Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás přivítal v novém roce 2008 a popiál
Vám do nového roku hodně zdraví a pohody. Zimní období se
pomalu blíží ke konci a jsou tu svátky jara - Velikonoce.
Ještě máme v paměti vánoce a konec roku 2007, který byl tradičně bohatý na kulturní a společenské akce, rychle nám utekla plesové
sezona a již jsou v přípravě akce související s Velikonocemi - tradiční
ochutnávka vín, prodejní výstava apod. Zapomenout nelze ani na
setkání s důchodci, které se letos uskuteční 30. hlezna.
Tak jako každoročně proběhla v naší obci Ttikrálová sbírka
- finanční daly z této sbírky budou použity na pomoc lidem v
nouzi. Je potěšitelné, jak naši převážně mladí spoluobčané, tráví dlouhé, nudné zimní večery - svědčí o tom rozzáiená okna v
kulturním zai'ízení, kde je ples týden plno zásluhou muž kého a
ženského pěveckého sboru, dechové hudby a cvičení žen. A co
senioii - nemáte zájem o činnost Klubu? Věřím, že by se volný termln ještě našel. Letos uplyne 180 let od založení a vzniku
dechové hudby - a to je jistě důvod k oslavám, které proběhnou
začátkem záii.
V letošním roce bude částečně omezena investiční činnost
obce a soustředíme se na zpracování projektové dokumentace
na některé akce, kde je možno využít dotačnich. peněz. Prioritní
akcí je provedení obchvatu do průmyslové zóny. Tato akce by
určitě zklidnila dopravu v obci a přispěla ke zlepšení životních
podmínek. Je nutné dokončit nový územní plán, který je podmínkou pro další rozvoj naší obce - předpoklad dokončení ÚP
je konec letošního roku .

Blížící se jaro má také negativní stránky v oblasti životního
prostředí - pálení trávy, vyvážení různych odpadů, plastů, televizorů apod. J když máme odpadové hospodářství, přesto se najdou jedinci, kteň raději znečišťují okolí obce.
Závěrem bych Vám chtěl popřát piijemně prožití svátků velikonočních a bohatou pomLázku.
Gajdošík Zdeněk, starosta obce
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SEN Í č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole konaného dne 3. března 2008

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. Členský příspěvek obce do SMS ČR na rok 2008 ve výši
1.000,-Kč + l,-Kč/obyvatele
2. Člen ký pří pěvek obce do regionu "Za Moravú" na rok
2008 ve výši 3.000,-Kč
3. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2008

bere na vědomí;
1. Zprávu o kontrole usnesení a informace z jednání rady
obce
2. Zprávu staro ty obce - připomínkami
3. Zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2007
4. Změnu č.4 rozpočtu obce za rok 2007
5. Zprávu inventarizační komi e

l!..!illí.d..!í
neschvaluje:
1. Zadání vypracování projektové dokumentace na zpevněné
hřiště pro míčové hry ve sportovním areálu

1. Staro tovi obce pí emně vyzvat majitele domu a provozovny
v čp.276 v Kněžpoli k úpravě způsobu parkování jejich automobilů a o výsledku informovat Radu obce

Z obsahu tohoto čísla:

Radostné a milostiplné
velikonoční svátky,
chlapcům bohatou pomlázku,
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INFORMACE OBECNÍHO úŘADu
le bude dne 3.března 2008 zahájena částečná revize katastru
nemovitostí pro obnovu katastrálního operátu přepracováním
souboru digitálních informací do digitální podoby, a potrvá přibližně do 30.dubna 2008.
Podrobnější informace k této činnosti Katastrálního
úřadu
najdete mimo jiné na úředních deskách obce.

Tradiční ochutnávka vína
I letos připravují členové Místní organizace českého svazu
zahrádkářů v Kněžpoli na velikonoční neděli 23.března ochutnávku vína s besedou u cimbálu s cimbálovou muzikou Včelaran.

Beseda s důchodci

Dohlížet na pořádek v obci bude MP

MO ČČK v Kněžpoli spolu s Obecním úřadem Kněžpole
u pořádají již tradiční besedu s důchodci
odpoledne v neděli
30.března 2008 v sále místního Kulturního zařízení, na který je
připraven pěkný zábavný program i občerstvení.

Jak bylo dohodnuto
na řádném zasedání Zastupitelstva
obce dne 3.9.2007, byla po jednáních se zástupci města Uherké Hradiště koncem měsíce února dokončena příprava návrhu smlouvy mezi obcí Kněžpole a mě tem Uherské Hradiště o
zajišťování výkonu dohledu a kontroly nad dodržováním pořádku a dopravních předpisů v obci Městskou policií Uherské
Hradiště. Smlouva, jejíž schválení podle zákona o obcích náleží
Radám obce a města, by měla být schválena začátkem měsíce
března s účinností od ] .dubna letošního roku. V celém znční
bude Smlouva vyvěšena minimálně po dobu 15 dní na úředních
deskách obce i města.

Co možná nevíte!
Dle sdělení provozovatele
výherního hracího automatu,
umístěného v mí tním pohostinství, bylo za loňský rok v tomto
jediném přístroji v Kněžpoli vsazeno necelého půl milionu Kč.
Z této částky připadá do obecní pokladny více než 10.000 Kč.
Neslušelo by se všem přispívajícím poděkovat?
!!!

Obnova katastrálního

operátu

Tenisový klub

Obec Kněžpole podle ustanovení § 1 I odst. 1 písmo a)
zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje na
základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště č.j. 00-2/2008-711,
že v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště obce Kněžpo-

Valná hromada bude v pátek 28.3.2008 v 19.00 hodin v
suterénu Kulturního zařízení v Kněžpoli. Na programu bude
volba nového výboru a předsedy na další tři roky, hodnocení
uplynulého období i projednání plánu na období příští.
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Czech POINT
je Český Podací Ověřovací
Informační Národní terminál

Výzva majitelům psů.
Pro množící e stížnosti občanů na bezohledné chování
majitelů psů při venčení jejich miláčků vyzývá obecní úřad
všechny majitele psů k dodržování obecných pravidel a zásad
slušného chování, mezi které patří povinnost každého držitele psa odklízet na veřejném prostranství v zastavěné části
obce (nejen chodníky a parky, ale i předzahrádky rodinných
domů) po vém psu exkrementy (výkaly) a napravovat jiné
škody svým psem způsobené. Za tím účelem by měl mít
každý, kdo doprovází svého psa na veřejném prostranství,
tohoto na vodítku a LI sebe mít vybavení (např. sáček) pro
jednoduché odstranění
exkrementů svého psa.
V případě nezlepšení stavu bude obecní úřad iniciovat u
Zastupitelstva obce uložení těchto povinností vydáním obecně závazné vyhlášky, na jejímž základě by takto způsobované
znečištění veřejného prostranství podléhalo pokutám.

Pštrosi

Dnem 1.2.2008 je Obecní úřad v Kněžpoli provozovatelem kontaktního místa veřejné správy Czech Point - t.j.
poskytovatelem služby vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy.
Občané v rámci této služby mohou na Obecním
získat:
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku,
Výpis z trestního rejstříku však prozatím ne!

úřadě

Podle zákona o správních poplatcích je za tyto služby vybírán poplatek: Za první stránku 100,-Kč, za kažkou
započatou další stránku stejného druhu výstupu 50,- Kč.

pod Mistřicemi
výšky až 2,8 m, jateční váhy 80 - 100 kg dosahuje ve věku 14 -18
mě íců. Zimní měsíce a zimu samou nášejí poměrně dobře,
pro úkryt při nepřízni počasí mají ve výběhu postavenou pěknou
zastřešenou stodolu.
Pan Hubáček nikomu nebrání přijít se podívat na pštro y.
Ti sami jsou hodně zvědaví a mohou
přijít prohlédnout si návštěvu až na
pár metrů k oplocení. Lidé by se však
při jejich prohlížení měli chovat klidně (splašeni zvířete by mohlo vést i k
jeho úhynu), nic do ohrady neházet
a nic pletivem neprostrkávat.
Chovatel zvláště vyzývá, aby ebou lidé
na prohlídku pštrosů pokud možno
nebrali psy, hlavně ne ty vět ích plemen a už vůbec je nepouštěli "na
volno".

Jestli vás při procházce vaše nohy donesou do míst nad
bývalou skládkou cukrové řepy, pod kněžpolský vodojem a dále
pod fotbalové hřiště v Mistřicích
můžete vedle vyšlapaného
chodníku narazit na ohradu a oplocení chovné pštro í stanice
pana Vítězslava Hubáčka z Mistřic. Na svém pozemku, patřícím do kata tni Mistřice I, zde pan
Hubáček chová přibližně 20 kusů
pštrosa dvouprstého, jak sám říká,
pouze ze záliby, jako koníčka.
Určitě se prý nejedná o "vysoce
výnosné podnikáni". Pštros, ač je
býložravec, . ezobne kde co - hmyz,
brouky i drobné živočichy. Hlavní jeho potravou v chovu je však
nasečkované seno v zimě a zelené
krmení přes rok, to vše doplněné
zrním. Tento druh pštro a dorůstá
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SVOZ

Finančního úřadu v Uherském Hradišti

nebezpečných složek odpadu vytříděných
z komunálního odpadu r o k 2008

Finanční úřad v Uherském Hradišti oznamuje, že v letošním roce bude
možné podávat přiznání k dani z příjmú fyzických osob na FÚ

23. dubna 2008
16.00 - 16.45
22. září 2008
17.00 - 17.45
před budovou Obecního úřadu Kněžpole

do pondělí 31. března 2008 do 18:00 hodin.
Finanční úřad v Uherském Hradišti bude mit v mistě svého sídla
rozšířeny úřední hodiny v měsici březnu 2008 následovně:
• pátek 14.03.2008

pondělí 17.03.2008

• pátek 21.03.2008

od 8:00 do 17:00 hodin

pátek 28.03.2008

od 8:00 do 18:00 hodin

úterý

25.03.2008-

Přehled shromažďovaných odpadů:
200113
Rozpouštědla
200114
Ky eliny
200115
Zá ady
200117
Fotochemikálie
200119
Pesticidy
2001.26 Olej a tuk
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
ob ah. neb.látky
Detergenty obsahující nebezpečné látky
200129
Nepoužitelná cytostatika
200131

od 8:00 do 17:00 hodin

pondělí 10.03.2008

sobota 29.03.2008

od 8:00 do 12:00 hodin

pondělí 31.03.2008

od 8:00 do 18:00 hodin

I v letošním roce budou pověření zaměstnancí FÚ vybírat přiznání k dani
z příjmů fyzických osob
na obecních úřadech v Babicich, Bilovicich, Polešovicich,
na Úřadu městyse Buchlovice,
na MÚ v Hluku a v Uherském Ostrohu ve dnech:
středa 12.03.2008 od 8:00 do 17:00 hodin
středa 19.03.2008 od 8:00 do 17:00 hodin

Vybraná elektrozařízení v režimu zpětného odběru:
chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné
legislativy

středa 26.03.2008 od 8:00 do 17:00 hodin

,........,

Zaměstnanci FŮ budou na těchto obclch poskytovat základnl informace k vyplněni
da~ových pfiznánl. přebírat daňová přiznáni a provádět plfpadnou kontrolu jejich formální
správnosti.
Zaměstnanci FŮ nebudou pnjlmat platby dani v hotovosti, nebof platbu lze uskutečni
v hotovosti formou daňcvé složenky (bez poplatku), které jsou k dispozici na všech
pobočkách České pošty,

Pokladna pro výběr dani v hotovosti bude otevřena:
pondělí 17.03.2008-

sobota 29.03.2008

--,;.

8:00-12:00 hodin

čtvrtek:
21. února 2008
17. dubna 2008
12. června 2008
10. července 2008

8:00 -11:30 12:30-15:00 hodin

pondělí 31.03.2008

~

Obec Kněžpole - pytlový sběr PET lahví
a ostatních plastů- rok 2008

8:00 -11:30 12:30-15:00 hodin

pátek 28.03.2008

OERATEX, spol. s r. o.
Mladcová 91
76001 ZII"

Začátek svozu v pří lušném dni se stanovuje
nejdříve na 6.00 hodin.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě.

-rF\ _
'V

DO ŽW1ÝCH PYTLŮ MŮŽETE VHODITi
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnoutl),
kelímky, áčky, fólie, obaly z plastů (např. arnpon, aviváž,
prací pro tředek atd.)
ápojové kartóny- od mléka, nápojů apod.
Obaly od potravin (jogurt, mléko atd.) vypláchněte vodou!!

,

UPOZORNENI
Ve dnech

6. 3. ,13. 3. ,20.

bude prováděna

velkoplošná deratizace

Akci zabezpečuje

3. 2008

PROSÍM. NEVHAZUJTE: obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

obce Kněžpole.

firma Deratex, spol. s r. o. e ídlern ve Zlíně,

která provede ošetřeni kanalizační

sítě, veřejných

ploch a vybraných

Místní poplatky - rok 2008

objektů.
Vzhledem

k tomu, že je pravděpodobný

obytných

domů a hospodářských

spolupráci,

7. rpna 2008
4. září 2008
30. října 2008
25. prosince 2008

při vyhledávání

vyžaduje,

obraťte

nahlaste

své požadavky

staveních,

pobytu

vyzýváme

hlodavců.

se přímo na pracovníky
na

výskyt hlodavců

úřadovnu,

jmenované
aby

občany

Pokud

bylo

(dle OZV č.3/2004 o místních poplatcích a OZV č1/2006)
Poplatek za odvoz KO - popelnice:

i v okolí
ke

1. jednorázově:
· splátka ve výši 300,·Kč/osoba/rok - k datu 31. 3. 2008

to situace

firmy, anebo

2. ve dvou splátkách:
· splátka ve výši 150,' losobu II. pololetí - k datu 31. 3. 2008
· splátka ve vý i 150,' I o obu I II.pololetí k datu 30. 9. 2008

zabezpečeno

komplexn! ošetřeni obce.
Pro vlastní potřebu,
firmy nástrahy

si budou moci občané zakoupit

u provádějící

Poplatek ze psa: poplatku podléhají psi starší 3 měsíců
za jednoho psa:
50,·Kč/rok
za každého dalšího
75,·Kč/rok
•splatnost do 31.3.2008

proti hlodavcům.

Deratex, spol. s r. o.
Zlín

Obecní úřad
Kněžpole
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~e~~tní
době před Velikonocemi. Býval plný veselí a tance, začínal v neděli a vrcholil v úterý průvodem a rejem masek, při večerní taneční zábavě se "pochovávala basa" (v nadcházejícím pů tu i muzikanti nezahráli).

~~~
Je prvním ze 40-ti denního půstu před Velikonocemi.
bol, že "prach jsi' a v prach se obrátíš".

~
=ř=ol~~Plněná
Neděle v postní době:

1. neděle
2. nedčlc
3. neděle
4. neděle
5. neděle

-

6. neděle -

Věřícím je v kostele na čelo popelem vyznačen křížek -"popelec",

jako

ym-

odříkáním
i, skrze které je dáván větší prostor Bohu.
Černá (černý at žen s ohledem k půstu)
Pražná (postní jídlo z upražených obilních zrn - "pražmo", )
Kýchavná (připomínka morů, kdo 3x po sobě tento den kýchne, bude celý rok zdráv)
Družebná (sdružování mládenců a dívek, pekly se koláče "družbance"))
Smrtná (vynášení slaměné " Moreny" - jako zimy, smrti a nemocí - z domu a ze v i, dívky
chodí
.Jétečky" - ozdobenými větvičkami jehličnanů nebo jívy s kočičkami - a přináší
jaro)
Květná (památka lavného vjezdu Jcžíše Krista do Jeruzaléma, světí se kočičky)

ejvětší vátek křesťanů vzkříšení Ježíše Krista (, ...
mrt není konec, ale začátek nového života ... ")
Připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku
který na tane po jarní rovnodennosti.
Leto Velikonoční
neděle připadá
na 23. březen, protože v
den jarní rovnodennosti
21.3.2008 bude i Měsíc v
úplňku.

Velikonoční týden - pašijový, svatý - je

po lední týden před velikonocemi,

začíná Kvčtnou nedělí.

Po modrém pondělí, žlutém úterý přichází
Škilredá (sazometná) středa - škaredá proto
vymetaly komíny.

že tento den Jidáš zradil (škaredil se) Krista, sazometná

proto, že se po zimě

Zelený čtvrtek - Kristus e modlil na zelené louce na Olivové hoře, kněží no í zelené rnešní roucho. Kostelní zvony zní na
Zelený čtvrtek naposledy, znovu zazní až na Bílou obotu.Podle tradice když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat
penězi aby se vás držely celý rok. ěkde e zvoní paličkou o hmoždíř, aby tavení opu til hmyz a myši.
VeLkýpátek - den smrti Ježíše Krista na kříži, den mutku, přísný půst. Hlas zvonů nahrazují
epracovalo
e na poli ani vadu, aby e nehýbalo e zemí.

různé řehtačky a klepáče.

Bílá sobota - Ježíš přebývá v hrobě, no Í se bílé roucho jako znak čistoty, připomínající
mytí hříchu křtem. Před bohoslužbou se posvětil oheň, od kterého se zapálila velikonoční
více - paškál. Bílou sobotou skončil dlouhý půst.
Neděle Zmrtvýchvstání - Boží Hod Velikonoční - je největ ím vátkem křesťanského
vo vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Pondělí Velikonoční - nebo také červené,

církevního

roku, při níž se slaví Krisro-

lava kře ťanů ze svého vykoupení. Toho dne je pornlázka, mrskut, šlahačka

Bilá neděle - lI. neděLe velikonoční - poslední z osmi dnů po vzkříšení Kri ta (Velikonoční oktáv), v nichž se církev raduje
z Kristova vykoupení.
ovokřtěnci nosili toho dne naposledy bíle kře tní roucho. Dne je ča to dnem slavnostního prvního v. přijímání.
Po velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do vátku "Ducha svatého", kdy se připomíná další událost. Apoštolově
se v dalších 40ti dnech po velikonocích setkávali e vzkříšeným Kristem. Čtyřicátý den je svátkem "Nanebevstoupení
Páně". Tento
den, při posledním setkání apoštolům Kri tus řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvlá tní po ilu - Ducha svatého. Tak c talo za
dalších 10 dní. Tento 50.den od Velikonoc se také nazývá Letnice.
Apríl - l.duben - obyčej spočívající především v tom, že e lidé posílali pro něco nesmyslného, např. pro zaječí peří, kohoutovo
vejce, muší sádlo či vtipné semínko. Ten, kdo e nechal nachytat, i vy loužil hanlivý titul "aprílový blázen" a byl celý den terčem
posměchu.
Zdroj: Wikipedie ; Českě-tradice.cz
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Občanské sdružení
Kněžpolská chasa
Letošní
fa ank
připadl na 2.února. Spolu
námi
vyrazilo do ulic naší vesnice
i pár zástupců Kněžpolského
mužského
pěveckého
sboru.
K oživení fa ankové pochůzky při pěla i účast cimbálové
muziky z Dubňan,
která se
nám už Ion i v květnu před tavila při tavění máje.
V průvodu byly tradiční
ma ky lamák, medvěd s
rnedvědářcm, policajt, tetka s
nošů, řezník, objevily e také
méně obvyklé - hokeji té
muchomůrka,
pirát a popelář.
Nezbytnou součástí ma 0pu tního
jídelníčku
j ou
například koblihy a slanina,
kterými jsme byli obdarovávání během pochůzky. Nechyběla ani livovice. Ta e hodí především ve větších mrazech. Díky leto ní
mírné zimě nám počasí přálo i během fašankové obchůzky. Za doprovodu cimbálové muziky zpívali a tančili krojovaní hoši tanec
-poďable.
K tradičním zvykům masopu tu patří i pochovávání basy, které proběhlo po 22 hodině v sále místního poho tin tví.
Další připravovanou akcí je tavění máje které e uskuteční v sobotu 3.května ve 14:00 hod. Máj leto taví ročníky 1990 a1991
za pomoci Občanského sdružení Kněžpol ká chasa.Tímto bychom chtěli požádat o pomoc všechny kněžpol ké muže a chlapce o
pomoc při stavění.
Celým odpolednem a večerem ná bude provázet cimbálová muzika. Občer tvení zajištěno.
Výbor O.S.K.CH.

s

... A POPELKA
POSPÍCHALA
o
NA SVUJ PLES
Právě také v onu luníčkovou neděli 24. února
ní
pospíchaly i všechny děti z
Kněžpole
a okolí
e vými
rodiči i prarodiči. Spěchaly na
Popelčin maškarní ples. Sešla
e tu různá pohádková drobotina počínaje moderní Popelkou, klasickými princeznami,
vílami, piráty, kovboji
pře
berušky, pavoučky, motýlky a
v nekončícím výčtu postaviček
bychom našli i čarodějnice,
černokněžníky, rytíře a kdovíkoho ještě. Na úvod v echny přivítala královna se vým pomocníkem - písařem a ihned počala rozdělovat úkoly. Pohádkové postavičky byly rozděleny do čtyř družstev: holoubci, myšky dvořané a hrášci. Každé soutěžní druž rvo
mělo svého vedoucího a ještě k ruce jednu ze tří přítomných p. učitelek a pí aře. Ale to e již úkoly jen ypaly. Přebírání .hrášku"
vybíráni barevných bonbónů nebo jízda na konících bylo jen na zahřáti. To takové přetahování lana, no" ení míčku na lžičce či zazpívání písničky nebo prolezení dlouhým pytlem dalo už více zabrat.
Ale kdo by se nesnažil když na konci každé soutěže byla připravena sladká odměna. A ta největší odměna čekala pro vítězné
družstvo úplně na závěr: POPELČIN STŘEVÍČEK!
Ale jaký. e jen tak nějaký z pohádky, přilepený na schodech, nýbrž upečený
specieLně pro jazýčky malých mlsalů. Za to patří ne porně dík p. Smělíkové, která jej vla tnoručně pekla i a dětem darovala ..
Poťouchlá Popelka si vymyslela i ou těžní
úkol pro přítomné maminky a to právě s přezouváním střevíčků. Kdo měl stále málo výher,
tak nakoupil opravdové 10 y a počkal, zda e
na něho u měje štěstí při 10 ování tomboly,
kde byly díky rodičům velmi pěkné ceny.
Všechno pěkné ubíhá poněkud rychleji,
tak uběhlo i nedělní, téměř jarní, odpoledne. A protože, kde je příjemně, nechce e ani
domů, tak je tě několik po ledních tanečků,
ještě e rychle proběhnout
mezi konfetami,
po bírat girlandy ... a zbývá e již těšit na při tě.
Že to"příště"
není vůbec
vzdálená
budoucno t o tom svědčí nabitý program naší
mateřské školy. Na nějakou nudu a smutek
zkrátka není čas. Díky sponzor kému daru v
souča no ti všechny děti několikrát navštívily
Solnou jeskyni v Uher kém Hradišti. I když je tu téměř pohádkové prostředí, pomáhají nám její návštěvy především po ílit imunitu
a upevnit zdraví v jarních měsících.
ejstarší děti e již 26.února připojí ke školákům a zahájí tak předplavecký výcvik v bazénu v
UH. Hned jak se zotavíme z jarních prázdnin, čeká nejvěťí odvážlivce spaní ve školce a to úplně amostatně, do rána a bez maminky. A aby jaro už skutečně nastoupilo, je potřeba vše pojistit topením Moreny 19.3. Potom nad již bude opravdové jaro a začne
nám doba výletů. Ale o tom až příště
.
V úplném závěru patří poděkováni také paní Janě Večeřové za SRPŠ, maminkám které se podílely na přípravě i závěrečném
úklidu a zkrátka všem, kteří pro tyto a jiné akce obětují nejen finanční prostředky, ale i svůj volný čas a pracovní ú ilí. Odměnou
jim jsou zářící oči a ú měv našich dětí.
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Beseda s rodiči nových spoluobčánků
Dne 14.12.2007 uspořádal Obecní úřad v Kněžpoli tradiční
po ezeni zá tupců obce s rodiči malých spoluobčánků narozených v druhém pololetí roku 2007. Při be edě s malým občerstvením obdrželi rodiče každého takto narozeného dítěte od obce
finanční dar, za děti převzali drobné upomínkové předměty a
maminky amozřejmě kytičku.
Jednalo se o tyto děti a rodiče:

Tomášek, narozený 1.8.2007 rodičům Kateřině a Adamovi
Salingerovým
.
Anetka, narozená 30.10.2007 rodičům Lence a Liborovi
Lapčíkovým. - z úča ti na besedě se omluvili.

Štěpánek, narozený 7.9.2007 rodičům Blance a Vítovi Jagošovým

Pro úplnost - pět dní po této be edě e rodičům Ivaně a
Ladislavovi Chybíkovým narodil syn Filip, kterému do života
přejeme hodně zdraví a ště tí.

Karolínka, narozená 16.7.2007 rodičům Radce a Vítězslavovi Knotovým
7

o kněžpolský

fotbal se zajímá regionální tisk
Na vašich webových stránkách jsem napočital jedenadvacet
sponzorů. Zdá se, že o peníze nemáte nouzi ...
Tak financí není nikdy dost, ale někteří ponzoři dávají
dle svých možností. Hlavním sponzorem je obec Kněžpole. I když celé zastupitelstvo není fotbalu nakloněno, tak
celkově je polupráce na velice dobré úrovni. Druhým
významným ponzorem je firma pana Běleše Auto Ravira
z Bílovic.

Výborné výsledky a kvalitní fotbal našich fotbalistů
vyvolávají zájem nejen fanoušků a znalců tohoto sportu čí 10jedna v naší obci. V říjnu a listopadu minulého roku přinesl Slovácký deník rozhovor svého redaktora Stanislava
Dufky Josefem Živnůstkem
a trenérem Pavlem Sovišem.
Kněžpole míří za postupem
Říká se, že pro nováčka je v soutěži nejdůležitější a nejtěžší
až druhý rok. To už opadne nadšení z postupu, funkcionářské
zázemí mírně otupí a i bojovnost hráčů je už také daleko menší. Existují však i výjimky a jednu z nich představuje kněžpolskýfotbal.
Po loňském postupu se místní klub pevně usadil na 'pici
tabulky I. B třídy a po třetině soutěže má luxu ní sedmibodový náskok. V čele klubu stojí zkušený funkcionář a
bývalý výborný muzikant kněžpolské dechovky - pětapadesátiletý Josef Živnůstek.

Máte vůbec nějaký problém?
Nechodí nám diváci. Nebo chodí, ale strašně málo. Ve
výboru si nedovedeme vy větlit, čím to je. Fotbal hrajeme
vcelku slušný vstupné není přemrštěné, opravdu nevím,
proč lidi nechodí.
Kde byste v budoucnu rád viděl kněipolsky fotbal?
Když jsem bral funkci předsedy, tak jsem řekl, že fotbal
v Kněžpoli dovedu tam, kam patří a skončím.
Kam patří?
Do I. A třídy.

Vaše mužstvo je po deseti kolech v čele soutěže. Je cílem
postup po vícejak dvaceti letech do T. A třídy?
O tom jsme před začátkem soutěže vůbec nemluvili a na
tuto otázku vám dne neodpovím. (potutelně se usmívá)

I za cenu nákupů cizích hráčů?
To vůbec ne. K souča nému kádru chceme přivést zpět
kluky, kteří j ou od ná z dědiny, hrají v jiných klubech a
mají ke Kněžpoli nějaký vztah.

Už dnes ale máte slušný náskok, o co tedy chcete hrát?
Náš cíl byl zkvalitnit oproti loň ku kádr tím, že uvidíme, jak se bude celá soutěž vyvíjet. Přišlo pět posil a zatím
to pro nás vypadá velice dobře.

Trenér Soviš: Chceme se poprat o postup
Kvalitní kádr Kněžpole se pod taktovkou trenéra Pavla Soviše
usadil na prvním místě. "Chtěli j me hrát o
čelo tabulky' přiznává zkušený kouč a otevřeně mluví o
po tupu. "Ano, chceme postoupit. Přece nebudeme říkat,
že chceme hrát například do pátého místa, to by byl alibismus ".
Kněžpole hrálo pohlednější fotbal na hřištích vých
soupeřů, kde dokonce zí kalo o čtyři body více než doma.
"Snad je to tím, že j me měli venku oupeře z dolní poloviny
tabulky. Venku e nám hrálo i daleko uvolněněji."
ejlepší
zápas podle trenéra Soviše odehráli v derby v sousedním
Jarošově (3:0), příli e jim nevyvedlo utkání s Osvětimany
(1:3), které také kouč označil jako nejvážnějšího soupeře
v boji o postup.I když jsou Kněžpolští první, posílení týmu
se nebrání. "Něco máme rozjednané. Pro mě by byla alfa a
omega, kdyby se nám co nejspíš uzdravil špílmachr Palčík,"
přeje si Soviš. Na estup nechce lodivod Kněžpole tipovat
nikoho
tím, že rozdíly na konci tabulky j ou minimální.
Přípravné zápasy má lídr tabulky domluvené na umělce v
Kunovicích a v plánu je i kratší ou tředění.

Pokud tedy skončíte první, neodmitnete postup, jako třeba
vloni Boršice do krajského přeboru?
To určitě neodmítneme.
Kolik máte v kádru místníchfotbalistů?
Zhruba polovinu. Zbytek jsou pře polní fotbali té.
Kněžpole má přes tisíc obyvatel, nejste zrovna největší vesnice. Kolik máte mužstev v soutěži?
Máme žáky, dorost a amozřejmě první muž tvo. Ještě nedávno jsme měli i béčko, ale to jsme zrušili, protože
nemělo výsledky, jaké jsme očekávali, a nebylo zásobárnou
našeho prvnfho mužstva. Chlapi v béčku i z toho udělali
samostatnou partu a to pro nás nemělo žádný užitek. Ještě
nesmím zapomenout na naše staré pány, kteří také za rok
odehrají několik zápasů.
T když první mužstvo hraje krajskou soutěž, mládež máte
jenom v základních třídách ...
To je pravda, ale obě naše mládežnická mužstva bojují o
postup. Všechno nejde hned. Leto jsme například zí kali
velice kvalitního trenéra dorostu - Ladislava Kromsiána,
který vedl mládež v Kunovicích, a ve výsledcích našeho
dorostu už se to začíná projevovat. Prioritou fotbalového
výboru je naše mládež a po tup dorostu. Dělá e pro to
maximum, do jaké míry e to podaří, to se ale ukáže až na
konci sezóny.

Aktuální informace:
Podle informací z vedení klubu se v zimní pře távce
podařilo posílit kolektiv o kvalitní loven ké fotbali ty
Jaroslava Coufalíka a Juraje Trebatického. S týmem se připravují a hrají přípravné zápasy také nadějní dorostenci. O
odchodech se zatím jedná.
Dopo ud sehrané přípravné zápasy: Kněžpole - Mařatice 9:3 Coufalík 3 Bednařík 2, Vávra 2, Vojtek, Flíbor
;Uherský Brod-Kněžpole
0:0; Kněžpole-Prakšice
3:1
Coufalík 2, Kučera; Kněžpole - Jiskra Otrokovice 3:1 Coufalík, Vojtek, Kučera; Kněžpole - Rohatec 7:1 (2:0) Vávra 3 Trebatický Kučera, Coufalík, vlastní; 9.3. Kněžpole
- Bánov . 16. 3. Kněžpole - Újezdec

Hubáček, Pauřík, Zajíček, Iánoš, Valenta. Tojsou všechno
odchovanci kněžpolského fotbalu a hráči, kteří byli v kádrech
prvoligových klubů. Pauřík dokonce reprezentoval. Vypadá to,
že Kněžpole je úrodná na výborné fotbalisty ?
A to vám tam ještě chybí Kučera, který hrával druhou
ligu za Hradiště. U nás se vždycky sázelo na mládež. Už
roky pořádáme žákovský turnaj O pohár staro ty obce.
Letos to byl už 34. ročník a kluky u nás fotbal prostě baví.
Pokud je někdo šikovnější a má chuť na sobě pracovat tak
většinou odchází do Slovácka.

kovzde
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