
Č. 1 / 2005 KNĚŽPOLE

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vás v novém roce 2005 pozdravil a popřál vám hodně zdraví a spokojenosti. O dění v naší
obcijste prostřednictvím Kněžpolských novin pravidelně informoudni, a tak bych chtěl jen ve zkratce připomenout
činnost od závěru roku 2004.

V plánovaném termínu byly dokončeny stavební práce na piistavbě a rekonstrukci kulturního domu včetně
vybavení. Stavba byla zkolaudována 21. prosince 2004. První společenskou událostí v těchto prostorách byla
akce sportovců - Štěpánská zábava, která zpestřila vánoční svátky. Další a poslední loňskou kulturní akcí bylo
silvestrovské posezení s tradičním novoročním piipitkem u vánočního stromu. Těsněpřed vánočními svátky jsme
navštívili naše spoluobčany žijící v DSP v Buchlovicích. V závěru roku proběhla již tradiční výstava betlémů
v budově základní školy.

Začátek roku 2005 byl rovněž ve znamení společenskýchudálostí. V lednu se konal ples SRPŠ a výstava o his-
torii obce,která se setkala s velkým zájmem, což nás zavazuje k tomu, abychom pro uchování povědomí o historii
obce udělali co nejvíce. Letošní Tříkrálová sbírka skončila největší vybranou částkou za poslední léta. Úspěšný byl
fašank v podání cbasy, dětský karneval v režii mateřské školy a setkání dříve narozených. V lednu jsme rovněž
uvítali nové občánky. Ve druhém pololetí loňsklho roku se narodilo rekordních 10 dětí (za celý rokjich bylo 13).

A co nás čeká v nejbližší době?Je to především posezení u cimbálu s ochutnávkou vína na Velikonoce pod
patronací zahrádkářů, zahájení fotbalových soutěží a tradiční stavění a kácení máje organizované Kněžpolskou
chasou.

Velikonocejsou za dueimi, a tak bych závěrem cbtěl všem popřát příjemné prožití těchto svátků včetně bohaté
pomlázky. l

Zdeněk Gajdošik, starosta obce j
,

VVZVA
Co vám chybí v Kněžpolských novinách?

Je v nich naopak něco, bez čeho byste se obešli?
Řekněte nám to!

Dokážete napsat poutavý článek (zprávu, reportáž, fejeton, rozhovor),
vztahující se k životu v obci?

Ovládáte umění ilustrace, karikatury nebo kresleného vtipu?
Hledáme právě vás!

Zahálejí vám v šuplíku zajímavé fotografie z kulturních, společenských a sportovních
akcí, snímky přírodních scenérií z Kněžpole a nejbližšího okolí, aktuální záběry

i historické dokumenty? Přineste je!

S nabídkou spolupráce, připomínkami a nápady, jak vylepšit obecní noviny, kontak-
tujte místo starostu obce Františka Smrtku, nejlépe na obecním úřadě vždy v úterý

a čtvrtek mezi 14.30 a 15.30 hod. Mimo tyto hodiny můžete zanechat na oú vzkaz.
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Aktuální zprávy z obce-----------------------------------------------------------------------------------

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Kněžpole, konaného dne 28. února 2005

Zastupitelstvo obce
I. schvaluje:

k zástavní smlouvě na úpravu kultur-
ního zařízení

• Ing. Ladislava Polácha na funkci
soudce přísedícího Okresního soudu
v Uh. Hradišti - v případě schválení
navrhovaného Okresním soudem Uh.
Hradiště

• odkoupení pozemků pro Z1V v trati
"Přídoli" za cenu 50,- Kč/ml

• závěrečný účet obce za rok 2004 - bez
připomínek

• plán práce ZO na rok 2005
• zrušení Obecně závazné vyhlášky obce

Kněžpole č. 2/1993 a č. 1/1999
• schvaluje a uděluje dodatečně souhlas

Harmonogram svozu tříděného
___ o-,,-d~paduv roce 2005

měsíc papír sklo plast

leden 3+31 24

únor 28 21

březen 28 21

duben 2<; 18
květen 23 16

svoz pravidelně

červen 20 13

červenec 18 11
každý čtvrtek

srpen 15 8

září 12 5
říien 10 ':\+11

listooad 7 28
prosinec 5 26

Svoz nebezpečných složek odpadu vytříděných
z komunálního odpadu rok 2005

25. března 2005 16.00 - 16.45 hod.
5. října 2005 18.00 - 18.45 hod.
před budovou Obecního úřadu Kněžpole

Přehled shromažďovaných odpadů:
200113 Rozpouštědla
200114 Kyseliny
200115 Zásady
200117 Fotochemikálie
200119 Pesticidy
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhl. (ledničky)
200126 lej a tuk
200 131 Nepoužitelná cytostatika
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. nebo látky
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
200133 Baterie a akumulátory
200135 Vyřazené elektrické a elektrotech. zařízení (televize)
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• počet členů školské rady při Z$ Kněž-
pole - 6 členů

• pověření Rady obce Kněžpole k vydá-
ní volebního řádu školské rady

• prodej pozemku - spoluvlastnický po-
díl id. 1/56, a to z LV č. 1274 za cenu
100,- Kč/ml, z LV č. 1082 za cenu
50,- Kč/ml s tím, že kupující zaplatí
daň z převodu nemovitostí FÚ v Uh.
Hradišti

• Dohodu o poskytnutí příspěvku na
dojíždějícího žáka do Z$ Bílovice ve
výši 2.588,- Kč/žáka na rok 2005

II. neschvaluje:
• finanční účast Obce Kněžpole na rea-

lizaci a provozování Domu pokojné-
ho stáří v Nedachlebicích

III. bere na vědomí:
• kontrolu usnesení ze dne 29. 11.2004

- s připomínkami
• zprávu starosty obce za uplynulé ob-

dobí
• zprávu o čerpání rozpočtu obce Kněž-

pole za rok 2004

I
N. ukládá:
• starostovi obce zajištění vypracování

projektu provozu na místních komu-
nikacích

Upozornění
Obec Kněžpole

upozornu)e
na zákaz vstupu
., .." oa ze)mena venceru psu v

travnatých plochách urče-
ných pro děti

- areálu hřiště a prostoru
parku před kluzištěm.



Vítejte mezi nás!
V pátek 21. ledna 2005 proběhla v klubovně

víceúčelového zařízení na hřišti malá slavnost,
při níž byly v řadách kněžpolských občanů při-
vítány děti, které se v naší obci narodily bě-
hem druhého pololetí loňského roku. Zástupci
obce, mezi nimiž nechyběli starosta, místo sta-
rosta, předsedkyně sociální komise M. Abrhá-
mová a zaměstankyně obecního úřadu, předali
maminkám květiny, děti dostaly upomínkové
listy a finanční dar.

Ve druhém pololetí loňského roku přivedli
rodiče s trvalým pobytem v Kněžpoli na svět
deset dětí.

Nejmladšími Kněžpoláky jsou:
Martin Smetana, Monika Smetanová

(nar. 2. 7. 2004, čp. 32)
(25. 7. 2004, čp. 313)
(21. 8. 2004, čp. 32)
(4. 11. 2004, čp. 185)
(6. U. 2004, čp. U2)
(13. 11. 2004, čp. 308)
(14. 12. 2004, čp. 46)
(18. 12. 2004, čp. 154)
(20. 12. 2004, čp. 166)

Kristýna Knotová
Eva Smetanová
Jiří Fojtik
Hana Vašťáková
Štěpánka Grublová
Jakub Berčík
Veronika Zelíková
Klára Mulková

Zastaví příslušník policie zjevně podnapilého řidiče a vyzývá jej: "Dejte mi řidičský průkaz!" Řidič mu podává
žádaný doklad a říká: " Ale " (Dokončení v tajence)
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'---_O_hlédnutíza výstavou obecní kroniky
Upomínky předkův - drahými jsou

potomkům

Pod tímto heslem
a v tomto duchu se ve
dnech 29. a 30. ledna
2005 u kutečnila v kněž-
polské základni škole vý-
stava obecní kroniky i s
bohatou fotodokumen-
tací. Je potěšitelné, že
během dvou dnů tuto

výstavu navštívilo téměř 160 našich občanů. Měli možnost
prohlédnout si první psanou kroniku a další knihy kroniky
psané až do dnešních dnů.

Současně byla vystavena kronika Sboru pro občanské zále-
žitosti, rovněž s bohatou fotodokumentací.

Obecní kroniky jsou vedle farnich a školních kronik nepo-
stradatelným zdrojem informací o dějinách a životě té které
obce, města nebo i regionu. K zavedeni kronik v minulosti
významně přispěl zákon z roku 1920, a to ,,0 pamětních kni-
hách obecních".

Do obecní kroniky se zaznamenávají pravdivé údaje, kte-
ré popisují obraz života v obci. Je pravda, že záznamy jsou
pro nás současniky vzácnější hlavně v těch starších kronikách,
ty současné zápisy získají na významu až po několika letech.
A jaký je postup kronikáře?

Kronikář předkládá obecnímu úřadu koncept kroniky
vždy zpětně za minulý rok, zápisy jsou posouzeny, případně
doplněny o připomínky a pak teprve schválený koncept kro-
nikář přepisuje jako čistopis do kroniky. Obecní kronika je
tedy velmi cenný a svérázný doklad o životě v obci. Můžeme
mít opravdovou radost z toho, že naše první kronika nazvaná
jako "Pamětní kniha" byla u nás založena již v roce 1923. Zá-
pisy se prováděly téměř pravidelně od roku 1928 jen s malými
přestávkami.

1. kniha byla vedena heslovitě od r. 1928 - 1929 kroniká-
řem Lad. Navrátilem, řídícím učitelem

od r. 1929 - 1938 kronikářem Ferdinandem Typečkem,
řídícím učitelem

2. kniha od r. 1938 - 1954 kronikářem Josefem Krčkem,
řídicím učitelem

od r. 1957 - 1958 kronikářem Františkem Zlámalem,
ředitelem základní školy

3. kniha od r. 1963 - 1976 kronikářem Josefem Jakšíkem
čp. 208

od r. 1976 - 1977 kronikářem Josefem Pavlikem čp. 212
4. kniha od r. 1977 - 1983 kronikářem Josefem Pavlíkern

čp. 212
od r. 1983 až dosud kronikářkou Ludmilou Lapčíkovou

č.p.232
a to i kniha 5. a 6.

Všechny uvedené knihy byly při výstavě vystaveny spolu se
šesti velkými fotoalby, samo tatným fotoalbem o kanalizaci,
která byla v naší obci budována v letech 1973 - 1976, foto-
albem z povodně, která v roce 1997 po tihla naši obec. Dal-
ší součástí fotodokumentace bylo album o výstavbě kostela
a jeho vysvěcení a rovněž album o vysvěceni nového zvonu.

V měsíci červenci roku 2004 byla provedena podrobná
fotodokumentace každého rodinného domku v naší obci spo-
lu se záznamem, které rodiny v jednotlivých domech bydlí.
Fotografie vyhotovil vnuk kronikářky Břetislav Lapčík z Bo-
huslavic. Rovněž byla vystavena dokumentace o odboji někte-
rých našich občanů za 2. světové války a další různé fotografie
a dokumentární materiály náležející ke kronice.

Veškeré exponáty si prohlédli i žáci naší školy spolu
s učitelským sborem, a to v pondělí 31. ledna 2005. Po ukon-
čení besedy nad kronikou se školáky odvezl starosta naší obce,
pan Zdeněk Gajdošík, všechny psané kroniky k uložení do
Okresního archívu v Uh. Hradišti, neboť kronika podle záko-
na musí být řádně archivována.

Občané, kteří výstavu navštívili a důkladně i ji prohlíželi,
měli radost, když se poznali na starších fotografiích nebo si
o sobě přečetli v pané kronice.

Za návštěvu jim patří poděkování, neboť výstava tak splni-
la svůj účel. Dík patří především panu starostovi za pomoc při
organizaci celé akce, paní ředitelce školy Mgr. Janě Poláškové
za ochotu k zapůjčení třídy a po kytnutí velmi příjemného
prostředí a pani školnici Janě Brázdilové za úklid.

Největší odměnou pro kronikáře je poznání, že spoluobča
né mají o dění a život v obci stále zájem.

Ludmila Lapčiková
kronikářka
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Vydařené odpoledne pro seniory
V neděli 27. února 2005 se

v sále místní hospody konala
beseda s důchodci, kterou za
pomoci obecního úřadu or-
ganizoval výbor ČČK Kněž- ~
pole. V programu vydařeného \ \ ~
svátečního odpoledne vystou-
pily děti ze základní školy s
ukázkami moderních tanců
a scénkami o řemeslech z 19.
a 20. století, které s nimi na-
cvičily učitelky zs a hudbou
doprovodila ředitelka školy
Jana Polášková. S ukázkami
starodávných tanců se předsta-
vila krojovaná kněžpolská chasa, o hudební doprovod
se postaral Michal Maňásek.

Celá akce by se neobešla bez finančního přispění
sponzorů, jimiž byli: firma Abrhám, Petr Hubáček,
RNDr. Jindra Jurásková, MUDr. Jiří Lapčík, Jarmila Lap-
číková, MUDr. Vladimíra Poláchová, Anna Suchánková
a JUDr. Jitka Sťastná.

Účinkujícím, obecnímu úřadu a sponzorům patří
poděkování, stejně jako členkám výboru ČČK, které
se na akci organizačně podílely. Všem důchodcům
i ostatním spoluobčanům přejeme mnoho životního
optimismu, zdraví a radosti z toho, že se můžeme v
dobré pohodě setkávat.

Anna Jakšiková, předsedkyně ČČK
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Fašanku kralovaly masky tradiční
i novodobé

První letošní akcí Občanského sdružení K.oěžpolská chasa byl již tradiční FASANK Sešli jsme se v dopoledních hodinách
u místního pohostinství a i přes nepřízeň počasí v celkem hojném počtu. Občané naší vesnice mohli zhlédnout širokou plejádu masek
- od tradičních (kominík, slamák, babka s nošů, vodník, řezník. ..) až po novodobé (školačka, princezna, Nastěnka ...). Nemohli jsme
také zapomenout na podšablové tance, o které se postarala skupinka krojovaných mládenců. V průběhu celého dne nás doprovázel
harmonikář, který nám zpestřoval a oživoval obchůzku po dědině. Po dokončeni obchůzky jsme se přemístili na sál místního pohos-
tinství, kde se konal hlavní program celého dne - FASANKOvA MUZlKA a pocHovAvÁNí BASY za smutečních zvuků hudebního
seskupení "KNĚŽPOLSKÝ VÝBĚR".

Za necelý měsíc začnou přípravy na tradiční STAVĚNÍ MÁJE, o které by se měly postarat ročníky 1987-88 za pomoci OSKCH.
První fází příprav bude zhotoveni růžiček na vršek máje a rozhodnuti o tom, která z děvčic umožní vynášeni vršku z jejího domu.
Doufáme, že o letošní KACENÍ MÁJE nebude ochuzena ani chasa, ani občané, a nezajisti to sama příroda, tak jako se o to postarala
v loňském roce.

Další akcí, kterou bychom chtěli uskutečnit v letošním roce, by měly být DOŽÍNKY. Ale vše je zatím ve fázi příprava idejí. Již
tradiční akcí jsou stovxcxa HODY S PRÁVEM, které by se měly konat třetí týden v říjnu. Toto období zakončíme BABSKÝMI
HODY, které proběhnou nejspíš 14 dnů po hodech.

Na všechny připravované akce jste srdečně zváni a doufáme, že se všichni sejdeme v hojném počtu a dobře se společně pobaví-
me.

Vedení OSKCH
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Kouzelné odpoledne
v neděli 20. února 2005 pořádala Mateřská škola v Kněžpoli

pro všechny děti velký dětský karneval. První návštěvníci se začali
scházet a postupně do 14. hodiny zaplnili místní kulturní sál.

V okamžiku, kdy se rozezněly první tóny rytmické skladby, se
ze všech koutů vyrojili zelení vodníci, překrásné princezny, pun-
tíkaté berušky, Červené Karkulky, nebezpeční piráti, romantické
víly, nebojácni mušketýři ...

Po úvodním přivítání následoval rej masek. Děti vytvořily
hada, který se v rytmu písně pohyboval po celém sále, a tak jsme
si mohli prohlédnout, jak je maminky nebo tátové krásně vystro-
jili. Celým odpolednem nás provázeli "strýc Pavel" a "teta Alena",
oba herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

Střídaly se disco tance se soutěžemi, při kterých měřily svou
sílu, vytrvalost, fantazii, nebojácnost, mrštnost a důvtip nejen děti
starší, mladší i nejmenší, ale také jejich rodiče. Za projeveno u
snahu, vítězství i prohru byli všichni odměněni sladkou odmě-
nou.

Program obohatilo stepař ké vystoupení Pavla Majkuse.
Tradičně nedílnou součástí celého karnevalu bylo losování

bohaté tomboly, o kterou se nejvíce zasloužili rodiče dětí z MS.
Při tanci, zpěvu a zábavě čas rychle plyne. Ještě jsme nevy-

zkoušeli všechny připravené soutěže a už j rne se mu eli loučit.
Než jsme se však rozešli, slíbili jsme si, že se příští rok na karneva-
lu opět spolu sejdeme.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zdárném zajištění a průběhu karnevalu.

Ivana Bílková, vedouci MŠ

Raoostné a milostiplné
velikonočni svdt~

cblapcům bohatou pomťdzku
přeji spoluobčanům členové

MO KDU-ČSL

Březen je pro poštovní holuby
měsíc lásky

Organizace chovatelů poštovních
holubů má 24 členů z Kněžpole a
okolních vesnic. Přes zimní období,
kdy holubi nezávodí, se připravují
zdravotně na letní měsíce, kdy je čeka-
jí závody na vzdálenost od 200 - 1000
km.

Když chcete, aby holubi dobře zá-
vodili, musí být zdravotně v pořádku.
V březnu se holubi páří na předem
připravené holubice. Koncem dubna
začnou z kratších vzdáleností nácviky
a od 1. 5. do 31.7. budou závody starých. Od srpna do poloviny
září cvičíme letošní holoubata, která jsme si nechali vyletět na
doplnění chovu. Holoubata začínají na kratších vzdálenostech,
končit budou v Klatovech na 350 km.

Do konce roku absolvujeme ještě výstavy a pak se začíná zno-
vu. O tom, jak celá závodní sezóna dopadne, vás budeme průběž-
ně informovat.

Výbor ZO CHPH Kněžpole

Karneval ve speciální školce
Ve vílu, Červenou Karkulku, myšku či lišáka se v polovině

února proměnily děti z rehabilitační třídy v mateřské škole při
Speciálnich školách pro žák-y s více vadami v Uherském Hra-
dišti. Paní učitelky zvolily pro karnevalový rej jednotný kostým
muchomůrek. V případě Kněžpoláka Štěpána Lapčíka se pří-
mo nabízela maska žabáka, nakonec však zvítězilo šaškovské
přestrojení i líčení.
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Něco O školní družině
V naší škole již několik let pracuje školní družina, o kterou je

každoročně velký zájem. Má jedno odděleni, které navštěvují děti ze
všech ročníků, tedy od první až do páté třídy.

Bohužel školní družina nemá pro svou práci vlastní prostory, stří-
dá se ve třídě po ukončeni vyučování. Ale věříme, že i my se dočkáme
a jednoho dne se budeme stěhovat do nových vlastních prostor, kte-
ré by mohly vzniknout například přestavbou krásné prostorné školní
půdy.

Ke své činnosti ŠD využívá i další prostory ve školní budově.
Například knihovnu, ve které děti po obědě odpočívají při četbě nebo
sledují videopohádky, popřípadě si samy pohádky zahrají v novém
maňáskovém divadle, které nám zakoupilo sdruženi rodičů. Dále vyu-
žíváme tělocvičnu a učebnu s počítači. Ale ze všeho nejraděj sportujeme a hrajeme různé pohybové hry na školním a fotbalové hřišti
nebo na hřišti pro plážový volejbal. Pokud nám nepřeje počasí, malujeme nebo vyrábíme drobné dárky k různým příležitostem, jako
jsou Vánoce, Velikonoce, Den matek apod. Děti se rády seznamují s netradičními výtvarnými a pracovními technikami a samy aktivně
přispívají nápady, které si přinesou z domova nebo jiných kroužků, které navštěvují.

Školní družina je nedílnou součástí základní školy, se kterou spolupracuje při plnění projektů, sama připravuje různé akce a soutě-
že, kterých se účastní všechny děti, tedy i ty, které ŠD nenavštěvují. Mezi tyto akce patří například drakiáda, kuželkiáda, kuličkový král
a královna, miniturnaj v kopané a přehazované a různé výtvarné i vědomostní soutěže. V letošním školním roce nás ještě čeká mnoho
krásných zážitků a zajímavé práce. Děti zde tráví volný čas smyslu plně a zdravě rozvíjejí své dovednosti a záliby.

Přeji všem úspěšný školní rok a mnoho pohody při pobytu v naší školní družině.
Hana Bučková, vychovatelka školní družin)

Příprava na jarní fotbalové boje v plném proudu
Přestávka mezi podzimní a jarní částí fot-

balových soutěží naskýtá vždy řadu možnos-
tí k dokonalému zhodnocení uplynulé části,
naplánování a zejména k realizaci přijarých
opatření k udrženi vybojovaných pozic nebo
k jejich nápravě. V případě kněžpolských fot-
balistů se v letošní přestávce bude jednat asi
o druhý případ.

Přípravné období na jarní boje se blíží
k závěru, a tak bude určitě fotbalovou ve-
řejnost zajímat současný stav. Sekretář fot-
balového oddílu Tonda Mazůrek ochotně
odpověděl na otázky rýkající se uvedeného
tématu.

Jak zhodnotil výkonný výbor výsled-
ky jednotlivých týmů po ukončené pod-
zimní části?

Pohled na tabulky po podzimní části ho-
voří jasnou řečí. "A" tým, dorostenci i žáci
v nich zaujímají desátá místa a "B" tým je
dokonce na posledním místě bez jediného
vítězství. Každé z těchto umístění však má ji-
nou váhu. Zatímco u mládežnických kolekti-
vů se jedná o vcelku solidní výsledek, posta-
vení dospělých je do jisté míry zklamáním.

Žákov ký rým se již řadu let porýká
s nedostatkem hráčů, ale tradičně dobrá práce
s touto věkovou kategorii umožňuje udr-

žovat jeho postavení v tabulkách na dobré
úrovni. Nejinak tomu bylo i v uplynulé půl-
sezóně. Tento stav se logicky posouvá dál
i do kategorie dorostu. Ten odehrál také vcel-
ku slušnou podzimní sezónu i přes neúčast
některých kluků jak z důvodu zranění, jejich
vytížení v rýmech dospělých apod. V sou-
časné době se do rýmu zapracovává 8 kluků
ročníku 1989, a tak se snad začne blýskat na
lepší časy. Benfika odehrála několik vcelku
dobrých zápasů se silnými soupeři, které však
nedotáhla do konce a odešla ze hřiště o gól

poražena. Na druhé straně zbytečně vysoko
prohrávala s relativně slabšími. Jinak je ale
umístění obrazem toho, jak tým přistupuje
nejen k přípravě, ale v mnoha případech
i k zápasům.

Podzimní část "A" týmu byla pozname-
nána velmi špatnými výkony na domácím
hřišti. Z vítězství jsme se doma radovali
pouze jedenkrát a třikrát jsme uhráli remí-
zu. Venku jsme získali devět bodů a celkem
s šesti remízami jsme se stali podzimními re-
mízovými králi. S bodovým zi kem a posta-
vením v tabulce nemůže být výkonný výbor
ani fotbalový fanou ek logicky spokojený.

Úspěchy kněžpolskěho Fotbalu byly
v dobách jeho nejlepších výsledků pod-
loženy velmi kvalitnl zimnl přípravou,
která je sice mezi hráči málo obllbená,
ale na druhé straně je nezastupitelná.
Mám takový dojem, že v posledních le-
tech tomu tak vždy nebylo. Jak tedy pro-
blbá příprava letos?

Týmy do pělých e připravují společně
pod vedením Mirka Kučery. Model přípravy
je stejný jako v posledních letech. Jedenkrát
rýdně tělocvična, pátek trénink na hřišti
a v sobotu či neděli podle rozlosování zápas
zimního turnaje v Ostrožské Lhotě. (Dopo-
sud jsme odehráli tři zápasy 5:4 s Lipovem,
5:3 s Podolím, I: 11 se Zarazicemi, zbývá ode-
hrát zápas s domácími a zápas o konečné
pořadí). Následovalo třídenní soustředění na
Pahrbku zakončené zápasem na umělé trávě
v Napajedlích s domácí zálohou vítězstvím
našich 4:0. Zatím dalšími soupeři pak budou
týmy Mařatic a Prakšic,

Doro tenci trénují pod vedením Luká-
šů Uherka a Remeše nebo společně s týmy
mužů, žáci začínají postupně také 2x rýdně
v tělocvičně pod vedením Tondy Hráčka a

8

Radka Vrány. Bývalo dobrým zvykem, že se
vedení tohoto týmu věnovali především ro-
diče kluků. Využívám proto této možno ti,
abych oslovil ty, kteří mají chuť a zájem o
tuto činnost, ať přijdou a pomůžou.

V zimní přestávce docházl tradičně
k největšim změnám v kádrech jednotli-
vých týmů. Jak vypadá situace z tohoto
pohledu u nás?

V současné chvíli to vypadá tak, že k vý-
razným změnám v hráčském kádru nedojde,
i když vzhledem k tomu, že přestupní termín
končí až 6. dubna, tuto možnost nelze zcela
vyloučit. Samozřejmě by každý především
nejraději svůj tým posili 1a my nejsme v tom-
to směru výjimkou.

S jakým cilem týmy do jarnich čásL
mistrovských soutěži vstupuji?

Cíl všech je jasný: Stabilizovat kád-
ry jednotlivých rýmů a umístit se nejlépe
v horních polovinách tabulek. Předvádět
dobrý fotbal, aby domácí fanoušek odcházel
ze hřiště spokojen nejen s vý ledky, ale i s
předvedenou hrou.

Přestože jarní část začíná až 27. března,
chtěl bych vás všechny pozvat už nyní do
hlediště hřiště na Markově. Věřím, že se tam
snad dočkáme pouze dobrých výkonů na-
šich barev.

V jarní čá ti bude fotbalová nabídka
zpestřena zápasy našich sousedů z Mistřic,
kteří vzhledem k další rekonstrukci hrací plo-
chy svého hřiště odehrají jarní část u nás.

Aktuální inFonnace o dění ve Fot-
balovém oddíle včetně výsledků mají
možnost nejen naši občané zlskat na
internetových stránkách www.knezpole.
cz a v rámci nich také na stránkách Tě-
lovýchovné jednoty Sokol Kněžpole.

kovzde


