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Přejeme příjemné
prožití letního období,
dovolených a dětem senzační prázdniny

Slovo starosty
Vážení občané
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil v letošním druhém čísle
Kněžpolských novin.
Letní počasí je v plném proudu, což nám umožňuje bez komplikací realizovat jak stavební projekty, tak práce na údržbě obce. Uplynulé
čtvrtletí bylo na nejrůznější stavební projekty velmi bohaté. Byla dokončena realizace všech tří sportovních a volnočasových areálů, vybudovaných v rámci projektu Sportovní a dětská infrastruktura regionu
Za Moravů. Celková hodnota těchto sportoviště činí cca. 3 miliony
Kč. Všechny hřiště jsou předány do užívání a naši občané je mohou
plně využívat. Domnívám se, že jsou pro naši obec velkým přínosem a
doufám, že se k nim budou uživatelé chovat tak, aby vydržely dlouho
tak krásné, jaké jsou dnes. Do areálu Multifunkčního hřiště byl ještě
doplněn kontejner na uložení materiálu, sítí apod. Tento obci dodala
za zvýhodněnou cenu společnost KOVOP s.r.o. Tato společnost zároveň obci zdarma dodala materiál k zajištění zvýšení bezpečnosti na
dětském hřišti ZŠ Kněžpole. Za tento vstřícný postoj vůči obci patří
společnosti velké díky. Byla dokončena rekonstrukce střechy obecního
úřadu. Akce stála cca. 300 tisíc Kč. Jsem rád, že se nám tak podařilo
dokončit rekonstrukci budovy obecního úřadu, započatou v loňském
roce zateplením, izolací zdiva a částečnou výměnou oken. Byla dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Trávníky a zahájen oprava chod-

níku od hlavní křižovatky po č.p. 166. První část realizovala stavebně
firma SUS Slovácka a druhou část pak společnost Hrates. Betonové
výrobky jsou odebírány od společnosti AZ BETON s.r.o., která obci
poskytla slevu ve výši 50%, za což jí taktéž náleží poděkování. Celkově bude finanční objem obou opravovaných částí dosahovat částky
cca. 700 tisíc Kč. Minulý měsíc proběhla také oprava fasády pohostinství na hřišti a budovy záchodů. Došlo k barevnému sjednocení
s víceúčelovou budovou, což dává celému areálu zase o trochu více
lesku.
Tolik k realizovaným akcím. V nejbližší době, jakmile obec získá
povolení k demolici, bude zrealizována demolice bývalého Podlasového. V nadcházejícím období také počítáme s realizací oprav komunikací v intencích schváleného rozpočtu.
Tradičně bohatý byl v uplynulém období i kulturní život v naší
obci. Proběhla beseda s důchodci, velikonoční obchůzky malých
klepáčů, stavění a kácení máje, pálení čarodějnic a také obcí organizovaný cyklovýlet do hřebčína Napajedla. Nemohu zapomenout
na velký úspěch taneční skupiny YALLA, kdy naše mladé tanečnice
zvítězily 1.6.2014 na mistrovství republiky.
Vážení občané, přeji Vám příjemné a pohodové prožití nastávajícího období dovolených a dětem krásné prožití letních prázdnin.
Mgr. Petr Knot, starosta obce
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Orient v Kněžpoli… taneční sezona skončila obrovským úspěchem
Vážení spoluobčané a příznivci tance, dovolte, abych Vás seznámila s letošními úspěchy
našich malých tanečnic. V letošním tanečním
roce 2013-2014 se naše řady tanečnic opět rozrostly. Tancujeme ve dvou skupinkách. V první
skupině YALLA je stále 9 tanečnic a druhá skupinka začátečnic pod názvem Yallinky se nám
rozrostla na počet třinácti děvčat. Velmi nás těší
obrovský zájem o orientální tanec. I v následujícím roce se chceme našim tanečnicím věnovat
řádně a poctivě. Proto plánujeme již tři taneční
formace.
V letošním roce se holky zúčastnily mnoha
soutěží po celé republice. Yalla soutěžila s choreografií Icarus, což byl tanec s hedvábným
šátkem, a Yallinky s choreografií Saidy-tanec s
hůlkou. Jako první soutěž v březnu bylo regionální kolo Dance life tour v Olomouci. Taneční
skupina YALLA se umístila na 1.místě a postoupila do zemského kola.
Druhou v pořadí byla soutěž Tancer cup
Zlín. Této soutěže se účastnily obě skupinky.
Yalla opět zazářila a v dost nabité kategorii se
umístila opět na 1.místě. Jelikož došlo ke slučování věkových kategorií, tak se naše malé Yallinky umístily ve skvělé konkurenci na krásném 7.
místě.
V dubnu se děvčátka obou skupin účastnila
Přehlídky podiových skladeb v Bílovicích. Yalla
na tomto klání sklidila krásné 2. místo. O dva
dny později jsme vyrazily na zemské kolo Dance life tour v Přerově. Jednalo se o mistrovství
Moravy. Yalla opět všem vyrazila dech svým
krásným tancem a umístila se na 1.místě a měla
v kapse postup na mistrovství ČR do Tábora.
Začátkem května proběhlo semifinálové
kolo Děti fitness aneb sportem proti drogám ve
Vnorovech. Yalla opět získala 1.místo a Yallinky
3.místo. Postoupily do finálového kola v Praze.
Další týden v květnu následovalo semifinálové
kolo, podle nás nejkrásnější soutěže v orientálních tancích pro děti, Světlo orientu v Uherském
Ostrohu.
Konkurence byla obrovská. V první kategorii, kde startovala skupina Yallinky, bylo celkem
11 skupinek. Yallinky zapracovaly na choreografii a na soutěži nás překvapily krásným 2.
místem a postupem do národního kola. Yalla
startovala v kategorii druhé, kde bylo 13 konkurenčních týmů. Bylo to náročné a skupiny svým
výkonem vyrovnané. Velké konkurence se děvčata nezalekla a opět se umístila s plným počtem
bodů na 1.místě.
Dál už nás čekala jen finálová kola. Jako
první bylo finálové kolo Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze. Letošní kolo se konalo v prostorách krásné Lucerny. Atmosféra byla
úžasná, účast dětí obrovská (4000 účinkujících)
a jelikož jsme jeli tak daleko, tak jsme samozřejmě nechtěli dojet s prázdnou a děvčátka z Yally
přivezla krásné druhé místo.
Dalším finálovým kolem bylo Mistrovství
ČR Belly dance v Táboře dne 1.6.2014 na Den
dětí. Této soutěže jsme se se skupinou Yalla
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účastnili poprvé. Ani jsme nečekali žádné
úspěchy a nakonec to byl náš největší úspěch
celé sezony. Děvčátka z malé vesničky někde na
Moravě se umístila na 1.místě a stala mistryněmi České republiky pro rok 2014….jsme na ně
obrovsky pyšné.
Posledním kláním bylo Národní kolo Světlo
orientu v Uh.Ostrohu, na kterém byla spousta
skvělých skupin z celé republiky, finalistů z různých krajů . V každé kategorii bylo 8 účastníků
a soutěže se účastnily obě naše kněžpolské skupiny Yalla i Yallinky. Děvčátka to odtancovala
naprosto bravurně a s napětím jsme čekali na vyhlášení
výsledků. Napětí se dalo krájet.,nervy byly napjaté jako
struny. V první kategorii, těch
nejmenších se skupina Yallinky umístila na krásném 3.místě….vůbec jsme nic takového
nečekali, takže to byl obrovský
šok, který následovaly slzy
štěstí. Další se vyhlašovala
kategorie druhá, děvčata 8,511,5let, ve které jsme měli naše
želízka v ohni - Yallu. Konkurence byla opravdu veliká,
děvčátka byla při vyhlašování
dost nervozní. Třetí místo…
nic, druhé místo opět nic…už
bylo na jejich tvářích vidět obrovské zklamání,když v tom se
vyhlásilo první místo YALLA
ZŠ A MŠ KNĚŽPOLE. Následoval obrovský řev, děvčátka skákala radostí společně
s námi.
Nádherný konec letošní
taneční sezony. Jsme obrovitánsky šťastné, jak skvělé
máme v Kněžpoli
p tanečnice a

jsem moc ráda,že jsem se touto formou mohla
s Vámi o naše zážitky podělit. Také bych chtěla
moc poděkovat všem co nám fandili, obecnímu
úřadu za poskytnutí prostor pro tréninky a finanční dotaci,kterou použijeme v příští sezoně
a Základní škole za finanční podporu. Dále rodičům za to, že nás na každé soutěži v hojném
počtu doprovázeli a fandili. Největší dík ale patří
trenérce a choreografce Daniele Valové, bez ní
by neexistoval kroužek a ani velké úspěchy.
Všem moc a moc děkuji.
Romana Valová
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Stavění a kácení máje 2014
Letošní stavění máje se konalo ve čtvrtek 1.května . Přípravy začaly
už o tři měsíce dříve. Musely se udělat růžičky, fáborky, bylo nutné uplést
hada a věnec ze slámy a krušpánku. Týden před májem kluci jeli pokácet
folgy a vršek a kladovka pak přivezla máj z březolupského lesa, který byl
domluvený na pokácení s hajným.
Kdo se stavění účastnil, tak jistě ví, že to byla vydařená akce. I když
se muselo chvíli čekat na pomocníky z řad kněžpolských mužů, tak se
májku podařilo v podvečer postavit a mohla začít hrát cimbálová muzi-

ka. Občerstvení bylo dost a tak doufáme, že jste se všichni dobře bavili.
Máj jsme přes měsíc květen uhlídali a tak se v neděli 1.června mohlo
uskutečnit kácení, které už bylo v komornější a pohodovější atmosféře.
Kladu si odvezl zasloužilý výherce p. Libor Vlk.
Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli při stavění i při kácení
máje. Bez Vaší pomoci by se tato společenská a pro naši obec tradiční
akce nemohla uskutečnit.
Za O.S.K.CH, předseda David Hrabica, foto David Hrabica

Vážení spoluobčané,
předem bychom Vám chtěli poděkovat - hlavně těm ,kteří nás podpořili svými
dary při sběru starého železa a ostatních kovů .
Uplynulé období bylo pro náš sbor klidné a bez zásahů. Jelikož nemáme aktuálně aktivní soutěžní družstvo, tak jsme rozhodli o zrušení letošní noční soutěže.
Ale protože Vás nechceme ochudit o tradiční fandění při denní soutěži v požárním útoku, konanou u příležitosti pouti ke sv. Anně dne 27.7.2014 od 14 hod na
místním hřišti, rozhodli jsme se právě pro tuto příležitost složit soutěžní družstvo!
Věříme, že nás přijdete podpořit v hojném počtu a že budete dalším platným členem
našeho soutěžního týmu…
Jelikož máme před sebou dobu dovolených a prázdnin, taky bych Vám rád
popřál za všechny kněžpolské hasiče příjemné prožití volných dní, spoustu zábavy
a hlavně šťastné návraty domů.
Za SDH Kněžpole Zbyněk Kadlčík
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Výpis
U S N E S E N Í č. 20
řádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 19. června 2014
k bodu číslo 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/1/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní
závěrku Obce Kněžpole za rok 2013, sestavenou k 31.12.2013, včetně přezkoumání hospodaření Obce Kněžpole za rok 2013 s výrokem
bez výhrad.
Dle přílohy číslo 4
k bodu číslo 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/2/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje celoroční hospodaření Obce Kněžpole za rok 2013
bez výhrad.Dle přílohy číslo 5
k bodu číslo 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/3/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č.3/2014 obce Kněžpole:
příjmy: 96.769,-Kč:
výdaje: 534.000,-Kč
financování: 437.231,-Kč dle přílohy číslo 6
k bodu číslo 8
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/4/2014
Zastupitelstvo obce neschvaluje zahájení sporu s firmou CPS ohledně vymožení sankce
za její pochybení v rámci výběrového řízení
na projekt „Sportovní a dětská infrastruktura
Regionu za Moravů“ a to zejména s ohledem
k předpokládaným nákladům sporu a nízké
pravděpodobnosti faktického vymožení fi-

nančních prostředků.
k bodu číslo 10
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/5/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole stanovuje počet
členů zastupitelstva obce pro období 20142018 na 15.
k bodu číslo 11
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/6/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole se nepřipojuje k výzvě obce Košíky na spolufinancování
polohovacích lůžek pro nemocnici Uherské
Hradiště, neboť tento způsob financování pořizovaného majetku nemocnice považuje za
nesystémový.
k bodu číslo 12
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/7/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků:
• pozemek p.č. 2756/14 o výměře 64 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/3 o výměře 50 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/4 o výměře 15 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/48 o výměře 28 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2760/49 o výměře 23 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2753/332 o výměře 9 m2,
ostatní plocha – silnice

pozemek p.č. 2753/257 o výměře 86 m2,
ostatní plocha – silnice
Vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště do vlastnictví Zlínského kraje
a zároveň schvaluje přijetí daru, spočívajícího v
bezúplatném převodu následujících pozemků:
• pozemek p.č. 2756/1 o výměře 2949 m2,
ostatní plocha – silnice
• pozemek p.č. 2756/15 o výměře 1611 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2760/2 o výměře 222 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2760/5 o výměře 527 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2760/6 o výměře 413 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
Vše v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště od Zlínského kraje do vlastnictví
Obce Kněžpole

•

k bodu číslo 13
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/8/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 3/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
dle přílohy číslo 8
k bodu číslo 14
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
20/9/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení obce Kněžpole do území působnosti
MAS Dolní Poolšaví na období 2014 – 2020.

Výpis
U S N E S E N Í č. 21
mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 3. července 2014
k bodu číslo 2
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
21/1/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje k použití územní studii lokality pro bydlení – BI-19
zpracovanou Ing. arch. Martinem Špillerem,
Březolupy 495, 687 13 Březolupy.
k bodu číslo 3
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
21/2/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Směrnici pro poskytování cestovních náhrad obce
Kněžpole dle přílohy číslo 1
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje Radu
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obce Kněžpole ke každoroční aktualizaci sazeb
v článku 2 dle státem zveřejněných údajů
k bodu číslo 4
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
21/3/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje starostu obce Mgr. Petra Knota jednáním s dotčenými orgány v otázkách územního plánu obce
Kněžpole
k bodu číslo 5
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
21/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žá-

dosti Zlínského kraje navýšení ročního příspěvku obce na dopravní obslužnost s platností od 1.1.2015 na částku 100,- Kč na jednoho
obyvatele obce
k bodu číslo 6
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
21/5/2014
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č.2/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Kněžpole dle přílohy
číslo 2
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Obecní úřad informuje:
•

•

Rada obce Kněžpole připravuje autobusový zájezd pro seniory z Kněžpole do Rožnova pod Radhoštěm. Termín zájezdu je září 2014. Zájemci se
mohou již nyní předběžně hlásit na
obecním úřadě
12. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště - ve
dnech 12. – 14. září 2014

Víte, že
•

•

je již v provozu ve sportovním areálu v Kněžpoli multifunkční hřiště
– míče na fotbal, volejbal, basketbal,
sada pro badminton jsou k dispozici.
Správcem hřiště je pan Zdeněk Hubáček
je již v provozu in-line hřiště na kluzišti a dětské hřiště u kluziště ?

Obecně závazná
vyhláška
Obce Kněžpole
č. 2/2014,
kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Kněžpole
Zastupitelstvo obce Kněžpole se na
svém zasedání dne 3.7.2014 usnesením č.
21/5/2014 usneslo vydat na základě § 50
odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší
před vnášením znečišťujících látek stanoví
obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které nesmí být kontaminovány chemickými látkami, s výjimkou palivového dříví, dřevěného uhlí a grilovacích
briket, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených
grilovacích zařízeních.

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze
spalovat pouze v úterý a ve čtvrtek v době od
8:00 do 20:00 hodin a to pouze v období příznivých klimatických podmínek. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž spalování
nelze uskutečnit, se považují zejména mlhy,
deště a špatné rozptylové podmínky.
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1
nelze spalovat v období celého roku v den
státem uznaných svátků.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Kněžpole, ze
dne 29.9.2011.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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Od začátku 1. světové války uplynulo již 100 let…
Dne 28. června 1914 atentátník Gavrilo Princip zastřelil v Sarajevu
arcivévodu a následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este
a jeho choť Žofii Chotkovou. Svým činem spustil tak rychlý sled událostí, které vedly k vypuknutí světové války. Dne 28. července 1941 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a 31. července 1941 rakouské
mocnářství vydalo mobilizační vyhlášku.
Jak se toto historické období projevovalo v naší obci? Podle mobilizační vyhlášky vylepené v Kněžpoli dne 31. července 1914 a na základě
dodatečných odvodů, nastoupilo do armády 137 kněžpolských mužů.
Když si uvědomíme, že v té době žilo v obci přibližně 800 obyvatel a
počet domů byl asi 170, je počet odvedených téměř neskutečný. Podle
záznamů v „První pamětní knize“ naší obce padlo v bojích 13 občanů,
31 vojáků bylo raněno, 12 občanů bylo zajato, 15 vojáků dezertovalo a
přeběhlo k zeleným kádrům a jeden občan zůstal nezvěstný. Dvanáct
našich občanů přešlo do zahraničního odboje a tito se vrátili po válce
jako ruští a italští legionáři.
Ruští legionáři byli:
Hruboš Antonín
bylo mu 19 let
Knot Petr
Kolek Alois
Kopčil Josef
Kučera Vojtěch
Malina Jan
Veselý Oldřich

č. p. 86

nar. 1896 – když nastoupil do války,

č. p. 141
č. p. 44
č. p. 55
č. p. 140
č. p. 126
č. p. 145

nar. 1889 – vrátil se po šesti letech
nar. 1887
nar. 1895
nar. 1897 – vrátil se po šesti letech
nar. 1896 – vrátil se po šesti letech
nar. 1888 – vrátil se po šesti letech

Italští legionáři
Lapčík Josef

č. p. 169

Lapčík Vojtěch
Vals Josef
Vlachynský Vojtěch
Vrána Jakub

č. p. 152
č. p. 3
č. p. 28
č. p. 113

nar. 1900 – když začala válka, bylo
mu pouhých 14 let a narukoval o tři
roky později
nar. 1897
nar. 1898
nar. 1894
nar. 1879

Seznam občanů padlých v I. světové válce:
Bajaja Jan
č. p. 27
narukoval 1914
Cigánek Alois
č. p. 42
narukoval 1915
Jáně Antonín
č. p. 105
narukoval 1914
Kaňovský Vincenc č. p. 22
narukoval 1914
Kašný Vojtěch
č. p. 58
narukoval 1917
Kučera Ferdinand
č. p. 93
narukoval 1914
Kučera František
č. p. 46
narukoval 1914
Mikulčík Ludvík
č. p. 87
narukoval 1915
Polšek Vojtěch
č. p. 126
narukoval 1915
Rozsypálek Alois
č. p. 6
narukoval 1915
Vajdík Vojtěch
č. p. 155
narukoval 1917
Veselý Václav
č. p. 77
narukoval 1914
Vyoral Antonín
č. p. 109
narukoval 1914
Zemánek Josef
č. p. 66
narukoval 1915

padl 1916
padl 1915
padl 1918
padl 1915
padl 1918
padl 1916
padl 1917
padl 1916
padl 1916
padl 1916
padl 1918
padl 1914
padl 1914
nezvěstný

Když I. světová válka v roce 1918 skončila, někteří legionáři z Ruska
a Itálie se vraceli domů mnohem později, čekali, jaká bude poválečná
situace v nově vzniklém Československu a často se i obávali habsburské
odplaty za útek z mocnářské armády.
Vedle útrap vojáků na různých frontách a bojových linií v Evropě,
měl válečný konflikt velmi negativní dopady na civilní obyvatelstvo.
Naše obec netrpěla tak pouze z důvodů neúměrně vysoké mobilizace
mužů na počátku války, ale také náhlým nedostatkem prakticky všeho.
Počátek války byl obdobím tvorby zásob, ty však na dlouhé čtyři roky
samozřejmě nestačily. Obec trpěla neúrodou, nedostatkem mužské pracovní síly, ale také morální hodnoty značně poklesly. V obci nebylo prakticky domu, kde by po dobu války neoplakávali hospodáře, který musel
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narukovat. V roce 1917 nastal v nejedné rodině hlad, s bídou se potýkali
prakticky všichni. Úroda byla špatná a ceny neuvěřitelně vysoké. Ale i
rok po válce, v roce 1919, bylo v obci všeho nedostatek. Ceny potravin
šly pomalu dolů, naopak řemeslnické práce a také suroviny výrazně podražily. Přes tyto skutečnosti naši občané, stejně jako naprostá většina občanů svobodného Československa, usilovně pracovala na likvidaci škod
způsobených světovou válkou.
Tak v roce 1925, po obnovení poválečné ekonomiky, se kněžpolští
občané rozhodli nechat postavit pomník k uctění padlých spoluobčanů
v té strašné světové válce. Jako nejvhodnější místo byla vybrána lokalita
v takzvaném „Dolním Kůtě“. Pomník byl slavnostně odhalen 26. července 1925.
Až v roce 1938 byla u pomníku odhalena pamětní deska občanu
svobodníku Františku Vránovi, který v toce 1919 padl při osvobozování
Slovenska po vpádů Maďarů na Slovensko.
V současné době už není mezi námi pamětník na toto hrůzné období dějin a většina z nás si jistě upřímně přeje, aby už nikdy v budoucnu
tyto hrůzy lidi netrápily. Aby lidské životy nepřicházely zbytečně a nesmyslně nazmar.
Ludmila Lapčíková, kronikářka

Kněžpolské noviny

Vážení čtenáři Kněžpolských novin,
při obyčejných každodenních starostech
dost často zapomínáme na úsměv, pozdrav,
ochotu a vstřícnost, které nás nic nestojí a
přesto jsou pro nás tyto zdánlivé maličkosti
důležité. Právě za ochotu a vstřícnost bych ráda
poděkovala vedoucí Jednoty paní Lysoňkové a
celému kolektivu prodavaček. Cokoliv potřebujeme zapsat, objednat, zeptat se co kdy při-

jde, vám vždy vyjdou ochotně vstříc. Upozorní
vás na novinky, slevy, které jste přehlédli. Může
se zdát, že je to jejich povinnost ale tím, že vám
nedávají najevo, jak moc je to obtěžuje, se rádi
do „našeho“ obchodu vracíme.
Je to jistě zásluha paní Lysoňkové, která je
vedoucí Jednoty v Kněžpoli přes 20 let a snaží
se s děvčaty vytvořit dobrý kolektiv. Ještě jed-

nou děkuji a jistě i za další spokojené zákazníky vám přeji všechno dobré v práci i v soukromém životě.
Nám všem přeji, ať každý den prožijeme
něco hezkého, ať se nezapomeneme na někoho
usmát, ať uděláme pro někoho něco dobrého a
věřím, že pak se nám bude lépe žít.
Marie Pavlíková, důchodkyně

Kněžpolské vodojemy
Následující řádky nebudou jen o vodojemech, ale doufám, že ten,
kdo dočte tento článek, bude bohatší o pár zajímavých informací.
Dlouho jsem žil v iluzi, že vodovod v Kněžpoli je nejstarším vesnickým vodovodem na Moravě, nyní vím, že vodovod v Tučapech je o
něco starší. Jako žák jsem psal o kněžpolském vodovodu slohovou práci a tuto informaci jsem dostal od tehdejšího kronikáře pana Jakšíka.
Odtud pochází i další informace, že jeden z možných důvodů, proč se
budoval nový vodovod, je skutečnost, že se v kněžpolských studnách
utopilo několik lidí. Posledním měl být nějaký pan Piža. Mohlo jít o
případ popisovaný pamětníkem panem Lapčíkem, který si vzpomíná
na vyprávění svého dědečka, kdy byl utopený ve studni několik dní,
než na něj přišli, a to i přes fakt, že vodu ze studny čerpali. V té době
byly studny vykopané jámy do země obložené dřevem nebo kamením,
u kterých bylo vahadlo s okovem. Studna měla jen malý okraj, což danou informaci o utopení činí docela pravděpodobnou. V té době byla
spodní voda, jak se říká, na dva štychy rýčem, což nemělo dobrý vliv na
kvalitu vody, která se při lijácích a častých záplavách míchala s vodou
povrchovou a při kterých se do studní dostávaly i naplavené nečistoty.
Hlavním důvodem, proč naši předkové vybudovali vodovod, byl častý
výskyt epidemií tyfu. V roce1908 zemřelo na tyfus 20 našich předků.
Opět nechejme promluvit ing. Lapčíka a jeho dědečka. Jedna rodina
z Vídně přijela na pohřeb do Kněžpole, bydleli v domě čp. 26, do Vídně
se však nikdo nevrátil, zemřeli v Kněžpoli na tyfus.
První kněžpolský vodojem stojí na „Dobiánce“ u Mistřického potoka dodnes. Po letech má odslouženo. Byl postaven v letech
1910-1014. Jedná se o otevřenou nádrž na 50m3 v uzavřené budově.
Vodojem zásobovaly vodou tři sběrné prameniční jímky, které byly
vykopány na kopci nad ním. Přebytečná voda pak odtekla přepadem
do Mistřického potoka. Litinovým potrubím byla dále přiváděna voda
do Kněžpole, ovšem, i když byla voda zadarmo, ne každý si ji zavedl
do domu. Proto bylo vybudováno v obci několik veřejných hydrantů,
aby se zamezilo čerpání vody ze studní. Nejnižším místem vodovodu
byl pravděpodobně kohoutek v jámě na zápraží domu čp. 24 u Bajajů.
Celý vodovod byl kolaudován v roce 1914, stavbu prováděla firma Matička z Prahy a stála asi 40 tisíc korun. Část této částky tvořila dotace
ministerstva z Prahy. O obecní vodovod se staral Vojtěch Pauřík z čp.

149, který měl v obci přezdívku vodovod. V roce 1951 byl vodovod
znárodněn a za vodu se začalo platit.
V poválečných letech strmě narůstala spotřeba vody. Lidé si po
vzoru měst začali pořizovat koupelny, splachovací záchody a pračky. V roce 1951 přichází i nová éra vody v Kněžpoli. Bylo rozhodnuto postavit v Kněžpoli úpravnu vody, která měla sloužit celému
Uherskému Hradišti, rozpočet činil 90 milionů. V trati Hrádek byla
postavena nová úpravna vody, která byla zásobována vodou z Kněžpolského lesa. V lese byly vykopány 3 studny o průměru 4 a 1,5 m
hloubce 10-12 m a čerpací stanice, kterou byla voda dopravována do
úpravny. Počátkem 50. let již nestačily napájet zpustlé studny vodojem na Dobiánce. Do vodojemu byla v roce 1954 potrubím přivedena
voda z nové kněžpolské vodárny, která problém nedostatku vody vyřešila. Počet studní v lese se zvýšil na 21 jímacích a 2 sběrné studny
voda byla dopravována dvěma čerpacími stanicemi do úpravny. V
současné době je v Kněžpolském lese 34 jímacích a 5 sběrných studní
a 4 čerpací stanice s výkonem 120 l/s, ale čerpá se jen okolo 27 l/s.
Rovněž vodojem na „Dobiánce“ byl napojen na novou úpravnu vody
a tři studny na kopci začaly pustnout. Do Kněžpole přicházela upravená chlorovaná voda z nové vodárny. V roce 1966 bylo vyměněno
staré litinové vodovodní potrubí za nové polyetylénové a připojeny
byly všechny domy v Kněžpoli. V roce 1981 byl vybudován nový vodojem. Byl postaven na vyšším místě než původní, čímž se zvýšil tlak
vody, který byl už na tehdejší dobu nedostačující. Vodojem byl vybudován v „Akci Z“ skládá se ze dvou nádrží, z nichž každá má 150m3,
cena díla byla kolem dvou milionů korun.
Pro doplnění snad ještě, že v letech 1971-1975 byla v Kněžpoli vybudována kanalizace, biologická čistička a přečerpávací stanice. Kanalizace byla realizována v „Akci Z“, stála 12,5 mil. korun. Biologická
čistička byla v provozu až do roku 2010, kdy bylo vykopáno tlakové
odpadní potrubí do čističky v Uherském Hradišti. Přečerpávací stanice
prošla v roce 2013 generální opravou.
Petr Švehla
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Tenisový klub Kněžpole
Tenisový klub Kněžpole vstoupil v roce
2014 do své třinácté sezóny. Počet členů TK
vzrostl na současných 41 a po několika letech
mírného útlumu zájmu o tenis se daří naplňovat hlavní účel vzniku klubu, který vyjádřil J.
Zajíček – poskytovat tenisové vyžití občanům
Kněžpole a okolí.
Vzrůstající zájem o tenis se projevil v obsazenosti kurtů a v účasti na akcích pořádaných
tenisovým klubem. Téměř každý den probíhají
pod vedením Terezy Píšťkové hodiny tenisové
školy, kde se děti ve věku od pěti do patnácti let
učí základům tenisových dovedností.
Z šesti pořádaných „soutěží“ je odehrána
přibližně polovina. Dlouhodobá Kněžpolská
tenisová liga dokončuje základní část a pomalu
se rýsuje obsazení vyřazovací části. Této soutěže se letos zúčastňuje rekordní počet hráčů
– 24 jednotlivců a 10 párů. Z jednorázových
turnajů byly odehrány turnaj ve dvouhrách
(vítěz J. Řezníček) a noční turnaj ve čtyřhrách
Kněžpolská sova, ve kterém zvítězil pár Z. Hubáček – P. Grebeníček. Koncem srpna se uskuteční turnaj v mixech, kde počet hrajících párů
je ovlivněn hlavně počtem přihlášených hráček

(viz. foto loňských „šesti statečných“). Takže
ženy a dívky – rakety do rukou a trénovat! Na
podzim je naplánován tradiční Burčákový turnaj a sezónu uzavře halový Mikulášský turnaj.
Veškeré informace o konaných akcích na-

leznete na www.tenis-knezpole.cz, dotazy, návrhy nebo připomínky můžete zasílat na kontaktní mail tenis-knezpole@email.cz.
Za TK Kněžpole
Mgr. Petr Holub, předseda TK

Výsledky fotbalové sezóny 2013-2014
Před několika dny skončila fotbalová sezóna 2013 – 2014. Tělovýchovná Jednota Sokol
Kněžpole v ní dosáhla několik úspěchů zejména v nejmladších kategoriích.
Naše oddíly přípravky a žáků ve svých soutěžích bojovaly o první příčky ve svých třídách.
Přípravka v 18 zápasech dosáhla 12 vítězství,
3 remízy a třikrát prohrála. Získala 39 bodů
při skóre 133:85. Stačilo to na bezpečné druhé
místo před Nedakonicemi. Jediný soupeř, který
dokázal naši přípravku překonat, byl Ořechov,
který snad patří do jiné soutěže.
Žáci za celou sezónu nalezli přemožitele
pouze ve třech případech a zajistili si díky 7-mi
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vítězstvím se ziskem 21 bodů při dosaženém
skóre 53:27 titul vicemistrů Okresní soutěže sk.
A. Kalich hořkosti si bohužel vypili v přímém
utkání o prvenství v Bílovicích. Zdravotní
potíže a organizační zmatky způsobily, že nastoupili do bitvy o titul pouze v devíti hráčích.
Domácí využili situaci a vítězství strhli na svou
stranu.
Dorostenci v náročné Krajské soutěži sk. B
získali ve 26-ti utkáních pouze 30 bodů a dosáhli skóre 66:88. Obsadili celkově 9. příčku.
Muži Kněžpole ve své okresní soutěži podali dobrý výkon a probojovali se až na konečnou třetí příčku tabulky. Postup jim nakonec

unikl jenom o pověstný „vous“, kdy byli při
rovnosti bodů odsunuti na bronzovou pozici
pouze díky horšímu skóre. Trochu nás mrzí
nepříliš zdařilý začátek jarní části soutěže, kdy
týmu malinko odešla forma. Pouhý jediný bod
navíc by zařídil mistrovský titul pro Kněžpole.
Přesto výborného výsledku naše Benfika dosáhla díky 15-ti výhrám, 3x remizovala a pouze
4x odešla z trávníků pokořena. Celkem získala
48 bodů a dosáhla aktivní skóre 69:30.
Závěrem lze konstatovat, že TJ Sokol Kněžpole má za sebou relativně úspěšnou sezónu.
Bylo však nutné řešit i nemálo personálních a
organizačních problémů. Čas nelze zastavit a
generační obměny v kádru zejména mládežnických kategorií nám způsobují prořídnutí
soupisek především v oddílech přípravky a
žáků. Náš klub má v měřítku regionu špičkové
zázemí a nabízí možnost kvalitního sportovního vyžití. Volných míst máme dost, proto neváhejte a přiveďte Vaše ratolesti k tomuto krásnému sportu právě v rámci naší tělovýchovné
jednoty.
Chceme poděkovat všem sponzorům za
významnou a nezbytnou podporu. Obrovský
dík patří rodičům našich nejmladších hráčů,
našim fanynkám, fanouškům a příznivcům
za podporu a hojnou návštěvnost, která pořád dokazuje, že naše obec je tradičně zejména
„fotbalová“. Věříme, že tato přízeň nám zůstane
zachována i po skončení období letních dovolených, kterých příjemné, nerušené a zdravě
sportovní prožití přejeme Vám všem.
za Výbor TJ Sokol Kněžpole
Ivan Gabáni
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Pozvánka na přehlídku dechových hudeb „Kněžpolská přehlídka“
Vážení spoluobčané
Uběhly dva roky a Kněžpolanka opět připravuje přehlídku dechových hudeb „ Kněžpolská přehlídka.“
Chtěli jsme pro Vás připravit pestrý a kvalitní program, tak jsme zvažovali koho pozvat. Protože kapelník Zdeněk Pálka vyslovil skromné
přání přivést do Kněžpole Moravanku, tak se ho organizační výbor rozhodl podpořit. A aby toho nebylo málo, tak jsme pozvali ze Slovenska reprezentativní dechovou hudbu Záhorienka. Dále u nás zahraje dechová hudba Provodovjané a samozřejmě domácí Kněžpolanka.
Akce proběhne 7. 9. 2014 od 14°°hodin ve sportovním areálu v Kněžpoli.
Na Vaši přízeň se těší Kněžpolanka.

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole
Učíme se hospodařit - 2013/2014
Utrácet je vlastně ztrácet.
Spořit – znamená do peněz se nořit.
Peníze si schovám v bance,
pak je dám své ženě Hance.
(Zdeněk Vavruša)
Koupil jsem si kruhy
pak jsem splácel dluhy.
Chyběla mně koruna,
jedu pro ni do Brna.
V Brně bydlí Jaruna,
už nechybí mi koruna.
Půjčila jí banka,
vyzvedla ji mamka.
Teď už nemám dluhy
a zůstaly mi kruhy.
(Jakub Berčík)
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
v obchodě jsme jedna dvě.
Zmrzlinu a nanuky,
zaplatíme do ruky.
Dvacet korun utratíme,
pak se pěkně ochladíme.
(Tomáš Hošpes)
Snažíme se proměnit,
ale taky rozměnit.
Byla jsem dnes v bance,
půjdu taky k mamce.
Mamka má změnu,
ale taťka směnu.
(Anežka Abrhámová)
Dostala jsem růžovou peněženku
a na ní namalovanou sněženku.
Nosím ji každý den,
penízky se z ní kutálí jen.
Koupím si pro mě čokoládu,
mamince zase marmeládu,
Davídkovi žvýkačku
a tatínkovi něco zase za kačku.
(Eliška Mošťková)
Šli jsme s taťkou nakupovat,
ztratili jsme minci.

Šli jsme dál a dál do obchodu Penny.
Táta říká jémine, já jsem ztratil minci.
Šli jsme zpátky na ulici hledat jednu minci.
Hledali jsme, hledali, až jsme ji našli.
Táta říká jémine, já jsem se tak lek,
že už ji nenajdeme.
Šli jsme zpátky do obchodu Penny.
(Kryštof Šimík)
Šel jsem jednou do obchodu,
chtěl si koupit dobrou vodu.
To by člověk nevěřil,
málo jsem si ušetřil.
Voda byla velmi drahá,
naštěstí má máma drahá
věnovala padesátku,
zbytek skončí v mém prasátku.
Mám tu radu od mamky,
ať si zajdu do banky.
Založím si dětské konto,
až vyrostu koupím auto.
(Lukáš Otrusiník)
Peníze jsou dobrá věc,
mít je v kapse to je věc.
Stovka to je kamarád,
každý člověk má ji rád.
V bance tam je stovek hodně,
ale všechny nejsou pro mě.
Mám jich tam jen maličko,
dám je všechny za tričko.

Máme doma bankovku,
zaplatíme sportovku.
Budu skákat čtyři metry,
dostanu pak nové tretry.
Uběhnu i deset mil,
kdo z vás by mě dohonil?
Vše nejlepší na konec,
bude ze mě sportovec.
(Daniela Fornůsková)
Jedna stovka ani dvě stovky,
nestačí na koupení nové aktovky.
Peníze jsou třeba
na rohlík nebo chleba.
Potřeba jsou téměř každý den,
z peněženky se jim nechce ven.
Do pokladničky si skládám mince,
na dárek tatínkovi a mamince.
(Monika Kadlecová)
Dostala jsem peněženky
od mé tety Lenky.
Mám v ní pěkné korunky
a ve vlasech sponky.
Korunky jsou stříbrné
a mé sponky zlaté.
(Štěpánka Grublová)

(Hana Vašáková)

Šli jsme do banky, uviděli jsme měnu
a slyšeli jsme dobrou směnu.
Byl jsem včera celý strachy,
že nemám zase žádný prachy.
Fanoušci díky remíze,
přišli o všechny peníze.
Za kačku,
nekoupím si žvýkačku.
(Lukáš Markus)

(Jan Soviš)

Peníze má každý rád,
musíš však na ně pracovat.
Penízky si uschováš,
kamarádovi pošeptáš,
jak sis na ně vydělal
a co jsi s nimi udělal?
Koupil mámě kytičku
a tátovi rybičku.
(Kateřina Jančarová)

(Pavel Bilík)
Bankovka se lehce ztratí,
a ještě rychleji utratí.

Marky, franky, liry,
ty už tady byly.
Ještě že nám zbyla,
ta anglická libra.
Šel jsem kolem parku,
našel jsem tam marku.
Šli jsme kolem banky,
tam si paní brala marky.
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Celoroční projekt “Učíme se hospodařit”
V letošním školním roce jsme problematiku finanční gramotnosti zapracovali do celoročního projektu „Učíme se hospodařit“.
Cílem bylo dosažení rozvoje finančních dovedností žáků a seznámení se se základními právy, možnostmi a povinnostmi ve světě
financí.
Každý měsíc jsme se zabývali cíleně stanoveným tématem, které svým obsahem pokrývalo jednotlivé složky výchovně vzdělávací
práce, rozvíjelo klíčové kompetence a napomáhalo naplňovat obsah
průřezových témat.
V úvodním tématu projektu „Poznáváme peníze” jsme se učili
vnímat hodnotu českých mincí a bankovek nejen číselně, ale také
hodnotově. Formou interaktivní hry se děti naučily rozlišovat identifikační znaky bankovek a odhalovat padělky. Významným prvkem
používaných platidel byla také prezentace historických osobností,
které jsou na nich zobrazeny.
Měsíc říjen s tématem „Přijela k nám pouť“ se stal naší zatěžkávací zkouškou, neboť v době hodů, kdy naši obec navštíví řady
atrakcí, jsme museli zvážit, jak velkou část našich úspor jsme ochotni věnovat na uspokojení svých osobních přání. Odolat nabízeným
lákadlům nebylo snadné.
Zdravotní téma projektu „Normální je nekouřit“ jsme v letošním roce propojili nejen s negativními vlivy kouření na zdraví člověka, ale také s finančním dopadem na peněženku každého kuřáka.
Prosinec byl věnován nejkrásnějším svátkům v roce a zvykům

obdarovávání. Podařilo se nám vlastnoručně vyrobit dárečky, které
potěšily naše nejbližší. Dobrovolným příspěvkem jsme podpořili
dvě charitativní sbírky.
Téma „Domácí mazlíčci” bylo velmi oblíbené a populární. Děti
na pořádané výstavě předvedly vlastní chovatelské úspěchy. Ve vyučování porovnávaly náklady spojené s chovem různých živočichů
(potrava, ošetření, výcvik, časová náročnost, apod.).
Problematika šetření přírodních zdrojů a ochrany životního
prostředí byla zastoupena v březnovém měsíci tématem „Voda“ a
v dubnovém měsíci tématem „Ze starého nové“. Předvedli jsme
si výrobu papíru prostřednictvím recyklace starého a do Sběrných
surovin v Uherském Hradišti jsme odevzdali i díky pomoci našich
rodičů rekordních 11 tun starého papíru. V matematice dokázali
naši žáci vypočítat, že touto aktivitou se nám podařilo zachránit
154 stromů.
Téma „Pošta“ bylo zaměřeno na získávání praktických dovedností při vyplňování poštovních poukázek a prostřednictvím informací získaných z internetu zjištění cen poštovních služeb. Výtvarně
jsme zpracovali návrhy poštovních známek.
Školní rok jsme ukončili tradičními výlety, kde žáci měli možnost hospodařit s vlastními úsporami a přiděleným kapesným. Rodiče mohli doma posoudit, zda se nám všem podařilo spravovat
tento osobní rozpočet odpovědně a aktivity v průběhu celoročního
projektu přispěly k hospodárnému chování.
Mgr. Libuše Čechová

Okénko do mateřské školy
Těžko bychom našli někoho, kdo by
se netěšil na chvíle pohody strávené s rodinou. Tato chvíle již pomalu nastává. Jaro
odchází a sluncem zalité léto přichází. My
se ale přesto vrátíme nějaký měsíc zpět a
rádi se s vámi podělíme o kousek toho, co
se událo v naší mateřské škole od měsíce
dubna až do konce tohoto školního roku.
Duben jsme začali pohádkově. Navštívili
jsme loutkové představení „Kašpárkovi popletené pohádky“ v Uherském Hradišti. Zde
se děti opět přesvědčily, že konat dobré skutky se vyplácí a dobro vždy zvítězí nad zlem.
S pomocí říkadel doprovázených pohyby se
dětská pozornost dá udržet. Našim nejmenším se pohádky líbily o to více, že si na závěr představení mohli na loutky sáhnout a
pozdravit se s nimi. Za pár dnů nás navštívili příslušníci policie „psovodi“ i se svými
čtyřnohými miláčky. Seznámili nás se svou
prací, a dokázali, jak je důležité mít pěkný
vztah se svým čtyřnohým přítelem, protože
jejich souhra může ovlivnit výsledek zásahové akce. Děti měly možnost se ptát a také
toho využily. Na velikonoce se těšili chlapci
i děvčata. Zdobila se vajíčka a navštívil nás
také pan farář, který všechny seznámil s významem a tradicemi tohoto velikonočního
svátku. 28. dubna se konal zápis do mateřské
školy. Tento školní rok odchází 14 dětí a k zápisu došlo 12 dětí, které se již můžou těšit na
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nové kamarády i zážitky. Následovala návštěva knihovny B. B. Buchlovana v Uherském
Hradišti. Zde byly děti seznámeny s knihami,
jejich užitkem pro nás, ale také se dozvěděly,
že knihy se dají koupit v knihkupectví nebo
si je můžeme půjčit v knihovně. O významu
knih, spisovateli, ilustrátorovi a zacházení
s knihou nás seznámila paní knihovnice.
Ani kreslená pohádka nechyběla. V měsíci
květnu se konaly v obou třídách besídky ke
„Dni matek“. Zde měly děti možnost ukázat,
co se v průběhu roku naučily, obdarovat svoji
maminku a nejbližší. Na výlet jsme vyrazili
do ZOO Hodonín. Pozorovali jsme zvířátka,
která můžeme vidět pouze v ZOO. Krásnou
podívanou jsme ukončili na dětském hřišti,
kde se všichni občerstvili a odreagovali hrou.
V rámci akce „ Máme rádi zvířata“ se naši
nejmenší připojili k výtvarné soutěži na téma
„ Zvířátko, které mám rád (a)“ a své výtvarné
práce vystavili v Klubu kultury v Uherském
Hradišti.
1. června slaví svátek děti celého světa.
I my jsme jim zpříjemnili den a vyplnili ho
dětskými hrami na místním hřišti. Za zdárné
splnění byli všichni odměněni. Každoročně
se konají v Uherském Hradišti Sportovní hry.
I když jsme se tentokrát neumístili na čelních
místech, tak jsme se zúčastnili a zabojovali.
Všichni přítomní spotovci byli odměněni
medailí, diplomem i troškou sladkostí. Sta-

lo se již zvykem v naší malé školičce, že se
zdatnými dětmi, které ovládají jízdu na kole
i v přírodním terénu, vyrážíme každoročně
na cyklistický výlet. Třída Motýlků navštívila obec Bílovice a třída Srdíček Jarošov. Zde
jsme si mohli prověřit, do jaké míry jsou naše
děti schopny dodržovat daná pravidla. Také
měli možnost posílit sportovního ducha, vyzkoušet si jízdu bez doprovodu rodičů, splnit
sportovní disciplínu a to všechno jsme ukončili hrou na dětském hřišti. Sladkou tečkou
bylo ochutnávání čerstvě napečených a s láskou dělaných rohlíčků od paní Věry Skokanové a diplom od paní učitelek. Po návratu
do třídy nás čekal dobrý oběd a rozestlaná
postýlka, kterou si děti po vyčerpávajícím
dnu zasloužily. A co nás ještě čeká? 26. června
se rozloučíme s předškoláky „Aktovkiádou“.
Děti, které již mají školní aktovky a různé
pomůcky do školy si je přinesou a budou
pasováni na školáky. Slavnostní den ukončíme hostinou. Se školním rokem 2013/2014
se rozloučíme na místním hřišti v pátek 27.
června. Vezmeme si s sebou dobrou náladu a ještě něco dobrého na zub, protože
opékání špekáčků nás prostě všechny baví.
Všem dětem i rodičům přeji pěkné prázdniny, pokud možno bez nehod, kterých v letních měsících přibývá. Načerpejte nových
sil, odpočiňte si od pracovních povinností a
brzy na viděnou.
Za MŠ napsala Ladislava Nosková
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