a podaří se jí udržet vysoko

nastavenou laťku kvality naší základní školy a případně ji ještě zvednout.
V minulých měsících se nezastavil ani kulturní život v naší obci. Proběhla tradiční beseda s důchodci, stavění a kácení máje a také obcí organizovaný cyklovýlet na Modrou.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné a pohodové prožití nastávajícího období dovolených. Dětem pak krásné prázdniny plné nových
zážitků.
Mgr. Petr Knot, starosta

Výpis
U S N E S E N Í č. 14
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 9. května 2013
k bodu č. 2)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/1/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy dílo na akci „Snížení energetické náročnosti obecního úřadu čp.125 v
obci Kněžpole“ s vítězem výběrového řízení, společností STAMOS Uherské Hradiště,
spol. s r.o., Otakarova 108, Uherské Hradiště,
IČ: 463 46 171, za cenu 301 494,-Kč + 21%
DPH, celkem 364 808,- Kč včetně DPH bez
rezervy, která činí 18 241,- včetně DPH. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností STAMOS
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Uherské Hradiště spol. s r.o., Otakarova 108,
Uherské Hradiště, IČ 463 46 171
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/2/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy dílo na akci „Snížení energetické náročnosti Víceúčelového objektu č.p.
103 v obci Kněžpole“ s vítězem výběrového
řízení, společností STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, Uherské Hradiště, IČ: 463 46 171, za cenu 1.021.090,-Kč
+ 21% DPH, celkem 1.235.519,- Kč včetně
DPH bez rezervy, která činí 61.777,- včetně

DPH. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.,
Otakarova 108, Uherské Hradiště, IČ: 463 46
171
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
14/3/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje pokračování v procesu pořizování územní
studie na lokalitu BI-9, a to podle varianty
umístění plochy občanské vybavenosti dle
výkresu 02a
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Výpis
U S N E S E N Í č. 15
řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 27. června 2013
k bodu č. 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
15/1/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2013:
Příjmy:
426.458,Výdaje:
118.000,Financování:
- 308.458,dle přílohy č. 15-4/2013

k bodu č. 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
15/2/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje (volí)
Bc. Magdalénu Krčkovou, bytem Kněžpole
čp. 35, na funkci soudce přísedícího u Okresního soudu v Uherském Hradišti na období
od 27.6.2013 do 27.6.2017

k bodu č. 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
15/3/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba ZŠ
Kněžpole – družina“ s vítězem výběrového
řízení, společností STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171,
za cenu 809.654,- Kč + 21% DPH, celkem
979.681,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo se společností STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686
01 Uherské Hradiště, IČ: 46346171, DIČ:
CZ46346171
dle přílohy č. 15-6/2013
k bodu č. 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
15/4/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje pro-

dej části pozemku ve vlastnictví obce Kněžpole, par.č. 2766/9 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště,který se nachází uvnitř dvoru
rodinného domu manželů Šimíkových, Kněžpole čp. 74 v rozsahu určeném geometrickým
zaměřením, za cenu 100,-Kč/m², manželům
Jitce a Alešovi Šimíkovým, Kněžpole čp.74.
Veškeré náklady na geometrické zaměření a
převod pozemku na katastrálním úřadě ponese kupující.
k bodu č. 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
15/5/2013
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje provedení oprav komunikací dle předloženého
rozpočtu upraveného z důvodu nutnosti zvětšení tloušťky opravované vrstvy na konečnou
cenu max.140.000,-Kč vč. DPH. Práce provede společnost Správa a údržba silnic Slovácka,
s. r. o., Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště,
IČ: 269 132, DIČ: CZ26913216

Poděkování
Ve dnech 12.6.2013 a 14.6.2013 se v naší obci uskutečnila mimořádná sbírka použitého ošacení a domácích potřeb, kterou pořádá Diakonie
Broumov a která má pomoci lidem z oblastí, postižených povodní.
Děkujeme členkám místní organizace Českého červeného kříže, které jako obvykle pomáhaly při shromažďování ošacení a domácích potřeb
od občanů.

Nejasná zpráva o konci světa
… tak se jmenoval jeden z filmů známého režiséra Jakubiska. Já jsem sliboval občanům, kteří se zúčastnili námi vyhlášené
sbírky materiální pomoci pro lidi zasažené
letošní povodní, zprávu z naší cesty do postižených oblastí. Tedy přesně z těch míst,
kde se dle informací bulvárního tisku ten
konec světa takřka viditelně přiblížil. A jelikož sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale
i na začátku prázdnin, tady je naše krátká
reportáž.
Každý začátek léta startuje svátek Medarda, jehož kápě prý čtyřicet dní kape.
Letos si tento pán svůj příchod poněkud
posunul směrem k jaru a když se v sobotu 1.
června začínaly v reportážích všech televizních stanic objevovat příspěvky o zvýšených
hladinách některých řek, nevěnovali jsme
tomu až tak velkou pozornost, neboť toto
počasí je takřka standardní a navíc u nás na
Moravě ta situace nebyla až tak dramatická.
V neděli se tyto reportáže změnily ve zprávy o nové vlně povodní. Pokud se dostupné
informace poskládaly do ucelené mozaiky,
začínalo být jasné, že Česká republika opět
stojí na prahu nové živelné katastrofy a že
jedinou neznámou budou průtoky na Vlta-

vě a Labi v dolních tocích. Bohužel se začaly
potvrzovat všechny negativní zprávy a již
od pondělka 4. června jsme tak byli svědky
povodně v přímém přenosu.
Naše obec má ještě v živé paměti velkou
povodeň z roku 1997 a pak i některé menší lokální záplavy z let minulých. Všichni
víme, že okamžité zahájení sanačních prací ihned po opadnutí povodňové vlny má
velký význam pro omezení celkových škod.
Rada obce proto hned na svém středečním
jednání přijala velmi operativně usnesení o
konání veřejné sbírky materiální pomoci.
Zároveň jsme z obecního rozpočtu uvolnili
částku 20 000,-, která měla sloužit na nákup
čistících prostředků, košťat, lopat a dalšího
potřebného materiálu. Ještě ve středu se pan
Švehla, jediný tehdejší člen zastupitelstva
v naší současné radě, spojil s představiteli
Dolních Beřkovic, obce v okrese Litoměřice, která nám sama poslala pomoc před 16
lety a zjišťoval zde podrobnější informace a
hlavně kontakty na vedení některé z postižených obcí. Naší jedinou podmínkou bylo
to, že by to měla být obec zhruba v naší velikosti. Dle našeho názoru totiž ty větší obce
si právě svou velikostí dokáží tu popularitu

ve veřejných sdělovacích prostředcích zajistit daleko efektivněji a zároveň tak snadněji
dokáží shánět potřebné finanční prostředky
a materiální zajištění. Ve čtvrtek jsme pak
poprvé mluvili se starostkou obce Chodouny o jejich potřebách a přáních. Že jste
o Chodounech v souvislosti s povodněmi
neslyšeli? To není Vaše chyba, Obecní úřad
Chodouny totiž spravuje i přilehlou obec
Lounky a ta se již ve zpravodajstvích hodně
často objevovala… Paní starostka nás navedla na formu daru, na který bychom asi
sami nepřišli – zmínila se totiž o tlakové
myčce, která dokáže zasažená stavení velmi
rychle zbavit onoho nánosu mazlavého a
hlavně velmi těžce odstranitelného bahýnka. Již ve čtvrtek se na některých důležitých
obecních vývěskách a také na obou obchodech objevily letáčky s výzvou k materiální pomoci. Velmi nás potěšilo, když se již
krátce po zveřejnění těchto letáčků objevily
v budově obecního úřadu první Kněžpoláci
s kartáči, hadrami a Savem. Ve čtvrtek večer
se k výzvě obecního úřadu připojili i naši
dobrovolní hasiči, kteří ze svého rozpočtu
uvolnili 10 000,- na nákup dalších prostředků.
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V pátek 7.června jsme již všichni plně
pracovali pro zdar celé akce. Především je
třeba vyzdvihnout velmi iniciativní a vstřícný postoj pana Valy, jednoho z kněžpolských
podnikatelů, jehož firma na výrobu kartáčů
a košťat nás vybavila skutečně pořádnou
hromadou svých výrobků a to i přesto, že
v té době již vykrývala zvýšené požadavky
přicházející z celé České republiky. Po celý
den pak osazenstvo obecního úřadu znovu
přebíralo dary do sbírky a postupně se tak
plnila místnost po bývalé ordinaci dětské
lékařky. V pátek jsme pak zakoupili ze společných finančních prostředků obce a hasičů dvě tlakové myčky.
V sobotu vpodvečer jsme před obecním úřadem začali nakládat všechno to, co
se nám za ty tři dny nashromáždilo. A že
toho nebylo málo, což koneckonců ukazuje
i náš obrázek. Nakonec jsme ten přívěsný
vozík naplnili opravdu až po okraj a dokonce hasiči si své čerpadlo i s hadicemi museli
odvézt sami svým osobákem. Tady bychom
chtěli ještě jednou poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do naší sbírky a kteří
svým dílem přispěli ke zdaru celé akce.
Odjezd byl naplánován na neděli na
časné ranní hodiny. Když říkám ranní, tak
mám na mysli opravdu brzké ráno – v půl
čtvrté byl v neděli vzhůru snad opravdu jen
ten skřivánek a naše sedmička ve složení za
radní: pan starosta Petr Knot, místostarosta
Petr Jakšík a Přemysl Kupec, za hasiče Laďové Dostálci starší i mladší, Martin Kaňa
a Petr Janků. Cesta ubíhala přesně dle plánu, dokonce i objížďku přes Havlíčkův Brod
(díky nočnímu bourání mostu na dálnici)
jsme zvládnuli ve velmi svižném tempu a
proto jsme byli již krátce po osmé před budovou Obecního úřadu v Chodounech. Paní
starostku jsme navzdory nedělnímu ránu
zastihli i s celým jejím kolektivem již v plné
práci. Po vyložení nákladu z vozíku jsme
se přihlásili u pana místostarosty o práci, protože jsme chtěli pomoci i sami tam,
kde si ještě místní nestihli udělat pořádek
sami. Byli jsme proto zavezeni do Lounek
a zde jsme poprvé měli možnost si zašpinit
gumáky i oblečení oním již vzpomínaným
řídkým blátem. Do té doby jsme totiž jeli
výhradně po cestách, kterým se velká voda
vyhýbala a snad kromě velmi neveselých
obrázků z nábřeží v Roudnici (v té době
aktuálně „pod“ Labem) jsme prakticky viděli Vltavu i Labe jen zdálky… Hned na
úvod jsme pomáhali v jednom ze zaplavených domů, který byl mimo tok Labe teprve
první den a kde jsme měli možnost poprvé
vyklízet veškeré vybavení přízemí. Právě
tady se asi ta pomoc zvenčí jeví jako velmi
účinná, protože domácí mají přeci jen k těm
vyhazovaným věcem citové vazby a proto
je někdy lepší, když tu špinavou práci dělá
někdo, kdo ví, že takřka nic se z těch zaplavených věcí již nedá zachránit… No a pokud se daly dohromady naše parta s partou
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hasičů z SDH Moutnice a Sokolnice (ano,
byli to také Moraváci od Brna), tak vyklizení celého přízemí spolu s likvidací kuchyňské linky a plovoucích podlah trvalo maximálně půl hodinku. Po tomto domku jsme
pomáhali ještě u dvou dalších rodinných
domů. Zvláště té druhé starší paní nám bylo
velmi líto, protože vysněný dům kousek od
Labe kupovala a přepisovala na katastru nemovitostí teprve 29. května letošního roku
– tuhle absurditu skutečně vymyslí jen život sám… Před polednem nás čekalo ještě
jedno rozlehlejší selské stavení, kde jsme
tentokrát s vražkovskými dobrovolnými hasiči rozebírali nejen veškerý inventář domu,
ale i přilehlého hospodářského stavení. Právě zde jsme se opět setkali s velkými díky,
neboť majiteli tohoto stavení byli již velmi
vyzrálí důchodci, kterým sice přijeli na výpomoc jejich děti, ale bez techniky a hrubé
chlapské síly by jim ta práce šla podstatně
hůř… Po obědě jsme se ještě jednou vrátili
do Lounek, ale tady už bylo pro tuto chvíli již vše vystěhováno a jelikož nebyl v dohledu ani žádný volný kontejner, který by
volal po naložení, rozhodli jsme se již dále
nepřekážet a po rozloučení se s místním organizátorem panem Krupičkou jsme se vydali na cestu domů. Protože jsme jeli poprvé
přes postiženější část obce, nemohli jsme si
nevšimnout kam až sahala voda z Labe, které normálně teče asi 90 metrů od nejbližšího stavení v obci. Velkým argumentem pro
náš rychlý odjezd byl i příchod frontální
oblačnosti, která svojí barvou a zlověstným
hromobitím nevěštila nic povzbudivého. A
skutečně nás zastihla cestou domů i průtrž
mračen, naštěstí bez těch krup o velikosti
pingpongového balónku – ty kroupy padaly asi 6 kilometrů od nás (ještě že tak…).

Cesta pak probíhala celkem v pohodě a ten
krásný pohled na naši domovinu přesně na
výjezdu z Buchlovských hor (tedy tam, kde
si každý z nás řekne „konečně doma!“) se
nám otevřel kolem osmé večer.
Co říci k celé akci „Lounky 2013“?
Předně to byla pro nás všechny zúčastněné
další zkušenost – členové rady (a zároveň i
členové povodňové komise) se mohli podívat na to, jak to řeší jinde, členové našeho
sboru dobrovolných hasičů zase zjistili to,
co je důležité brát s sebou při výjezdu mimo
základnu a při nemožnosti okamžitého doplňování potřebných věcí a například Martin Kaňa se jistě při další podobné povodni
bude daleko pečlivěji dívat na typ šuplíků v
kuchyňské lince…  V konečném důsledku
jsme tak každý po svém načerpali znalosti,
které snad nebudeme muset dlouho a dlouho využít, ale na které je dobré být připraven. A občané Kněžpole nabyli snad po přečtení této zprávy dojem, že jejich adresná a
přímá pomoc neskončila na dlouhou dobu
nikde ve skladě některé z dobročinných organizací, ale že doputovala přesně tam, kde
byla tou dobou potřeba nejvíce…
Konec světa se, jak bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, tedy v Lounkách ani letos
nekonal a snad se tam nebude točit ani některé jeho pokračování. A když už jsme u
toho filmování – snad jednu z nejzajímavějších informací jsem objevil na netu úplnou
náhodou – v Lounkách se točili „Starci na
chmelu“, což ti starší čtenáři našich novin
jistě dobře vědí, oč jde. No a ti mladší zase
mají po ruce rozumy strýce Googla, takže
i oni budou vědět skoro všechno a hned…
Zprávu o expedici sepsal a fotkama
doplnil
Petr Jakšík

Nakládání materiální pomoci před obecním úřadem
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Chvilka oddechu…a bez cigarety… 

Ani na tomto gauči si už nikdo nezdřímne…

Pan Dostálek starší naznačuje, kam sahalo Labe ještě
před 5 dny…

A opět v plné práci…

Vyjádření k článku – TJ Sokol Kněžpole:
Valná hromada po 6 letech
Velmi pečlivě jsem si několikrát přečetl
tento článek v minulém čísle Kněžpolských
novin a zaujímám k němu toto stanovisko:
již v prvním odstavci je zajímavé, že někteří
z dnešních členů výboru TJ Sokol – Hančík
Karel, Mazurek Antonín st., Ing. Gabáni Ivan
byli členy minulého výboru a vůbec za dobu
jejich činnosti jim tato skutečnost nevadila.
Žádám tedy, aby zveřejnili tzv. fingované doklady, o kterých se zde hovoří.
Při přípravě valné hromady dle nových
stanov Fotbalové asociace České republiky
(FAČR) bylo na několika předcházejících
výborových schůzích jasně deklarováno starým výborem, že členové ve svých funkcích
končí a bylo dohodnuto se zástupci pouze
Kněžpolského fotbalu, že si novou kandidátku připraví sami. Že se tak nestalo na schůzi
23. listopadu je pouze chyba a neplnění z jejich strany.
Pokud se týká zprávy o hospodaření
v roce 2012 jsme oznámili, že se jedná o průběžný stav k 22.11. jelikož finanční rok končí
31. prosince.
Další věc - zálohy na vodu v první fázi
platí Obec Kněžpole, jako majitel objektu
a teprve následně ji pak přeúčtuje TJ. To by
snad Ivan Gabáni jako člen rady obce mohl
vědět, ale je zarážející, že to neví „manager
slováckých vodáren a kanalizací“ Antonín
Mazurek st. jako sekretář TJ.

Zálohy na elektřinu a plyn, které platí TJ
Sokol, nebyly za 4. čtvrtletí v této fázi uhrazeny, ale není pravda, že na to nový výbor
nedostal finanční prostředky. Je velmi zajímavé, jaký virus zapomnění postihl všechny členy nového výboru a kam se ztratily
finance ve výši cca 90 – 100.000,- Kč, které
byly získány za přestupy a hospodaření hráčů – Fišer, Chlachula, Bednařík, Šustr. Tyto
získané prostředky plně pokryly neuhrazené
pohledávky z roku 2012, takže není pravda,
že to bylo na úrok dotace z OÚ Kněžpole na
rok 2013, která tímto zůstala nedotčena.
Další kapitolou je odhlášení „A“ mužstva
mužů z krajské I. A třídy a následná vysoká
pokuta. V zimní přípravě bylo všude rozhlašováno, že v zimní přípravě je 26 skvělých
Kněžpoláků, což jsou plně funkční 2 fotbalová mužstva, takže nebyl žádný důvod odhlašovat toto mužstvo ze soutěže. To, že se zvolila ta nejjednodušší cesta a z obavy jet hrát
do Březolup, Nedachlebic a dalších mužstev
se mně nechtělo věřit, ale bohužel je to současná skutečnost.
Pokud autor článku píše, že na něčí popud byla pokuta stanovena v této výši, je zapotřebí, aby se obrátil na Antonína Mazurka
st., který je osobním přítelem sekretáře Krajského fotbalového svazu Zlín pana Lukáše
Radovana a nezaplétal se do podivných konspiračních teorií.

Vůbec není pravda, že v Kněžpoli nikdo
neměl zájem o „A“ mužstvo mužů. Porovnání návštěv na utkáních „A“ a „B“ mužstva
mužů jasné vyznělo pro „A“, na které chodilo
o třetinu víc diváků než na „B“.
Pracoval jsem pro kněžpolský fotbal
v různých funkcích přes 40 let bez nároku
na jakoukoliv odměnu. Strávil jsem na hřišti
při zajišťování průběhu zápasů a při dalších
vyřizování tisíce hodin svého volného času
a na úrok mojí rodiny. Za tuto dobu jsem
zažil vzestupy a pády kněžpolské kopané na
všech úrovních od žáků, dorostu až po muže.
Nikdy jsem se však nesnížil k tomu, abych
bezdůvodně napadal někoho, kdo byl ochoten se této činnosti věnovat. Vážím si každého člověka, který je ochoten dobrovolně
se věnovat této zasloužilé práci, ale to co se
dělo ze strany některých osob v posledních
letech na členy bývalého výboru přesáhlo
normy lidského chování. Různé výhružky,
poškozování majetku na hřišti, nerespektování dohodnutých a podepsaných pravidel,
to všechno nás vedlo ke konečnému rozhodnutí naše působení ukončit.
Přesto, že jsem po tolika letech odešel
s velmi podivnými pocity, přeji celému kněžpolskému fotbalu mnoho úspěchů v jeho
další činnosti.
Mgr. Vojtěch Kupec
bývalý dlouholetý funkcionář TJ
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Tj Sokol Kněžpole - Výsledky fotbalové sezóny 2012-2013
V neděli 23. června závěrečné hvizdy
píšťalek rozhodčích ukončily náročnou a
zajímavou fotbalovou sezónu 2012 – 2013.
Tělovýchovná Jednota Sokol Kněžpole v ní
prošla náročnou organizační změnou, která se odrazila i na dosažených výsledcích.
O kompletní změně vedení a souvisejících
komplikacích jsme už psali v minulém vydání KN, nyní si tedy shrneme pouze sportovní výsledky.
Nejmladší reprezentanti Kněžpole se
statečně porvali s nově rozšířenou konkurencí v okresní soutěži přípravek a prokázali stoupající úroveň své výkonnosti. Mezi
deseti účastníky soutěže si nakonec vybojovali slušné 6. místo díky zisku 25-ti mistrovských bodů při dosaženém skóre 99:98.
Naše oddíly žáků a dorostenců se potýkaly především s kádrovými problémy.
Nedostatek hráčů se projevil i na celkových

výsledcích. Žáci za celou sezónu dokázali
zvítězit pouze jednou a dvakrát remizovat.
Se ziskem 5-ti bodů a se skóre 18:114 skončili poslední ve své okresní soutěži. Dorostenci se v náročné krajské soutěži dokázali
prosadit o něco lépe. Získali 31 bodů a dosáhli skóre 53:81, což jim vyneslo 9. příčku.
Muži Kněžpole „B“ se v podstatě „přes
noc“ stali A-týmem a díky solidnímu výkonu se stali štikou okresní soutěže. Obsadili
skvělou třetí příčku. Výborného výsledku
naše „Benfika“ dosáhla díky 13-ti výhrám,
4x remizovala a pouze 9x odešla z trávníků pokořena soupeřem. Celkem získala 43
bodů a dosáhla aktivní skóre 62:46. Kompletní tabulky naleznete na našich webových stránkách www.sokolknezpole.cz.
Závěrem lze konstatovat, že TJ Sokol
Kněžpole má za sebou nesmírně těžkou
sezónu, ale pokračuje dál. V jejím průběhu

bylo nutné řešit i nemálo personálních a organizačních problémů, které naznačují, že
růst úrovně a sportovní úspěchy nepřijdou
samy od sebe, ale 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, rodičům malých hráčů
a všem 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

Z činnosti SDH
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval, co se u nás ve
sboru za uplynulého půl roku událo a co nás
v nejbližší době ještě čeká – tedy aspoň to,
co se dá předpovědět.
Dne 2. 2. 2013 jsme uspořádali Hasičský bál. I přesto, že jde o tradiční akci, na
které se lidi přijdou pobavit, tak nás nemile
překvapila nízká návštěva. Klademe si tedy
otázku, kde byl „zakopaný pes“ ??? Bylo –
li to špatně zvoleným termínem uprostřed
dalších kulturních akcí, nebo chřipkovou
virózou, která zasáhla i nácvik scénky, či
snad již nechutí lidí jít a podpořit tuto složku v obci? Byli bychom rádi, kdyby si občané našli znovu cestu k našim akcím, a tím

nás i podpořili.
Jistě všichni víte o povodňových událostech z minulých dní, které zasáhly naši
republiku. I náš sbor dobrovolných hasičů
přispěl na pomoc postiženým povodní, a to
nákupem vysokotlakého čistícího zařízení a
ochranných a pracovních pomůcek.
Spolu s některými členy rady obce vyrazilo několik našich zástupců sboru na společnou „misi“ do obce Chodouny v okrese
Litoměřice.
Po příjezdu a předání materiální pomoci vyrazili do místní části Lounky, kde
pomohli vyklidit 3 rodinné domy a jedno
hospodářské stavení.
Stejně jako v každém roce, tak i letos

probíhá Velká cena okresu Uherského Hradiště v požárním útoku. Do tohoto ročníku
se přihlásilo i naše soutěžní družstvo, které
byť v novém složení se snaží bojovat o přední příčky.
Chtěli bychom Vás také pozvat na hasičské závody, které se uskuteční v naší obci na
místním fotbalovém hřišti, a to v sobotu 6.
7. 2013 ve 22:00 hod - noční soutěž, a pak
u příležitosti pouti sv. Anny v neděli 28. 7.
2013 od 14:00 hod.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásně
strávené dovolenkové a prázdninové léto.
Za SDH Kněžpole
Zbyněk Kadlčík

Počátkem měsíce června obdržela naše jednotka
SDH Kněžpole nové vysokotlaké čerpadlo Kränzle
B 20/200 s motorem Honda GX390. Tato sestava je
určena rychlý hasební zásah proudem vody o tlaku
až 150 barů a s dodávkou vody o objemu až 21,6 litrů za minutu. Čerpadlo s motorem i nádrží na vodu
jsou již zabudovány do naší hasičské Avie. Z celkové pořizovací ceny 94 933,- vč. DPH tvořila dotace
ze strany Zlínského kraje částku 60 000,-. I když je
čerpadlo velmi výkonné, věříme, že nebude potřeba
jeho častých zásahů…
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Blíží se dva měsíce prázdnin….
I přes to, že letošní půl rok byl spíše
„uplakaný“ než slunečný a pohodový, nic se
nemění na tom, že máme tady konec měsíce června a to znamená mimo jiné i tu skutečnost, že se nezadržitelně přiblížil konec
školního roku 2012 – 2013 a začínají dlouhé
dvouměsíční prázdniny. Dveře základních
i středních škol se na dva měsíce uzavřou a
místo dětí nastoupí paní uklízečky, v mnoha
případech malíři a natěrači, nebo údržbáři a
opraváři, aby dali do pořádku to, co se během celého školního roku poškodilo nebo
porouchalo. Paní učitelky a páni učitelé budou sbírat síly pro příští školní rok.
A co děti? Ty mají před sebou dva měsíce,
kdy se mohou zcela věnovat svým zálibám a
koníčkům. Nebudou mít povinnost vstávat
tak, aby s prvním zvoněním již způsobně
seděly ve školních lavicích. V dnešní době
o prázdninách již asi nebudou muset pomáhat rodičům v domácnosti, na poli nebo na
zahradě tak, jak tomu bylo v době nedávno
minulé, kdy i těch dětských rukou bylo při
hospodářství tolik potřeba…. Dnes mají děti
už zcela jiné priority. Je to však všechno k je-

jich dobru?!
Děti budou odjíždět s rodiči na dovolenou, třeba v naší překrásné vlasti, mnozí
pojedou do zahraničí, převážně k moři, někteří budou trávit čas prázdnin na táborech,
některé pojedou k příbuzným, jiní třeba zůstanou se svými milovanými - babičkou a
dědečkem. Vždyť bývá to především babička
(nebo i prababička), která je denně vyprovázela alespoň pohledem nebo zamáváním na
cestě do školy. Ty děti dobře ví, že babiččina náruč je hebká, voní přirozenou vůní,
její ruce porovnaly límec na halence, košilce
nebo bundičce, její rty vtiskly polibek alespoň do vlasů, když dětské srdíčko mnohdy
zabolelo po výtkách rodičů nebo učitelů
nebo slovem pomohly překonat obavu, že
nejsou dostatečně připraveni pro další výuku.
U dědečka, ale převážně u babičky, cítí
obrovskou a nekonečnou něhu, vlídnost a
porozumění. Babiččina dlaň umí laskat a
hladit. U ní se dítě – školák cítí vždycky v
bezpečí. A když školáčka pokárá, nikdy to
není v afektu. Ukazuje vždy způsob, jak spo-

lu mají lidé mluvit a jednat. A až budou děti
po prázdninách opět nastupovat do čistotou
zářící školní budovy, bude to mimo rodiče
opět dědeček s babičkou, kteří jim budou na
cestu žehnat.
Ať si tedy ty letošní prázdniny děti, rodiče i učitelé plně užívají, ať naberou síly do
dalšího školního roku a pak se budou opět
těšit na ty prázdniny příští.
Vždyť i ten nový školní rok neskutečně
rychle uběhne…
Ludmila Lapčíková,
kronikářka

11. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Uherské Hradiště
- sobota 7. 9 .2013 a neděle 8. 9. 2013

Ze základní školy
Celoroční projekt

Úspěchy školy

Letošní celoroční projekt měl název:
Vím, co smím a musím a byl zaměřen nejen
na dětská práva, ale i jejich povinnosti. Velmi
nás potěšil článek v Učitelských novinách č.
21/2013. Informuje o konferenci v Poslanecké sněmovně PČR, která projednávala právě
návrh opatření, jak seznamovat s Úmluvou
o právech dítěte žáky prvních stupňů základních škol. Autor projektu byl velmi mile
překvapený, že malá vesnická škola sama
rozpracovává toto téma do své činnosti. Slavnostní ukončení našeho projektu proběhlo
18. června ve škole. Závěrečný program a
bohatá výstava výtvarných a slohových prací žáků prezentovala zajímavou a náročnou
práci školy. Byl vydán sborník prací k danému tématu a sborník Jaro v poezii.

•

•

•

Za největší „úspěch“ považuji celkové
klima školy, vztahy mezi dětmi navzájem
i s dospělými a hlavně tvůrčí a velmi pracovitý pedagogický sbor.
Každoročně se zapojujeme do testování
žáků 3. a 5. ročníku. Testy Kalibro nám
umožňují srovnání škol v republikovém
měřítku. Letošní rok pro oba testované
ročníky vyzněl velmi příznivě. Výsledky
jsou zpracované do deseti stupňů a naše
škola se ve všech šesti oborech umístila v
horní polovině tabulky, nejčastěji na 2 a
3. místě. Tyto výsledky svědčí o tom, že
kvalitní práce všech paní učitelek přináší
své ovoce.
Při sběru papíru jsme dosáhli rekordu
školy, nasbírali jsme 8 586 kg. Výsledek

•

•

jsme oslavili sběrovou tombolou.
Opět zazářila naše taneční skupina
YALLA pod vedením Romany a Daniely Valových. V národním kole soutěže
Světlo orientu 2013 v Uherském Ostrohu
získala 2. místo a v mezinárodním finále
soutěže Děti fitness aneb sportem proti
drogám v Holešově 1. místo.
Zajímavých akcí si děti užily ve školní
družině, např. velikonoční soutěže v hledání kraslic, přírodovědné soutěže, malování na chodníku či vycházky do lesa.
Nejvíce se jim líbilo vypouštění holubic
lásky, míru a přátelství.
Přejeme všem krásné prázdniny!
Mgr. Jana Polášková
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Školní výlet do Lednice
Žáci 5. ročníku

Ve středu jsme výlet měli,
na školu jsme zapomněli.
Do Lednice jeli jsme,
štěstí s sebou vezli jsme.

Lodí jsme se plavili,
ledňáčka jsme viděli.
Strom tam rostl veliký,
pocházel až z Afriky.

Byly tam dvě hospůdky,
Kuba si dal hranolky.
Adam mu je záviděl,
koupit si je taky šel.

Na zámku jsou kožešiny,
parohy a vycpaniny.
Vědění jsme získali,
k minaretu spěchali.

Rozkvetená zahrada
uchvátila děvčata.
Vyšlápli jsme na minaret,
ach, to vám byl krásný rozhled.

Jiní snědli svačinky,
co jim daly maminky.
Co budeme povídat.
Jeďte se tam podívat.

Okénko do mateřské školy
Obvykle když něco končí, tak i něco
pěkného začíná. I u nás v mateřské škole se
přibližuje konec školního roku a očekávané
letní prázdniny se rychle blíží. Každý z nás
se již těší, že si odpočine a načerpá nových
sil. A je to zapotřebí. Děti si jarní čas pořádně užily.
Koncem března měli naši předškoláci
možnost vidět divadelní představení v základní škole na téma „ekologie“. Formou
pohádky se děti seznámily, jak správně třídit odpad.
10. dubna jsme uskutečnili návštěvu u
paní učitelky Bílkové, která měla doma fenu
a pět štěňátek. Radost, cit a něha v očích našich dětí byla nepřekonatelná. S jakou láskou se děti chovaly ke štěňátkům.
Do naší školičky zavítali herci se třemi
pohádkami (Smolíček, Hrnečku vař, Zlatá
rybka). Pohádky měly velký úspěch, malé
obecenstvo se rádo zapojilo a odměnilo pohádkové bytosti velkým potleskem.
Ke Dni Země byli předškoláci pozváni
do základní školy na zábavné divadlo na
téma „ochrana a péče o životní prostředí“.
A protože máme rádi zvířata, navštívili
jsme v kině Hvězda divadelní vystoupení „
Tetiny v ZOO“. Děti byly vtáhnuty do děje a
ztotožnily se s hrajícími postavami.
7. května proběhl zápis nových dětí do
mateřské školy. V měsíci květnu se také
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uskutečnily v obou třídách besídky k svátku matek i s příjemným občerstvením a
posezením. Naši nejmenší předvedli svým
maminkám a nejbližším pásmo písní, básní,
tanečků a mluveného slova ve formě vyprávění pohádky. Maminky byly obdarovány
vlastnoručně vyrobeným dárečkem od svého dítěte a velkou pusou.
Jako každým rokem, tak i nyní se uskutečnil výlet do ZOO Lešná, kde jsme obdivovali cizokrajná zvířata a také se něco
nového o nich dozvěděli. Před zpáteční cestou se děti měly možnost vyhrát v dětském
parku.
Počasí nám sice moc nepřeje, ale když
jsme se rozhodli uskutečnit cyklovýlet do
nedalekých Bílovic, přece se jenom sluníčko
umoudřilo. Výjezdu na kolách se zúčastnila
třída srdíček i motýlků. Zde jsme měli možnost si ověřit, jak děti umí dodržovat pravidla, daná učitelkami. Zúčastnili se pouze ti,
kteří umí ovládat své kolo. S dobrou náladou, dobrým pocitem ze zdárně splněných
úkolů, jsme se vrátili až na oběd. Všem velmi chutnalo, a jak by ne, když jsme našlapali
8 kilometrů.
Den dětí jsme oslavili výšlapem do lesa.
Cestu nám ukázaly barevné fáborky a těšili
jsme se ze splněných úkolů. Vrcholem a odměnou všeho bylo nalezení pěti pokladů od
lesních skřítků.

4. června se uskutečnily sportovní hry
v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se celkem
šest dětí ze třídy motýlků a srdíček. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Jasmínka Grebeníčková získala zlatou medaili za běh na
třicet metrů a Denisek Jakšík bronzovou
medaili za skok z místa. Všechny děti projevily soutěživého ducha a bojovnost.
Sluníčko se na nás usmálo i při společném focení třídy a rozlučkovém táboráku.
Tuto akci si pod svá křídla vzali rodiče dětí,
které v příštím školním roce nastoupí povinnou školní docházku v základní škole.
Program byl zábavný. Bylo zde spousta her,
loutkové divadlo, píseň s doprovodem na
klávesy, pasování školáků, opékání špekáčků, lampiony štěstí a stezka odvahy.
Mezi plánované akce, které by se měly
uskutečnit do konce června, patří i návštěva
leteckého muzea v Kunovicích.
Jako třešničku na dortu zde máme 27.
června „Aktovkiádu“. Je to rozloučení předškoláků s kamarády a učitelkami, spojené s
pasováním školáků a přáním všeho dobrého
při vstupu do základní školy.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem
pěkné, slunečné prázdniny a spoustu zážitků.
Za kolektiv MŠ napsala
Ladislava Nosková

Kněžpolské noviny
Kněžpolské
noviny
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