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Vážení spoluobčané,
Dovolte mně, abych Vás pozdravil v roce 2007. Podzimní volby jsou již minulostí, přesto bych chtěl říci,
že v Zastupitelstvu
obce se objevily nové mladé tváře
a věřím, že toto nové Zastupitelstvo obce se bude snažit
navázat na dobrou práci z let minulých.
Jsem rád, že začátek volebního období, tedy vyvrcholení roku minulého a 1. kvartál roku letošního,

pokračoval v tradicích let minulých v kulturním a společen kém životě. Máme za
ebou úspěšné
akce,
na kterých měl svůj podíl obecní úřad, ať už to bylo
"Vánoční
zpívání"
nebo
"Silvestrovské
posezení"
včetně přivítání Nového roku, nebo plesy a akce pořádané společenskými organizacemi v obci, které jistě v zájmu
O pořadatelství
podpořilo příjemné prostředí upraveného
Kulturního domu.
V tomto roce nás čeká dokončení 1. etapy technické
infrastruktury na .Přídolce", opravy komunikací, rekonstrukce chodníků a pozornost bude věnována dokončení
územního plánu obce. Vyhotovení územního plánu vytvoří zákJadní podmínky pro daľí rozvoj obce v příštích 15-ti
až 20-ti letech. Obec se bude snažit v dalších letech získat
i peníze z dotačních zdrojů EU na vylepšení života v naší
obci.
V letošním roce j ou v rozpočtu obce vyčleněny opět
pro tředky na podporu občan kým sdružením; jejich činno t je zárukou kulturního,
polečen kého a sportovního života naší obce.
Ča nám rychle letí. Blíží se velikonoční svátky a tak
bych závěrem chtěl všem popřát jejich příjemné prožití
včetně bohaté pomlázky.
Zdeněk Gajdošík,

Usnesení č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 26.února 2007
Zastupitelstvo
chvaluje:

obce:

1. Zdeňka Gajdošíka,
starostu obce, nar. 22.8.1947,bytem
Kněžpole Č. 267 zá tupcem obce Kněžpole ve svazku obcí
Region Za Moravú, e sídlem Obecní úřad Mistřice, Mi třice Č. 9,687 12,IČ: 7087919, a to počínaje 1.1.2007
2. Členský finanční příspěvek obce sdružení Region Za Moravú
pro rok 2007ve výši 3,- Kč na jednoho obyvatele
3. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2007
4. Zdeňka Gajdošíka,
ta rostu obce, nar. 22.8.1947, bytem
Kněžpole Č. 267 za delegáta
na valnou hromadu akcionářů SVK a.s. Uherské Hradiště
5. Prodej obecního pozemku parcelní číslo 1823/3 v k.ú. Kněžpole manželům Renému a Daně Fitzianovým, bytem Kněžpole
Č. 273, pro stavbu rodinného domu,
ponecháním pruhu .
10 m pro možnost zbudování inž. sítí a komunikace v této
lokalitě, a za cenu danou obecním předpi em pro pozemky
bez inž. sítí
6. Odměny neuvolněným
zastupitelům v dosavadních
částkách schválených na ZO dne 4.12.2006
7. Zdeňka Gajdošíka, starostu obce, nar. 22.8.1947, bytem
Kněžpole Č. 267 zastupitelem
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce Kněžpole

starosta

8. Strategický rozvojový dokument na rok 2007
9. Závěrečný účet obce za rok 2006

bere na vědomí:
I. Zprávu o kontrole usnesení z posledního
zasedání ZO
a informace z jednáni rady obce
bez připomínek
2. Zprávu starosty obce bez připomínek
3. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2006 a změnu rozpočtu
Č. 5 bez připomínek
4. Zprávu inventarizační komise připomínkami

ukládá:
1. Radě obce zajistit od tranění závad vyplývajících ze zápi u
inventarizační korni e
.
- průběh inventarizace v prosinci 2006
termín: do konání příštího zasedáni ZO
2. Radě obce upozornit a vyzvat občanská sdružení v obci
k provedeni změny v názvu daného občanského sdružení,
jak ukládá za povinnost zákon
termín: do konání příštího zasedáni ZO
3. Radě obce vstoupit do jednání
odborem dopravy MěÚ
Uherské Hradiště o zajištění bezpečnosti dopravy na křižovatce z Uh.Hradiště do Kněžpole
termín: do konání příštího za edáni ZO
4. Starostovi obce upozornit provozovatele k:iosku na hřišti na
dodržování otevírací doby tohoto zařízení
termín: do zahájení letního provozu

Plnění rozpočtu na rok 2006
PLNIONI ROZPOtTU

ZA ROK 2006

PŘlJMY
NÁZEV DLE DRUHOVÉHO
Daňově přřimv

ROZPOt.
po úprav.

TŘlDÉNI

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za orovozovanv vvhcrnř hr.nřístrci
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Volby komunální
Volby do Parlamentu tR
Ncinvcstiční dotace na vvbavenr kult. Za Hzení
lnvestičnf dotace na obnovu kluziště
Neinv.dotace ze státních finančních aktiv
Neinvestičnl přijaté dotace od měst a obci
Snlátkv nůičcnvch prostředků
Neinvestičnf přijaté dotace ze stát.rozno čtu.
Ostatní přfjmv
PŘfJMY CELKEM

VÝDAJE
NÁZEV DLE ODVÉTVOVÉHO
Cestovní ruch
Silnice

Informace obecního úřadu

6900
315
10
2
20
15
30
20
23
150
150
2296
45
212
128
323
10814

ROZPoé.
po úprav.

Upozorňujeme
občany a všechny povinné subjekty v obci, že
jsou povinni dbát na kvalitu ovzdu í a ou tavně činit nezbytná
opatření ke snižování množ tví škodlivin v ovzdu í (zákon o přestupcích).Zejména
je zakázáno jak v domácích potřebičích, tak
na otevřených ohništích spalovat látky, jejichž hořením vznikají
toxické zplodiny nad míru přípustnou nebo tvořící hořením kouřovou vlečku (clonu).

PLNIONI
31.12.2006
us.Kč
7370
312
8
O

20
18
46
20
23
150
150
2296
45
207
128
273

Vyzýváme společnosti, firmy a samostatné podnikatele se sídlem a působicl v obci Kněžpole o pěedáni informací - název, popis
činnosti, adresa, telefon, kontaktní osoba, email, webové stránky
- na obecní úřad pro doplnění na obecní webové stránky.
Dnem 1.1.2008 zaniknou povolení k vypouštění odpadních
vod a povolení k odběru povrchových vod. Informace k možnosti čerpání užitkové i pitné vody ze studní mohou občané získat z letáků, informačních tabulí v obci nebo přímo na obecním
úřadě.

11066

Opakovaně vyzýváme vlastníky osobních automobilů a ostatních motorovych vozidel, piedevšim podél státní silnice v obci, aby
při parkování byl zachován pruh chodníku kolem jejich automobilu v minimální štice 1m a chodci, osoby zdravotně postižené na
vozíčcích, maminky s kočárky aj. nebyli nuceni při jejich obcltázení vstupovat nebo najíždět do zelených pásů a piedzahrádek; ještě
v horším případě do vozovky.

PLNÉNI
31.12.2006

TŘIDÉNI

Komunikace
Dopravnt obslužnost

Školsrví
Knihovna
Ostatní zaležucsu kultur,
Zaležuosti sdělovacích prostřcdků-Kněžpolskě nov,
Kostel
Činnosu spoieně s obecním znakem a praporem
Tčlovvchova
Územní plánování
Výstavba inženřrskcch síLÍ"Přtdolka"
Veřejné osvětlení
Odpadové hospodářství
Péče o vzhled obce
Sociální péče
Požární ochrana dobrovolná část
Zastunuclstvo obce
Volby komunální
Volby do Parlamentu éR
Činnost mřstní správy
Obecné nříirnv a výdajeostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNI
Splátka úvěru
Dlouhodobé přijaté půjčené nrostředkv-ůvěr
Zrněna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
FINANCOVANI CELKEM

10
162
592
55
3754
87
471
32
81
116
808
63
452
88
584
378
281
108
824
20
23
1494
88

10
161
591
55
3753
83

Sbor dobrovolných ha ičů v Kněžpoli vyzývá zájemce z řad
mládeže kluky i děvčata, o v tup do jeho člen ké základny
i mezi členy soutěžního družstva aby e přihlá ili u velitele SDH
v Kněžpoli Pavla Abrháma ml.

469

31
80
114
805
61
453
88
584
373
271
105
743
13
13
1409
88

10571

10353

ROZPO.
po úprav.
-920

PLNÉNI
31.12.2006
-920
362
-155
-713

Tiikrálová sbírka - i letos e obec zapojila do finanční sbírky
pod záštitou České katolické charity, při níž tři skupinky Tří králů
vybraly mezi našimi občany 25.567,- korun. Děkujeme,

kanaliza-

ce v obci v roce 1973 a které brigádnice ve stejném
haly při úpravě školního hřiště ?

852
-68

Poznáváte
kdo jako mladý hoch přihlíží pracím při provádční
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roce pomá-

S jarem přicházejí požáry
s vypalování trávy
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období
v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává
vrásky na čele. S jarem přichází období, kdy větVina z nás vyráží za úklidem na zahrádky a do lesů
... a tady mohou nejen pro hasiče, ale i pro Vás,
nastat perné chvíle.
Vypalování suché trávy je velmi nebezpečný
zlozvyk, se kterým se běžně setkáváme. Vypalování trávy může způsobit požár, ohrožující
zdraví, životy osob a majetek. Kromě toho se
jedná o negativní zásah do živé přírody. Zákon č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pamatuje na vypalování porostů
a patřičným způ obem tuto nebezpečnou činnost
"oceňuje" v podobě pokut. U fyzické osoby může
výše pokuty dosáhnout až 25 tis.Kč a u právnické
osoby až 500 ti .Kč.
Zásady požární bezpečnosti musí dodržovat
nejenom podnikající
ubjekty, ale povinnosti se
vztahují i na jednotlivé občany!
Je dobré si připomenout základní pravidla, která mohou být ku prospěchu všem:

--

A
~měna řidičských průkazů
Řidičské růkaz v dané od 1. července 1964 do 31. rosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007"

Kterých ŘP se výměna týká?

RP vyd~ny v období:

RP vyděny v obdObl:

1987 19

--~
RP vyděny v obdobl:

1992-1993

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řídičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě

Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecniho úřadu obce s rozšiřenou působností
nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- o oba mladší 15 let nernůže odpad spalovat bez
- řidičský průkaz, kterému konči platnost
přítomnosti osoby starší L8 let, která je spalováním pověřena,
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- velikost hromad klestu po úklidu je nutno volit
-lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle pottu
tak, aby shořely v době, kdy je na místě přítoKde najdu více informací?
men dozor,
.:
www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je
odbor dopravn6 správnl 8 BESIP odděl.nl gt n
d
nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
Mlmsterstvo dopravy Na::::bt~et::.;i lo::ud::.:v~lka:::S::;v~obod=...;...~~=::..:.......;~
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 rn, kde budou odstraněny
hořlavé
Tato základní pravidla v oblasti požární ochrany musí
materiály,
být dodržovány i při spalování jiných materiálů, navíc musí
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím
být postupováno
v souladu s dalšími zákony, např. zákonem
hasebních látek,
o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech.
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
Přejeme Vám všem hezké jaro bez "perných" chvilek s hasiči.
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zata(maca)
raseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od
objektů,

Vybráno z archívu

"Macveld" v létě

"Macveld" v zimě
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Základní a mateřská škola Kněžpole
a odvázaným. A o takovou atmosféru se postaral "diskžokej"
pan Antonín Staněk.
Nám učitelkám, rodičům a všem účastníkům byl největším
dárkem pohled na spokojené a rozzářené tvářičky těch nejdůležitějších - a to jsou naše děti.

Karneval dětí MŠ Kněžpole
- to bylo šou !
V neděli 21. 1. 2007 se konal masopustní
karneval dětí
a jejich rodičů MŠ Kněžpole. Samozřejmě byli pozváni všichni
- školáci, příbuzní i ostatní místní občané. Pohostinství, kde e
karneval konal, bylo zaplněno do posledního místa. "Rok od

Učitelky MŠ Kněžpole.

roku je to lepší," konstatovali stálí účastníci. Masky dětí byly na
úrovni. Každé dítě bylo odměněno cenami v outěžích a mnoha
sladkostmi navíc. Přispěním paní ředitelky Ivany Bílkové, výboru rodičů při MŠ a finančnímu pří pěvku obecního úřadu
byl karneval pestrý. Celý jeho průběh perfektně moderovala paní Pavelková se synem, která měla připravené spou ty
závodních her a outěží. O úspěch karnevalu
e zasloužila většina rodičů, kteří přispěli hodnotnými dárky do tomboly. A věřte, ta byla bohatá! Všechny děti v soutěžích obdržely medaile
a nejlepší družstva ZÍskala košík naplněný samými dobrotami.
A také nechyběly tanec a hudba, které dělají karneval veselým

Základní škola
Sdružení rodičů při ZŠ v Kněžpoli uspořádalo dne
17.2.2007 tradiční rodičovský ples. Čtyřicet dětí od prvního do
pátého ročníku vystoupilo v o mi tancích. K tanci, poslechu
i zpívání výborně hrála skupina FLIRT s M. Fuksou a L. Lapčíkem. Sponzorům za ceny do tomboly a všem rodičům, kteří e
na přípravě a organizaci krásného ple u podíleli, moc děkujeme.
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Ve školní jídelně vaříme jídla pro mateřskou školu základní
školu a důchodce. Snažíme e dodržovat výživové normy, připravujeme zeleninové
aláty, ovoce a je škoda, že některé děti
tuto travu odmítají.

Školní jídelna
V době letních prázdnin v měsíci červenci a srpnu r. 2006
proběhla rekonstrukce
kuchyně ve školní jídelně v Kněžpoli.
Tuto práci prováděla firma SVS stav Bílovice ing. Slováčka.
Byla provedena výměna oken, přemí tění kladu na potraviny, nové obklady, dlažby, malby, nátěry a nové dveře. Firma
Seveza Bílovice provedla výměnu plynového
poráku, nerez
dřezů, nerez stolů, regálů na nádobí a police. Dále byla provedena montáž vzduchotechniky. Sponzor ky nám pomohly doplnit vybavení do přípravny /neřezový dřez a regály/ firmy AZ
Beton pan Suchánek a KOVOP pan Pavlica. za což jim tímto
děkujeme.

Jitka Šáchová

vedoucí

kolní jídelny

závody - překážková dráha, výsta a domácích mazlíčků
du ičková a vánoční výzdoba školy, den boje proti drogám,
turnaj ve výbíjené, kvíz ke Dni bez cigaret, vystoupení s pohádkou O dvanácti mě íčkách. Pravidelné jsou drobné sportovní
a zábavné soutěže, výstavy výtvarných prací a vycházky a hry
v lese a na hřišti.
Škoda, že školní družina nerná vla tní prostory.

Školní družina
Před osmi lety, v únoru 1999, byla při kole zřízena
školní družina. Začínala
20 dětmi. Dnes ji navštěvuje 40 dětí
pod vedením dvou paní vychovatelek. Velký zájem dětí svědčí
o dobré a zajímavé práci ŠD.
Školní družina spolupracuje
ZŠ na plnění celoročního projektu "Krásně je na světě, to bude den." Během I. pololetí kromě výtvarných a portovních kroužků se uskutečnily tyto akce:

Hana Bučková, vychovatelka
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ŠD

Pranostiky
odkaz na odvěké zákonnosti přírody
II. část
První část pranostik rozdělením na dny v jednotlivých
měsících jsem uvedla v .Knežpoíských
novinách" č. 2 v roce
2006. Jak vypadalo počasí podle prano tik, to záleží na vyhodnocení každého z nás. Dnes uvádím 1I.čá t, která je složena
z měsíčních pranostik tak, jak je zaznamenali na i předkové.
Leden:
Únor:
Březen:

Srpen:

-Rosí-Ii

Září:

-Půlnočnl větry v s/pnu piinášeji stálé počasí.
-Ozve-Ii se v záii hrom, bude \I zimě zaváty každý

Říjen:
Listopad:
Prosinec:

-Když V lednu včely vyleti, to nedobry rok ohlašují.

-Lepši vlka pod oknem vidět, než v lednu pluh na poli.
-v únoru prudky severníček, hojné úrody bývá poslíček
-v únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.
-Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

V S/Pil

U

tráva, pěkné počasí se očekává.

strom.
-Teplé září, dobře se ovoci i vínu daň.
- o září neuvaří, ňjen dopeče.
-Po teplém záii, zle se říjen tváii.
-Vějou-li v iijnu severní větry, nezdaii se obilí.
-Listopadové himěni, pšenice se \I zlato mění.
-Stromy-li v listopadu kvetou, sálá zima až k létu.
-Mnoho sněhů v prosinci, mnoho ovoce a trávy.
-Neni-li prosinec studeny, bude příští rok hubeny.

Takovou řečí k nám tedy promlouvají pranostiky. Můžeme
se podle nich řídit? Vznikaly pozorováním úkazů našimi předchůdci. Dnes e však mluví o globálním oteplování, meteorologové předpovídají velká vedra, vichřice, déšť a že rok letošní
- rok 2007 - má být vůbec nejteplejším rokem v historii.
Ale ať už je počasí jakékoliv, v našem kraji kolem Uh. Hradiště i přes některé značné výkyvy počasí a navzdory to let tarým pranostikám vzlétají k obloze jiskřivé lovácké pí ně neboť
lidé v našem kraji vždy zpívali a tančili dokonce i v dobách, kdy
k nim příroda a počasí nebyly nejvlídnější. Lidé tu jiní nebudou.
jsou trvalou jistotou této země.
Ludmila Lapčíková
kronikářka

-V březnu prach, jistý hrách.
-V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
-Mokry duben, přislibuje dobrou sklizelí.
Květen:
-Když se v máji blýská, ID si sedlák výská.
-Večerní rosy v máji, hodně sena dají.
Červen:
-Hiimá li v červnu, zvede se obilí.
-V červnu deštivo a chladno, způsobi rok neúrodný
snadno.
Červenec: -Na molaý červenec následuje bouře a krupobití.
-Když červenec pěkně hřeje, o vánocich se zima
zaskvěje.
Duben:

Beseda s důchodci
Jak se stalo v po ledních letech v tomto předjarním čase zvykem, uspořádaly členky Místní organizace Českého červeného
Kříže v Kněžpoli ve spolupráci s Obecním úřadem v Kněžpoli v neděli U.3.2007 setkání tarších spoluobčanů v Kulturním
zařízeni obce na Be edě
důchodci. K dobré náladě přispělo
jak připravené občer tvení pro každého příchozího, tak kulturní pásmo dětí místní základní školy, vystoupení Muž kého
pěveckého sboru z Kněžpole, ukázky latinsko-amerických
tanců
v podání páru Tanečního klubu FORTUNA ze Zlína, hudební
doprovod ke zpěvu i k tanci v podání pana Michala Maňá ka
a mluvené slovo zkušených moderátorek "setkání" paní Ludmily Lapčíkové a Libuše Zdílnové.
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Stavy zvěře v honitbě

Další kolo sčítání zvěře v naší honitbě je státní správou myslivosti tanoveno na polovinu měsíce března.
a základě údajů
o skutečných zjištěných počtech zvěře budeme v našem sdružení
plánovat my livecké hospodaření v novém mysliveckém roce.
Při těchto úvahách i nemohu odpu tit jednu malou poznámku, která ouvi í s danou problematikou.
Při dříve zmiňované
akci čítáni zvěře v obotu 10. února bylo chybou, že v daném
okamžiku jednotliví členové sdružení nesčítávali také chovatelé psů s jejich čtyřnohými miláčky. Podle neoficiálního
čítání
byl totiž počet psů, často volně pobíhajících mimo vliv majitele,
bez vodítka a košíku, vyšší než počet sčítaných zajíců či bažantů.
Tato skutečno t je jistě nejen zajímavá ale píše šokující, neboť
i domácí mazlíčkové mohou být těmi predátory, kteří dovedou
zničit stavy, zejména mladé drobné zvěře.
Za členy MS Kněžpole
ing. Antonín Jakšik; předseda

Je už tradicí, že každoročně březnem končí jeden myslivecký
rok a z jarní vegetací začíná myslivecký rok nový. Po "podivné"
zimě letošníhc roku základním impul em nového my liveckého
roku se stalo pravidelné, státní správou my livosti vyhlášené,
jarni sčítání zvěře. Proto se v sobotu 10. února, za velmi příjemného lunného předjarního počasí, sešlo 8 členů MS Kněžpole,
aby tato skupina provedla první kolo letošního
čítání zvěře.
Členové prošli honitbou a po ukončení
sčítání bylo provedeno zhodnocení stavů. Mimo jiné byly patřeny 4 ku y, pro na i
honitbu neplánované, daňčí zvěře. Dále bylo kon tatováno, že
stavy srnčí zvěře odpovídají normovaným a plánovaným stavům.
aopak v oučasném ča ovém období stavy drobné zvěře
- zajíců a zejména pak bažantů jsou pod úrovní plánovaných
normovaných stavů. Bohužel je nutné konstatovat, že tento stav
je i v mnoha dalších sousedních honitbách.

Vánoční zpívání

prosince, s výbornou moderátorkou
Vandou Drozdovou a ho ty dívčí pěveckou skupinou z Kněžpole, cimbálovou muzikou
a folklorním ouborern Včelaran.
(foto: fs)

V nevídaném počtu navštívenou byla i akce "Vánoční zpívání" pořádaná Kněžpolským mužským sborem v pátek 22.

Výstava ručních prací

předměty z kukuřičného
'u tí, z proutí i papíru, ukázky umění
aranžér kého, modelářského,
loutkářského,
řezbářského, grafického a malíř kěho, v ne po lední řadě i pernikářského.
I touto cestou obecní úřad děkuje pořadatelkám za vydařenou akci, která napomohla ke zklidnění předvánočního shonu.
(foto: f )

V .neděli. 10. prosince 2006 uspořádaly

členky výboru Místní
zařízení obsáhlou
vý tavku ručních prací občanů a občanek naší obce, nechyběly však aru předměty tvůrců přespolních. K vidění byly háčkované, pletené, vyšívané i tkané výrobky užitkové i dekorativní,

organizace Cervené kříže na sále Kulturního
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Fotbalisté před jarními odvetami
V současné době je v plném proudu příprava na jarní boje
o mistrovské body. Určitě nebude ke škodě, když si krátce připomeneme
vý ledk-y a umístnění našich týmů v soutěžích po
podzimní části.
Žáci - figurují po podzimní části na 8.místě se ziskem 12
bodů, přičemž mají k dobru zápas s edachlebicemi,
který byl
vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru soutěž přeložen na jaro. Celkem v jedenácti zápasech nastoupilo
] 9 aktérů, kteří svým soupeřům nastříleli 24 branek (Bělovský
Michal 14, Vašťáková Sabina 5, Vyorálek Jo ef 2, Slíva Robert
2, Dostálek Tomáš 1).
Dorost - v okre ní soutěži jsou e ziskem 19 bodů na 9.mí tě
v patnáctičlenném
pelotonu (Korytná ze soutěže odstoupila). Ve
čtrnácti zápasech nastoupilo celkem 21 dorostenců a síť branky
soupeřů rozvlnili 38 krát (Varga Radek 14, Halamíček Lukáš
6, Hančík Filip 5, Omelka Petr 3, Kozelek Ondřej 3, Lapčík
Václav, Mazůrek Antonín, Vařák Milan, Moštěk Marek, Malina
Tomáš, Vyorálek Josef a Víte k Jakub po jedné).

V poločase přípravných zápasů je čas nejen na udílení taktických pokynů, ale také na šálek horkého čaje
Přehled doposud odehraných přípravných zápasů a další
program:
27.1. SK - Mařatice 4:4 (Hubáček 2, Flíbor, Bednařík)
3.2. SK - Jarošov 4:2 (Hubáček 2, Janík, Vávra)
] 8.2. SK-Drslavice 4:2 (Hubáček, Janík, Flíbor Kašný T.)
25.2. SK-Bor'ice 0:6
Výsledky ostatních přípravných u/kání nepiišly do uzávěrky tohoto
čísla KN

Muži - po mnoha letech se opět představili v krajské soutěži Zlínského kraje. V tabulce I. B třídy skupiny C j ou po 13
odehraných zápasech na 9. místě se ziskem 17 bodů. Do bojů
zasáhlo celkem 20 hráčů a statistiky zaznamenaly stejný počet
vstřelených branek (Flíbor Tomáš 5, Janík Vilém 4, Bednařík
Martin 3, Hruboš Petr 2, Brázdil Jakub, Kozelek Martin, Kašný
Petr, Kašný Radek, Kašný Tomáš a Palčík Radim po jedné).

4.3. SK- edachlebice
11.3. SK-Ořech ov
17. nebo 18.3. SK-Újezdec
Žáci se zúča tní 3.března již tradičního halového turnaje
v Březolupech
a dorostenci mají naplánován zápas l.března
Topolnou.

Takto bojovali naši útočníci s piesilou před brankou soupeře
v podzimních zápasech na domácím hiišti
Zimní příprava byla zahájena ve druhém lednovém týdnu
a jako již tradičně se střídaly výběhy do terénu k posílení "fyzičky" s přípravou v tělocvičně a posilovně. Začátkem února absolvoval dvacetičlenný výběr mužů pod vedením trenéra Pavla
Soviše soustředění ve Filipově údolí, kde byly ideální podmínky
pro náročné výběhy do terénu a hala ve Velké nad Veličkou.
Koncem ledna pak začala také herní příprava přípravnými
zápasy. V zimních přestávkách dochází pravidelně ke změnám
v kádrech a výjimkou není ani ná tým. Zatímco doposud nikdo
neodešel novými tvářemi j ou Vávra z Komárova, odchovanec
kněžpol kého fotbalu Dušan Hubáček a Frůhauf ze Spytihněvi.
Vzhledem
k tomu, že do zahájení soutěží chybí ještě měsíc
a přestupní termín končí ještě o další měsíc později, je možné,
že k nim přibudou ještě některé další dílčí změny.

Rozcvička před zápasem je důležitá, ale tato na snímku moc
úspěšný výsledek nepiinesla (SK-Boršice 0:6)
Poslední březnovou neděli vypuknou boje o body naostro.
Muži mají premiéru v O trožské Lhotě, doro tenci v Kudlovicích a žáci změří í1y e sousedním Jarošovem. Dan víkend
e na domácím paži tu před taví fotbali té Kudlovic, žáci se
střetnou v předzápa e také s výběrem Kudlovic. Jarní domácí
premiéru obstarají již v sobotu dorostenci zápasem se zálohou

Uh.Ostrohu.
kovzde
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