
Vážení spoluobčané,
rychlym tempem se blíží konec letošního roku a již jen pár dnů zbývá do konce volebního období 2002 - 2006. O činnosti a aktivitách

Obecního úiadu jste byli pravidelně informováni a nezbývá než Vás seznámit s dokončovanymi akcemi v závěru volebního období.
Stěžejní akci je rekonstrukce MŠ a školní jídelny, která již nevyhovovala současným platným piedpisům. V průběhu provádění prací

se vyskytla nečekané problémy, které bylo nutno iešit při současné rekonstrukci. 1když provádějící firma se zdárně s těmito úkoly vy-
rovnávala, piesto došlo k mírnému zpoždění v plánovaném nástupu do MŠ a provozu kuchyně, které poznali piedevšim občané z řad
důchodců, kterým bych se chtěl omluvit a poděkovat za trpělivost.

Další stavební akcí, která je v naší obci vidět, je rekonstrukce chodníků při hlavni komunikaci směrem na Bilovice, která je třetí a
poslední etapou rekonstrukce chodníků při státní silnici.I tady bych chtěl poděkovat za trpělivost všem obyvatelům za pochopení pii
omezování provozu v této rekonstruované části naši obce.

Tak nějak ve stínu těchto akcí probíhají piipravné práce ina našich dotovanych akcích a to na obnově sportovního areálu kluziště a
dokončenosti vybavení Kulturniho zaiizeni. Do finiše se dostávají též piipravné práce pro zajištění technické infrastruktury na .Piidolce",
kde bl stavební práce na kanalizaci, vodovodu a komunikaci měly být zahájeny v brzké době a také co nejdiive dokončeny.

Cinnost naší obce není jenom v budování a údržbě stavebních objektů, ale i na poli kulturním, sportovním a společenském. i v této
oblasti se v naší obci uskutečnily akce, které stojí za zmínku. Je to především tradiční červencová pout; která letos byla spojena s oslavou
120. výročí založení SDH v obci a požehnáním symbolů obce.

V měsíci červnu proběhlo vyhodnocení soutěže" Vesnice roku 2006". 1 když jsme nebyli na předním místě, je nutné poděkoval za
vzornou pNpravu zástupcům společenských organizací v obci a pracovnicím obecního úřadu. Poděkoval bych chtěl také všem, kteii se
podíleli na organizovaní a zdárném průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Významnou akcí propagující naši obec
byla též účast na "Slavnostech vína" v Uherskěm Hradišti, které se zúčastnilo téměř 80 našich spoluobčanů. V době konání těchto novin
bude za námi i "Hubertova jízda", a to její 10-tý jubilejní ročník. Zmínit se musím io piipravách na hody, které jsou již v plném proudu
v režii Kněžpolské chasy.

Pochvaly si zaslouží všechny organizace působici v naší obci a věiim, že v této činnosti budou se stejným zaujetím pokračovat i v
da lšich letech.

Výborně si opět vedlo soutěžní družstvo SDH ve sportovních soutěžích, i když obsadili ve Velké ceně okresu "jenom" druhé místo,
které, jak pevně věNI17,je zdravě nabudí k odvetě v roce 2007. Rovněž naši fotbalisté se v ročníku 2006-2007 dostali do vyšší tiidy - 1.B.,
která rozhodně naší obci a vybudovanému sportovnímu areálu patří. Věiim, že to nebude jenom v této sezóně a pieji jim co nejvíce spor-
tovních úspěchů.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům obecního úiadu a všem spoluobčanům za odvedenou práci
o zájem o život v naší obci.

A na úplný závěr bych Vás chtěl informovat o konání komunálních voleb a voleb do části senátu. Věiim, že se v co největším počtu
těchto voleb zúčastníte a vyberete zastupiiele, kteii budou pro vás a pro naši obec zárukou dobré a spolehlivé práce.

Zdeněk Gajdošík, starosta obce.

Obecní úřad informuje
Vítání občánků

Obecní úřad v Kněžpoli sděluje tímto rodičům dětí naroze-
ných v I. pololetí letošního roku, že s ohledem na počet těchto
dětí bude obecním úřadem začátkem roku 2007 uspořádán slav-
nostní obřad Vítání občánků společně pro všechny děti naroze-
né v obou pololetích letošního roku.

Silvestr 2006
Všem příznivcům dobré společenské zábavy sdělujeme, že

pro letošní silvestrovskou zábavu v příjemném prostředí našeho
zrekonstruovaného kulturního zařízení se nám po velmi klad-
ném hodnocení pořadu loňského podařilo zajistit opět vynikají-
cí hudební skupinu SYNCHRON z Uher kého Brodu.

Školní prázdniny
Školákům a všem, které zajímají termíny zahájení, ukonče-

ní, volna a prázdnin v základních, středních a základních umě-
leckých školách a konzervatořích oznamujeme, že dle sdělení

ministryně školství ČR bude ve školním roce 2006/2007 :

Zahájeno vyučování 4.září 2006,
1. pololetí ukončeno 31.1edna 2007,
II. pololetí ukončeno 29.června 2007,
podzimní prázdniny 26. a 27. 10.2006,
vánoční prázdniny 23.12.2006-2.1.2007,
jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2007,
velikonoční prázdniny 5. a 6.dubna 2007.
Jarní prázdniny podle ídla školy:

Pro okre y Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín aj.
jsou v trvání jednoho týdne stanoveny na 26.2. - 4.3.2007.

ZTV •.Přídolka"
Dodavatelem stavebních prací na tavbě ZTV - základní

technické vybavenosti (inženýrských sítí) pro výstavbu rodin-
ných domků v trati "Přídolka" byla pověřena firma SVS COR-
RECT, s.r.o. Bílovice. Práce by měly po provedeném výběrovém
řízení být zahájeny ještě v měsíci říjnu letošního roku.



oznamuje
1. Volbv do Zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 20. října 2006 od 14.00 - 22.00
v sobotu 21. října 2006 od 08.00 - 14.00

totožno t a státní občan tví České republiky (platným ob-
čanským průkazem, pa em České republiky) nebo tátní
občan tví tátu jehož pří luš níci j ou oprávněni na území
Če ké republiky volit. eprokáže-li uvedené skutečnosti
tanovenými doklady, nebude mu hla ování umožněno.

OZNÁMENí
O době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí

Starosta obce Kněžpole, dle § 29 zákona č.491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění někte-
rých daľích zákonů

2. Místo konání voleb:
volební okrsek č.l Kněžpole
- budova Základní školy Kněžpole, čp.IOO,přízemí

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před vol-
bami hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi O to,
aby mohl hla ovat mimo volební místnost.

Kněi.pole před 35 lety a dnes ve fotografiích
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Kněžpolské kosti
Možná si to řada z nás neuvědomuje, ale žijeme v mís-

tech bohatou a dlouhou historii, což dokazují četné arche-

Č· ologické nálezy prakticky ze všech historických epoch, ať už
Ir

se jedná o nálezy střepů, úlomků kovů, pravěkých nástrojů
nebo třeba kostí.

Bezpochyby nejstarší kostí dosud nalezenou na katastru
obce je část ko 'ti z mamuta, která byla objevena při rozši-
řování vodárny v roce 1967. Podle osteoložky ČAV v Brně
Dr. Miriam ývltové Fišákové se jedná o pánevní kost ma-
muta poměrně mladého, protože je vidět, že pánev nebyla I
v kloubní jamce srostlá a stáří tohoto jedince odhaduje na
lOažI51et.

Další velmi významné nálezy pocházejí z hrobu franské-
ho bojovníka nalezeného J. Kučerou při kopání hlíny na
územní čá ti Hrádek v roce 1899, které zachránil pan na-
dučitel Kyrbus a určil I. L. Červinka. Nález těchto ostatků,
považovaných za hrob zbojníka, okomentoval sám Červin-
ka lovy: "Možno-li věřit cihlářům bylo prý takových hrobů
vykopáno v předešlých letech více, nikdo si jich však nevší-
mal a nic neuchránil".

Pak zde máme dva nálezy z Kanady z let 1974 a 1975,
tedy z doby, kdy se v těchto místech ještě těžil štěrk. Jed-
ná se o roh z lebky hovězího dobytka (původ středověk)
a lebka z hovězího dobytka zařazená archeology do 9. až
10. století. Zda tyto nálezy přinesla voda nebo jsou pozů-
statkem mí tního osídlení, můžeme jen spekulovat. Faktem
však zůstává, že na huštěnovské straně Kanady v blízkosti
zregulované Moravy nalezli archeologové v minulo ti arte-
fakty z velkomoravského období.

Spekulativní charakter mají i dva další nedochované a
nepopsané nálezy. Když e v roce 1957 stavěl nový most

přes Březnici, byla přivážena na prodloužení nájezdů hlína
z Hrádku z mí t, kde dne stojí firma Promont. V této na-
vezené hlíně nalezly děti horní část lid ké lebky.

Podle žijících pamětníků nejméně dvě lidské kostry roz-
ryl bagr při budování kněžpol kého vodojemu. Bohužel ani
u jednoho těchto nálezů e nedochoval žádný doprovodný
předmět, podle něhož by bylo možné určit stáří těchto lid-
ských pozů tatků.

Nejnovější nálezy z naš ho katastru vypovídají o tom, že
zde byly v minulosti příhodné podmínky pro život skupiny
lidí v různých historických epochách. Ať už je to přes 50 ar-
tefaktů z období paleolitu (starší doby kamenné, 2 miliony-
10 ti . let př.n.l.) nalezených na Hrádku archeologem ČAV
Mgr. Petrem Škrdlou nebo nálezy moje z období neolitu
(mladší doba kamenná, 6-4 ti . př.n.l.), laténu (mlaďí doba
železná, 500-0 let př. n. L), období Velké Moravy ( 00-950)
či pozdního tředověku (14.-15. tol.).

ěkteré popi ované nálezy e nedochovaly jiné j ou
uloženy v depozitářích muzeí. Popisované kosti j ou vy ta-
veny v místní knihovně, mé nálezy jsou v mé domácí sbír-
ce.

Je těžké odhadovat, kolik archeologicky významných
nálezů stále leží na území našeho kata tru. Jejich význam
však spočívá v tom, že v rukou archeologů mohou vypově-
dět mnoho o dobách dávno minulých. Závěrem bych proto
chtěl poprosit všechny, kteří by jakýmkoliv způsobem mohli
obohatit vědomosti o našich předcích, ať i to nenechávájí
pro ebe. Rád tyto informace zdokumentuji nebo doporu-
čím k odborným pracovníkům pří lušného muzea.

Petr Švehla
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Základní škola Kněipole
dJ~ h na~ tokde rImt ...

(j

... tak zní název celoročního projektu Základní školy. A hned 4. září jsme ve škole při slavnostním
zahájení školního roku 2006/2007 krásný den prožili. Mezi 45 žáky jsme přivítali 16prvňáčlai i jejich
rodiči.

Ajak bude náš projekt probíhat?
V každém měsíci nás čekají zajímavé světové, evropské,

státní či osobní svátky a památné dny. Hned v září to byly:
5.9. Mezinárodní den míru
8.9. Mezinárodní den gramotno ti
19.9. Ukliďme svět
22.9. Evropský den bez aut

23. 9. Přichází podzim
26.9. Evropský den jazyků
27.9. Světový den ce. tovního ruchu
28. 9. Den české tátnosti
O každém dnu i povídáme. sháníme informace, zapisuje-

me do zvlá tního kalendáře, připravujeme společné programy.
První výsledky už předkládáme:

Ukliďme svět
Prvopočátkem celé akce byl celoživotní sen au tralského stavitele lodí a jachtaře lana Kiernana obeplout vět. V letech 19 6-

1987 podnikl na jachtě cestu kolem světa. Během plavby byl v okován, když viděl, čím vším j ou moře znečištěná a zaneřáděná. Po
svém návratu domů e rozhodl sezvat své přátele, ti pozvali vé přátele a polečně vyčistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to .
ledna 1989. Další rok se kampaň rozšířila po celé Austrálii a poté do dalších zemí. U nás koordinuje akci Ukliďme svět již od roku
1993 Český svaz ochránců přírody.

I my žáci v Kněžpoli se k ní přidáváme a sbíráme tříděný papír a plasty. Ve čtvrtek 21.9. jsme na bírali 4 580 kg papíru a vyči tili
jsme hřiště a kluzák. /lnformace z internetu v práci L. Koiinkal

Evropský den bez aut
Evropský den bez aut se poprvé uskutečnil v roce 1998 ve Francii. O rok později je Evrop ká unie vyhlásila jako významný den

k ochraně životného prostředí. Česká republika se zapojila do podpory tohoto dne v roce 2002.
Má to vlastně několik významů. Lidé se provětrají na čerstvém vzduchu a když pojedou autobusem nebo vlakem tak neznečistí

Zemi. 22. září se lidé v celé EU vydají do práce či školy pěšky, na kole. Zkuste to i vy, protože tím pomůžete sobě a také přírodě.
A klidně třeba celý rok! /Slohová práce R. Večeři/

Mgr. Jana Polášková, ieditelka škoLy
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Mateřská škola Kněžpole

->-. V loňském školním roce nás mile překvapilo s jak velkýma ohlasem se setkal sběr plastových vršků. Sbírali rodiče, děti, pra-
rodiče, kamarádi, prostě celé kolektivy. Děti nosily v malých i
velkých igelitkách množ tví vršků a nakonec se nasbíralo pře
300 kg vršků! Od kostelanské firmy Purus jsme pak dostali fi-
nanční hotovost 500 Kč, za kterou dětem koupíme hračky. Je
dobře, když už malé děti vědí, že se třídí odpady, co se z nich
dělá, co je to ekologie. S dčtmi však vršky využíváme i jinak -
skládáme z nich obrázky, cesty, počítáme, porovnáváme, pozná-
váme barvy, rozvíjíme motoriku, koordinaci. Je to bezva a proto
i dále budeme s dětmi pokračovat ve sběru.

Přejeme Vám pěkné dny a ať se Vám i Vaš im dětem líbí v naší
mateřské škole.

Lel/ka
Vadilrová, učitelka MŠ

Opět po prázdninách se etkáváme v novém školním roce.
Prázdniny dětem rychle uběhly a už jsme se všichni těšili, jak. e
spolu opět setkáme a podělíme o nové zážitky. Začátek roku byl
však mimořádně opožděn, díky náročným stavebním úpravám
budovy školky. Každý nyní vidí krá ný kabátek mateř ké školy

novými plastovými okny, které budou dobře těsnit před zimou.
Zejména pak kolní kuchyně zaznamenala podstatné změny a již
nyní kompletně vyhovuje všem požadavkům EU. Hlavně bychom
všichni chtěli poděkovat za velkou pomoc a ochotu rodičů při
úklidu mateřské školy a to pak zejména: p.Večeřové, p.Gabány,
p.Smetanové, p. Janků, p.Markusové, p.Slívové.

V letošním roce jsou děti rozděleny do dvou věkově smíše-
ných tříd, kdy se odpoledne spojují do jedné. O vaše děti letos
pečují: p.vedoucí učitelka Ivana Bílková, p.učitelka Lenka Vadu-
rová a p.Anna Slavíková.

Závody poštovních holubů 2006
V dobč, kdy vznikal tento pří pěvek do

Kněžpolských novin, zbývá chovatelům poš-
tovních holubů ZO CHPH Kněžpole a dal-
ším patnácti ZO CHPH v oblastním sdružení
Uher ké Hradiště odletět po lední závod e-
zóny 2006.

Vraťme se ale o několik mě íců zpět - na
začátek jara tohoto roku.

V tuto dobu je hodně medializováno téma
"ptačí chřipky". Nás chovatele děsí, jak se celá
situace vyvine. Budeme moci vůbec závodit?
Pustí nás přes hranice? Máme se pustit do pá-
rování a odchovávat nové mladé naděje? Tyto
otázky jsme lýchávali hodně často. Pře to, že Česká republika
hlá í první případ ptačí chřipky v počátku jara, opatření nám ne-
brání ( nejsme v oblasti vý kytu) zahájit závodní sezónu 2006.

Závodní plán se skládá ze závodů v tuzemsku zařazených do
kategorie krátkých tratí - těchto je třináct, čtyři střední vzdále-
nosti - cca 530 km z Feuerbachu, dále čtyři dlouhé závody, a to
2x 730 - 800 km a 2x 950 - 1070 km.

Z počátku nám nepřálo počasí, ale naši opeření miláčkové
si vždy bez větších problémů a minimálních ztrát nachází cestu
domů. Výjimkou se stává nejdelší závod z belgického Oosten-
de, který je tradičním závodem "O putovní pohár starosty obce
Kněžpole",

Pro naši ZO je závod odstartován dne 1.7.2006 v 10.00 hodin
za poměrně horkého a větrného počasí, kdy se po celé Evropě

hodnoty tepla vyšplhaly až ke 40°C. Horší
než vedro je ilný jihovýchodní vítr, který
fouká přímo proti letícím holubům. Závod
je uzavřen šestý den - příletem posled-
ního holuba, který naplnil tanovených
20% vítězů, a to na celém území Moravy
a Slezska, neboť jde o závod, který patří
do eriálu mistrov tví dlouhých tratí MSS
CHPH.

Výborného výsledku dosáhl holub č.
,,17" chovatelů otce a syna Varmužových -
Antonína a Martina, který z celkového po-
čtu cca 5000 holubů obsadil 2.místo. Tento

holub přiletěl druhý den - 2.7.2006 ve 13.07 hodin. Vzhledem k
tomu, že závod byl jedním z nejtěžších za posledních 10 - 15 let,
se úspěch pro chovatele stává o to cennějším a naše společná
gratulace je zcela jistě na mí tě.

Po ukončeni závodů nás čekají některé tradiční akce jako
jsou vý tavy a různá setkání přáteli z různých částí Čech, Mora-
vy i Slovenska, se kterými se potkáváme třeba jen jednou ročně.
Při těchto setkáních di kutujeme o všem možném, ale 99% o
holubech. Vzájemně se tímto motivujeme k lepším výsledkům
a touhám "dokázat víc". V tu chvíli není vůbec důležité, kdo je
prví, druhý či poslední.

Podstatný je dobrý pocit z čistých přátelských vztahů a nově
načerpaných námětů, zkušeností pro dal í chovatelskou práci.
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Na obě akce srdečně zve Občanské sdružení Kněžpolská chasa.

Dne 28.října 2006 proběhnou v Kněžpoli Slovácké hody. Letos bohužel opět
bez stárků.

Krojovanou cha u povede cha mi tr, který bude žádat ta rostu o povolení k večerní
muzice, průvod bude doprovázet DH Sadovanka. Večerní hodová zábava bude také pod
taktovkou Sadovanky, předtančení cha y bude letos poprvé doprovázet CM Harafica pri-
mášem Jakubem Jilíkem, která se poté pře une do uterénu jeviště, kde bude vyhrávat do
brzkých ranních hodin. Při nedělní obchůzce e zpěvem a za doprovodu DH Sadovanky
se bude jako již tradičně "vybírat na berana". Těšíme e také na hojnou účast krojovaných
dětí, vždyť právě ony budou nadějí pro uchování folklorních tradic v Kněžpoli.

Dozvuky aneb Babské hody připadají na sobotu] 8.1istopadu 2006. Chtěli bychom tímto pozvat mezi sebe i ostatní občany, aby
se připojili a prohodili si na den roli se svými protějšky. Večerní zábava bude obohacena o verbuňk v podání, chlapů' a o karičky
"děvčic".

120. výročí založení SDH Kněžpole
Dne 23. července 2006 v rámci oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných ha LCU v

Kněžpoli mimo jiné uspořádal výbor SDH lavnostní výroční členskou chůzi a mnoha pozvanými
hosty.
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Slavnostní požehnání symbolů obce a SDH vefotografiích
23. července 2006

OBEC KNEIPOLE
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Nový ročník fotbalových soutěží 2006/
2007 byl zahájen

Definitivní tečku za loňskou sezónou neudělalo jako tra-
ručně poslední kolo mistrov kých soutěží, ale paradoxně až
jednání fotbalových orgánů týden před 10 ováním nového
ročníku soutěží. Z pohledu umístění týmů Sokola Lzeuply-
nulou ezónu hodnotit jako nepovedenou.

"A" tým mužů neobhájil vedoucí pozici po podzim ni části
a čtvrté mí to bylo určitě velkým zklamáním. Jak už v našich
končinách bývá zvykem "odskákal" to trenér Kaštánek, který
po sezóně skončil. S ním si sbalili věci gólman Duchovny,
dále Hyža a Hotař, kteří následovali bývalého lodivoda do
jeho nového působiště v Boršicích u Blatnice. Novým kou-
čem se tal zkušený Pavel Soviš, vedoucím týmu je Radek
Varga. Výraznou hráčskou posilou je Radim Palčík. Mimo
vlastních odchovanců kádr dopLnili ještě Mikulka z Topolné
a Černuška z Ořechova, kteří přišli na hostování.

Nakonec e na na Y e fotbalisty usmálo štěstí v podobě do-
datečného postupu mužů do I. B třídy v důsledku nebývalých
přesunů týmů ve vyšších třídách.

Dorostencům se okresní přebor nepodařilo zachránit
Dorostenci se dokonce po velmi špatných výkonech neu-

drželi v okresním přeboru a sestoupili do základní třídy. Je-
dině žáci udrželi svůj mnohaletý standard a i přes problémy
podávali dobré výkony. Tradičně dochází u mládežnických
týmů ke značné obměně hráčského kádru. Leto tomu arno-
zřejmě není jinak, a tak budou mít trenéři opět hodně práce
se zcela novými kolektivy. Radek Vrána a Vilém Janík u žáků
a Vojta Valenta Lukášem Uherkem u dorostenců j ou dne
již zkušenými trenéry, a tak lze předpokládat, že e i touto
situací vyrovnají. V letošním roce nedošlo k personálnímu
zemětřesení pouze ve ložení muž tev. Ve zcela nové podobě
pracuje od srpnové valné hromady také výbor. Předsedou se
stal Jo ef Zivnů tek, místopředsedou Karel Hančík, finance
má na starosti Vojta Kupec, ekretářem je Tonda Mazůrek.
Dále bylo zvoleno devět úplně nových členů širšího výboru.

Letní fotbalová pře távka je vyplněna řadou dnes již
tradičních akcí. Zlínští hokejisté HAMÉ si opět dali do ta-
veníčko na našem hřišti, kde se střetli v exhibičním utkání
s našim týmem mužů. Turnaj starších žáků je vždy vyvrcho-
lením jejich ezóny. ašim klukům e tentokrát nepodařilo
dosáhnout na mety nejvyšší.

Hokejisté HAMÉ a muži S.Kněžpole před vzájemným du-
elem

Ve druhém ročníku turnaje mužů zů tali naši fotbali té
těsně druzí, když je o skóre před tihl Jarošov. Jak se bojuje
o první mí to ukázal tým hráčů nad 35 let, který na domácím
pažitu vyhrál turnaj této věkové kategorie po penaltovém
rozstřel u se sousedním Jarošovem.

Letní pauza po loužila také k úpravám sportovního are-
álu. Za vydatné pomoci hráčů a členů výboru dostala nový
kabát zábrana za brankou, zábradlí okolo hřiště, obě lavičky
náhradníků, stožáry osvětleni a chodník u tribuny.
V takovém složení už se žákovský tým nepředstaví - fotogra-
fie na turnaji žáků o Pohár týdeníku DOBRÝ DE S KU-
RÝREM

V současné době jsou v plném proudu mistrov ké ou-
těže ročníku 2006/2007. Jak i v nich vedou naše týmy jistě
fotbaloví fanou ci pozorně sledují přímo v centru dění, tj.
na hři ti na Markově nebo pro třednictvím okre ního tisku.
Vzhledem k účasti týmu mužů v soutěžích zlín kého kraje je
možno zí kat velmi podrobné informace také na interneto-
vých stránkách www.ofiport.cz.

kovzde
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