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KNĚŽPOLE

Předvánoční rozjímání ....
Setkání lidí v době adventní i v době
vánoční bylo od pradávna zvykem. Tento
zvyk e však bohužel vytratil a do dnešních dnů přetrvává opravdu jen ojediněle.
"Černé hodinky" bývaly studnicí vzpomínek s blízkými i nejbližšími a vzpomínek
i na ty, co již nás navždy předešli. Myšlenky jdou s námi jako poutníci. Zavedou
nás do dětství, do chvil, kdy nám bývalo
dobře, protože na to méně dobré už tak
rádi nevzpomínáme.
Lidé k sobě nacházeli cestu vlídným slovem, stiskem ruky
a po ezením u jednoho stolu s vědomím,
že rodina je silné pouto a jistota v tísni
života. tady pomáhala právě ta sepěto t
rodiny, kterou
i připomínáme
právě
o vánocích.
I když je dnešní doba jiná, přece jen
můžeme
polečně vzpomínat na dětství,
dospívání, dobu dospělosti až do dnešních
dnů. Jistě mi potvrdíte zvláště vy starší, že
se nám zdá, že jakoby ča v minulosti tak
rychle neubíhal, dny, mě íce i roky byly
mnohem den, než je tomu v souča né
době, kdy než se jeden naděje, je týden,
rok, i několik roků nenávratně pryč Ale
na tom se nedá nic měnit.
ejča tější vzpomínky nás přivádějí
do školních let, kdy každý, kdo do pro tor
školní budovy vstupoval, měl pocit jakési
velebno ti, mnohdy to byla obava z ne plněných úkolů - a tak e narychlo dopi 0vala úloha, na kterou se doma zapomnělo, narychlo se učila básnička nazpaměť,
honem se počítaly příklady z počtů a přitom v těch dětských hla~ičkách bylo tolik
vedlejších zájmů ... "Co budeme dělat odpoledňa, než naši dojdů dóm z pola nebo
z fabriky?" Ale mnohdy na plánované
hraní nezbyl čas, protože byla celá řada
povinností, byť ne velkých, ale přece jen
takových, které dětské ruce zvládly. Ať už
to bylo umíváni nádobí, úklid v kuchyni,
nanošení "polének", pohlídání mladších
sourozenců, pasení husí, ob tarání drůbeže a králiků,"nařezáni
sečky",nasbírání
klasí na poli, po bírání trnek na sl ivovicu a jablek na burčák. Dále pak vyhodit
ze chléva hnůj, pozametat ná yp a dvůr,
naškrábat "erteple" k večeři a celá řada
dalších drobných prací. A běda, když
práce nebyla hotová! To měl pak řerneň
a .vařaja" hody! Ale když bylo volněji,
pak bylo těch dětských rado tí habaděj.

Ať už to byly hry za humnama kdy se hrálo na vodníka, na muškanou, na honičku,
kákalo se přes švihadlo, skákal se panák
nekonečné hry na četníky a na zlodčje,
"šmrtali" na pořádí kuličky a další. Ale
bylo to také koupání v Břežnici a Moravě,

nebo přímo v dědině na Macveldě, kdy e
o vodní plochu dělila děcka e tády hus
a kačen. V zimě, když voda na Macveldě
zamrzla, tak tady kluci jezdili jak hokejové hvězdy a děvčice jak krasobruslařky.
Jistě mě pamětníci dají za pravdu, že
mnohdy se usínalo únavou nad sešitem
s úkoly nebo učebnicí a už nebylo slyšet
ani kuňkání žab, jejichž večerní koncerty
od Macvelda bylo Iyšet po celé dědině
a vnikalo otevřenými okny do na ich domovů.

Po celé léto děcka běhala po dědině
bosky a tak při paní úkolů hladila pod
tolem noha nohu a to zvláště tenkrát
když stál kámen v cestě a právě o ten se
musel razit ten nešťastný palec. A mnohdy když se ve škole provedla nějaká lurnpárna a byli j me učiteli potre táni, byla
to tenkrát vzorná spolupráce školy
rodinou. Rodiče nikdy nevinili učitele, ba
naopak rozumně říkali "Kdybys nezasloužil, nedostal by!" Chybu viděli rodiče vždycky v dělech, když jsme se neučili
a nebo se objevila známka, ze které neměl nikdo radost.
Doba dčtství uběhla, bylo tady dopívání, mnozí se zapojují do veřejného
života stávají e členy Sokola a aktivními hráči fotbalu i hokeje u nichž lá ka ke
kulatému zázraku přetrvala až do stáří.
Mnozí se stávají také členy Vzdělávacího
polku, hrají divadla i několik her v průběhu roku.
ěkteří odcházejí studovat,
jiní do učení a jsou tu první lásky i první
zklamáni je tu posléze volba životních
partnerů, přicházejí děti, jsou tu další rado ti i starosti ale tak to již v životě chodí.
A ani ne tačíme sledoval, že ve vlasech se
ukládají stříbrné nitky a do tváří se usazují vrásky - přichází táří. A koloběh života
e opakuje znovu. Ovšem dnes je již úplně jiná doba.
Společně
e rodina obyčejně
chází
u televizní obrazovky děti u edají k počítačům, k internetu, prohánějí
e na teniových kurtech a na hřišti, kde v nedávné
minulo ti při žních stály dvě v této době
moderní výkonné mlátičky a plochu hři tě zaplnily fůry s obilirn, po vymlácení pak
s hromadami pleva následně e celá plocha zaplnila stády hus, které spá aly trávu
a bíraly zrníčka, která spadla na zem při
výmlatu obilí. Dnes j ou to dvě travnaté
hřiště, stále pečlivě udržované, které se
mohou srovnávat
těmi nejmodernějšímI.

A tak končím dnešní předvánoční
rozjímání. Přála bych Vám všem příjemné a klidné prožití nejkrá nějších vátků
v roce - VANOC a při nich také tiché
vzpomínání na doby minulé.
Do nového roku 2007 přeji všem hlavně zdraví, pokojeno t a stále dobrou duševní pohodu.
Ludmila Lapčíková - kronikáika
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KupecVojtěch

Mgr.
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Ing.
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1

GajdošíkZdeněk

2

SmrtkoFrantišek

361
312

3

PavlicoPovel
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4

KutálkovóJano
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Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
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Kandidát
Příjmení,jméno

Tituly

,.---:- Počethlasu

v%

abs.

Pořadí

Mandát

8.63
6.47

5

244

8.23

2

·
·•

160

5.39

6

•

KočicaJindřich

207

6

OtrusiníkTomáš

220

7

HubáčekStanislav

171

6.98
1
7.42
4
5.77
2

8

BrázdilAntonín

209

9

FojtíkováMiroslavo

10

KolaříkJiří

11
12

1

SuchánekFrantišek

2

Švehla Petr

3

KnotPetr

4

Kudelovárubico

5

I

256
192
Ing.

--

Gajdošík Zdeněk
Smrtka Franti ek
Pavlica Pavel
Lapčík Vítěz lav, Ing.
Uherková Marcela, Bc.
Suchánek František
Otrusiník Josef
Knot Petr, Mgr.
Kutálková Jana, MUDr.
Živnůstek Josef
Otrusiník Tomáš
Hubáček Petr
vehla Petr
Markusová Jitka, Ing.
Kudelová Lubica, Ing.

9.
10.
ll.

12.
13.
14.
15.

361 hla ů
312 hl.
305 hl.
300 hl.
292 hl.
256 hl.
244 hl.
244 hl.
237 hl.
236 hl.
220hl
215 hl.
192 hl.
1 8hl
160 hl.

Mí to paní Bc. Marcely Uherkové, která
před konáním ustavujícího
zasedání za tupitelstva obce, podle dikce zákona o volbách do
zastupitelstev
obcí, složila do rukou starosty
mandát z důvodu neslučitelnosti
funkce zastupitele s funkcí ve výkonu tátní správy pro obec
Kněžpole (jako vedoucí tavebního úřadu v Bílovicích), obdržel mandát za tupitele pan Josef
Moštěk, jako první náhradník ze tejné kandidátky jako paní Uherková, který získal mandát
253 hlasy za sedmé místo v pořadí obdržených
hla v absolutním počtu.

Zvolené orgány obce:
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MazurekAntonín
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KašnóMiroslavo
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7.12

7

13

KnotVojtěch

214

7.22
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OtrusiníkJosef
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8.23
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Kandidáti, kteří ve volbách získali mandát
zastupitele, V pořadí podle obdržených hlasu:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

I

Hlosy
,-v%

3627

Mandót

166

abs.

Občanskádemokratickástrano

Kandidátní
listina: Občanská demokratická strana
~
Por. číslo

,

I Komunistickástr.Čecho Moravy

Pořadí

v%

~611

1Ing.

2 102006
"

1
~

Počethlasu

Příjmení,jméno

-.- I 2

Kondidátnílistino

Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy

I

vv
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Starosta:
Zdeněk Gajdošík ,
Místo taro ta : František Smrtka
Rada obce:
Staro ta, mí tostarosta
Pavel Pavlica
František Suchánek
Ing. Vítězslav Lapčík
Finanční výbor: Pavel Pavlica (před eda)
Ing. Jitka Markusová
Ing. Lubica Kudelová
Kontrolní výbor: Petr Švehla (před eda)
Jo ef Moštěk
Josef Živnůstek
Mgr.Petr Knot
Ing. Vít. Lapčík
tavební a životního prostředí:
Komie
František
uchánek (před.)
Petr Hubáček
Tomáš Otrusiník
Komise kulturní a sociální:
Marie Abrhámová
(před .)
Josef Otru iník
MUDr. Jana Kutálková
Iveta Hrušková

-

)

USNESENí
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 6. listopadu
2006 v 19.00 hod. v klubovně víceúčelové budovy na hřišti TJ Sokol Kněžpole
Zastupitelstvo

obce:

- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, pí m. p) zákona Č. 128/
2000 b., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
• do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce
Kněžpole:
p. Pavla Pavlicu, nar. 12.10.1949
trvale bytem Kněžpole čp.260
• do funkce členů Výboru finančního Za tupitelstva obce
Kněžpole:
ing. Jitku Markusovou, nar.5.1.1975
trvale bytem Kněžpole čp.219
ing. Lubicu Kudelovou, nar.2.5.1969
trvale bytem Kněžpole čp. 315
• do funkce před edy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce
Kněžpole:
p. Petra Švehlu, nar.J9.1O.1962
trvale bytem Kněžpole čp. 117
• do funkce členů Výboru kontrolního
Za tupitel tva obce
Knčžpole.
p. Petra Knota. nar.27 .. 1981
trvale bytem Kněžpole čp.266
p. Jo efa Živnů tka, nar.17.3.1952
trvale bytem Kněžpole čp.146
p. Jo efa Mošťka, nar.2.4.1954
trvale bytem Kněžpole čp.25

vyd a I o:
- v souladu s ustanovením § 96 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějšfch předpisů:
• Jednací řád Zastupitelstva obce Kněžpole

stanovuje:
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm.p) zákona Č. 12 /
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
počet uvolněných členů Zastupitelstva obce Kněžpole
takto: 1 uvolněný člen za - starosta obce Kněžpole
počet členů Rady obce Kněžpole: 5 členů

vol í:
- v souladu s u tanovením § 84 odst.2, písmo m) zákona č.l 28/
2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
• do funkce starosty obce Kněžpole:
p. Zdeňka Gajdošíka, nar. 22.8.1947
bře
trvale bytem Kněžpole čp.267
• do funkce místostaro ty obce Kněžpole, který zastupuje
tarostu obce Kněžpole v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy tarosta nevykonává funkci:
p. Františka Smrtku, nar.6.12.1955
trvale bytem Kněžpole čp.292
• do funkce člena Rady obce Kněžpole:
p. Pavla Pavlicu, nar.12.1O.1949,
trvale bytem Kněžpole čp.260
p. Františka Sucbánka, nar. 10.9.1945
trvale bytem Kněžpole čp.295
ing. Vítězslava Lapčíka nar. 21.5.1965
trvale bytem Kněžpole čp. 190

zřizuje:
- v souladu
ustanovením § 84 od t. 2, písmo o) zákona
128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební
období 2006 - 2010
* Výbor finanční Za tupitel tva obce Kněžpole
* Výbor kontrolní Za tupitel tva obce Kněžpole
č.

!R.adoslné a požel1l1ané vánoční svátky

ebn-

Informace
obecního
úřadu

a v novém noce

2007

11Qdnězd'laví,

štěslí a osobní spokojenosli

* Podle zastupitelstvem obce Kněžpole schváleného dodatku k vyhlášce o místních poplatcích
bude od nového roku možné zaplatit roční poplatek
za odvoz komunálního odpadu jednorázově, 300,-Kč za osobu, a to ve stejném termínu jako platbu
za 1. pololetí.

všem člená'Íům a spoluobčanům
p'Íeje jménem
místní onqanizace

v

J{g)CU-C :.L
Pel~ SlJehfa, p{edseda

* Vyzýváme občany, aby při zimní údržbě hlavně
nových chodníků ze zárnkové dlažby při tátni ilnici
v obci tyto nesypali proti námraze solí, ani kuchyňskou, neboť jejím pů obením může docházet k narušování vrchní truktury betonových dlaždic.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravě a realizaci komunálních voleb za KDU-ČSL, zejména pak kandidátům.
Současně děkujeme všem našim příznivcům za
podporu v komunálních volbách.

* Vyzýváme společnosti, firmy a amostatné
podnikatele se sídlem a působící v obci Kněžpole
o předání informací - název, popis činnosti, adresa, telefon, kontaktní o oba, email, webové stránky
- na obecni úřad do konce roku pro doplnění na
obecní webové stránky.

Budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru
ve zvolené zastupitele.
Výbor MO KDU-ČSL
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ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole
konaného dne 4. prosince 2006
Zastupitelstvo obce:
vydalo:

neschvaluje:
1. doplňující návrh p. Švehly Petra, ohledně
nížení mí tního
poplatku za provoz y tému hromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování
komunálního odpadu v obci dle
OZV č.3/2004 o mí tních poplatcích ve znění jejích dodatků

1. v souladu
u tanovením
par.84 odst.2 písm.i) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
* Obecně závaznou vyhlášku č.l/2006 - dodatek č.2 k Obecně závazné vyhlášce č.3/2004 o mistních poplatcích

s ta n o v uj e:
1. radě
obce
prové t rozpočtová
opatření
v rozsahu:
* za měsíc pro inec 2006 dle § 102 odst.2 písmo a) zák. č.12 /
2000 Sb., o obcích

schvaluje:
1. v souladu s ustanovením
§ 84 odst.2 písm.c) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozděj ích předpisů
*
finanční
rozpočet
obce
na
rok
2007
příjmy:
7.609.000,-Kč
výdaje:
9.317.000,-Kč
1.70 .OOO,-Kč
financování:

vo l
1.

2. v
ouladu
s ustanovením
§ 84 od t.2 pí m.c) zákona č.128/2000
Sb. o obcích
ve znění pozdějších
předpisů,
§ 16 odst.3,
písm.b)
zák. č.250/2000
Sb.
*změnu č.4 rozpočtu
obce Kněžpole
pro rok 2006
výdaje:
487.000,-Kč
financování:
487.000,-Kč

í

:

v souladu s ustanovením §. 84 odst. 2, písmo p) zákona
č. 12 /2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpi ů
* do funkce člena Výboru kontrolního Za tupitel tva obce
Kněžpole : ing. Vítěz lava Lapčíka, nar.21.5.1965, trvale bytem Kněžpole čp.l90

berenavědomí:
1. kontrolu usne ení ZO - bez připomínek
2. zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2006 - bez připomínek

3. v souladu s ustanovením
§ 84 odst.2 písm.r) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
* výši odměn neuvolněným
členům Za tupitelstva obce
Kněžpole s platností od 6. listopadu 2006 dle návrhu Rady
obce Kněžpole - jmenovitě dle přílohy

ukládá:
1. radě obce prověřit možnosti sloučení 2 + 3 tupně tvorby
územně plánovací dokumentace ÚP obce Kněžpole
2. radě obce zjistit, za jakých podmínek je možná tvorba regulačního plánu obce
3. radě obce prověřit možnosti získání půjčky ze Státního fondu
rozvoje bydlení

4. podmínky uzavřené Smlouvy o úvěru - registrační čí 10
7510006200161 s KB Uh.Hradiště ve výši 2.400.000,-Kč.

Období leden 2006 - listopad 2006
Obec má k 30. listopadu celkem 1095 obyvatel
Od začátku letošního roku se narodilo 10 dětí, z toho 5 chlapců a 5 děvčat.
Zemřelo 14 našich spoluobčanů.
Antonie Zetíková
Anna Večeřová
Aloi Kašný
Františka Kašná
Alois Kašný
Jo ef Ondroušek
Vojtěch Janiga

čp.145
čp. 81
čp. 280
čp. 60
čp. 210
čp. 37
čp. 47

Jo ef Janků
František Juřena
Jaroslav Vrána
František Palčík
Božena Flíborová
Ladislav Ptáček
Božena Lapčíková

čp. 168
čp.18
čp.139 obrázek
čp.209
čp.14
čp.l35
263

Od začátku roku se do obce přihlá ilo k trvalému pobytu 21 občanů, 18 občanů se z trvalého pobytu odhlásilo.
Do svazku manžel kého v toupilo celkem 12 našich poluobčanů, 2 manželství byla rozvedena.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE
KNĚŽPOLE NA ROK 2007

Budova mateřské školy, třídy a chodby j ou plné něhuláků Mikulášů, čertů, vánočních tromečků, ryb, které
si děti vlastnoručně zhotovily. A kolik bá niček a pí ní
v vánoční tématikou
e naučily. Teď je čeká vyvrcholení předvánočních příprav. Tím bude zdobení vánočního
tromku hlavně figurkami z perníčku, které si za přispění
paní učitelek a hlavně ochotných a taro tlivých kuchařek
v kuchyni samy zhotoví.
A všechno chtějí ukázat a předvést na vánoční be ídce
maminkám, tatínkům babičkám, dědečkům, starším sourozencům a všem, kteří na be ídku přijdou. Už se nernohou dočkat. Nám do pělým budou odměnou rozzářené
obličeje dětí, jejich radost a spokojenost při rozbalování
dárečků.
Při této příležitosti nemůžeme zapomenout na ponzory a jejich dárky pro děti naší mateřské školy. Zejména
dčkujeme paní Otáhalové, která svým darem jistě potěší
všechny děti.

PŘÍJMY

i

ÁZEV
ti .Kč
Daň z příjmů fyzických osob-závi lá činnost...
1400
Daň z příjmů fyzických osob- OSVČ
600
Daň z příjmů práv. o ob
1 700
Daň z příjmů fyzických o ob kapitálových výnosů 100
Daň z přidané hodnoty
2350
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
320
Poplatek ze p
10
Poplatek za užívání veřejného pro tranství..
2
Poplatek za provozovaný výherní hr.pří troj
20
Odvod výtěžku z provozování loterií
]5
Správní poplatky
30
Daň z nemovitostí
650
Splátky půjčených pro tředků
6
Neinve tiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu
130
Příjmy z poskyt. služeb a ostatní nahodilé příjmy ...49
příjmy z odpadového hospodářství
40
Pronájem pozemků
25
Pronájem kanalizace
30
příjmy z o tatního pronájmu
60
přijaté úroky
10
ů

bře

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pŘÍJMY CELKEM

_

7 609

VÝDAJE
ÁZEV
Silnice
Komunikace
Dopravní obslužno t
Školství
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Ko tel
O tatní záležito ti dělovacích pro tředků
vý tavba inženýrských sítí Přídolí...
ebn: Fotbalový oddíl

Hřiště
Po iJovna
Kluzi tě
Volejbalové hřiště
Teni ový klub
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Územní plán obce
Péče o vzhled obce
Péče o krajinu
Sociální péče
Požární ochrana dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
Sociální fond

ti .Kč
52
550
60
1336
27
218
60
35
2100
293
25
12
20
10

1
1] O
.450
200
245
368
5
294
35
829
1549
283
150

VÝDAJE CELKEM

9 317

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1708

Rado tné prožití vátků vánočních
do nového roku hodně zdraví
o obní a rodinné pohody
Vám

přeje

Obec Kněžpole
S přáním krásného prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojeno ti v novém roce
se připojují šichni zaměstnanci Obecního
úřadu a redakční rada Kněžpolských novin
5

Postřehy ze Slavností vína v Uherském Hradišti

•••• a jubilejního

.

10. ročníku Hubertovy jízdy v Kněipoli
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Základní škola - Krásně je na světě

.

Na konci měsíce vyzdobili žáci školu halloweenovými dýněmi a strašidýlky.
V listopadu u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých (13.
11.) ocenili význam zraku jako daru, o který je třeba pečovat.
"Co všechno mohu protože vidím?"
Vidím oblohu mraky, letadla. Mohu hrát mičové hly, jezdil
na. kole a na bruslích. Mohu pozoroval věci, zvliata a lidi v dálce.
Mohu rozlišovat na dálku jejich velikosl a mohutnost. Mohu se dívat na televizi, na video, chodit do kina, díval se na hodiny. Vidím
svou rodinu a kamarády. Vidím, kdo se na mě usmívá. Vidím, jak
ID tatínkovi a mamince sluší. J já se můžu pěkně upravit a namaloval se. Vidím se v zrcadle. Mohu opisovat z tabule výpisky, mohu
kreslit barevné obrázky. Vidím celý svět kolem sebe.
Dominika Musilová, 4. ročník

Uplynulo 1. čtvrtletí školního roku a my e zamýšlíme nad
tím, čeho se nám během tří měsíců podařilo dosáhnout. Pracujeme podle celoročního projektu "Krásně je na světě, to bude
den."
Těma projektu je pestré a přináší pro děti úzké epětí
širokým záběrem na život a věci, které nás ovlivňují a které se pouhým "učením" do hodin nedo tanou. Žáci se eznamují s novými pojmy, vyhledávají informace, zpracovávají je a v čin no tním
učení prožívají. Sami přinášejí další poznatky k tématům.
O záříjových akcích jsme již informovali v minulém čísle
Zpravodaje.
V říjnu děti nejvíce oslovily akce k Mezinárodnímu
dni zvířat (5.10.). Uspořádaly výstavku doma chovaných zvířátek a zajely se podívat do ZOO Lešná. Prohlédly si zde nově otevřený
pavilon YUCATAN a vyslechly si vyprávění pracovníka vzdělávacího střediska o dorozumívání zvířat.

Ve spolupráci s pracovnicí Speciálně pedagogického centra
pro zrakově postižené ve Zlíně paní Mgr. Janou Vašťákovou
proběhla be eda o vzdělávání nevidomých dětí. Naši žáci měli
možno t si prohlédnout a vyzkoušet řadu pomůcek.

Při příležitosti Světového dne pošty (9.10.) pobesedovali
žáci s paní li tonoškou a zkoušeli navrhnout poštovní známku.
Ke Světovému dni výživy (16.10.) připravili prvňáčci zdravou
a chutnou svačinku pro všechny.

V prosinci nás čekají akce k Mezinárodnínu
dni o ob postižením (3.12.), k Mezinárodnímu
dni civilního letectví (7.12.),
ale hlavně Mikuláš a Vánoce. Na adventní odpoledne, které
proběhne 18.12. e už teď děti těší a pilně připravují.
I Vám všem přejeme pěkné vánoční svátky.
Učitelé a žáci ZŠ Kněžpo!e.

7

Slovácké hody v Kněžpoli v obrazech
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OBčANSKÉ SDRUŽENÍ KNĚŽPOLSKÁ CHASA
Rok 2006 se pomalu chýlí ke konci, stejně jako sezóna akcí pořádaných kněžpolskou chasou. V průběhu roku
jsme se mohli setkat na Fašan.ku, Stavění máje, Slováckých hodech i Babských hodech.
Také letos jsme se museli při Slováckých hodech obejít
bez mladších i starších stárků. Proto doufáme, že se příští
rok najdou mezi naší mládeží odvážlivci, kteří po dvou
letech vynesou na denní světlo starší právo pečlivě opatrované poslední starší stárkou.
I když sezóna akcí pro rok 2006 skončila, musíme se
již nyní připravit na rok další. Nejvýznamnější společenských událostí se stanou v srpnu Dožínky, které budou
v naší obci obnoveny po padesáti letech. Na jejich náročné organizaci se bude s největší pravděpodobností
podílet i mužský pěvecký sbor. Všichni organizátoři
e budou
snažit, aby vše bylo dokonale připravilo a tento den byl
pro účastníky, naše občany i přespolní hosty nezapomenutelným zážitkem.
rře
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se akcí zúčastnili
, i těm, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili kulturní dění
v obci. Organizace těcbto akcí není jednoduchou
záležitostí a celé chase zabírá velkou část volného času a představuje i nemalé finanční vydání. Přestože to tak možná
navenek nevypadá, za realizací našich akcí se skrývají

hodiny dřiny. Proto bych chtěl všem členům chasy i těm,
kteří nám pravidelně podávají pomocnou ruku, vyjádřit
velký dík za odvedenou práci.
Chtěl bych za kněžpolskou chasu poděkovat Antonínu Žmolovi, díky kterému máme své internetové stránky
www.knezpolskachasa.ic.cz.
Naleznete zde mimo jiné fotografie z pořádaných akcí, ale hlavně aktuální informace o připravovaných událostech a kalendář akcí okolních
vesnic.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za
podporu, bez které bychom jen stěží mohli obohacovat
kulturní děni v Kněžpoli.
Za členy OSCHK vám všem přeji Veselé vánoce, šťastný nový rok a spoustu splněných přáni v roce 2007.
Ondřej Bílek (předseda OSKCH)
Kalendář akcí:
Fašank
Stavěni máje
*
Káceni máje
*
Dožínky
*
Hody
Babské hody
*

3.3.2007
28.4.2007
30.5.2007
(datum bude upře něno)
26.11.2007
10.11.2007

_____i při f!;uúskO'" "oiJe," to ekase slušelo

9

Podzimní hony v MS Kněžpole
Jako každoročně
i v letošním
roku listopadem
začala myslivcům
hlavní lovecká sezóna, my Livecké
žně - hony na drobnou zvěř. V obotu 25.1i topadu se ráno ešli členové
Mysliveckého sdružení K.něžpole na
"Bažantnici" k prvnímu polečnému
honu tohoto podzimu. Sešlo se celkem 20 členů sdružení, 2 honci a navíc také 4 lovecky upotřebitelní
psi.
Následovala
nutná administrativa,
kdy každý ze zúčastněných
e zapsal
do seznamu účastníků honu, nahlásil
číslo zbraně se kterou se lovu zúčastní a předložil nutné doklady.

Po půl osmé, při oficiálním ná tupu, před eda MS polu s mysliveckým
hospodářem přivítali všechny přítomné a obeznámili je s předpokládaným
průběhem honu. Plán honu počítal
s odlovem asi 10 kusů bažantích kohoutů, 10 kusů zajíců a předpoklad
byl, že se podaří ulovit i zástupce
zvěře škodící my livo ti. Při zahájení
byla důrazně připomenuta
nutno t
bezpečného
zacházení se střelnou

zbraní, dále nutno t plnění ustanovení my liveckého zákona i zásad my livecké etiky. Před osmou hodinou
jsme polečně zamířili na první leč
v polní čá ti honitby na tzv, Jarošovské traně, Po první leči pak následovala, už v le ní části, leč druhá která
skončila u umělé nory sdružení na
potoku Bůrava.
Na výloži po obou lečích bylo celkem 11 zajíců, 7 bažantů a uloven
byl také jeden kačer kachny divoké.
Po řádném ošetření zaječí zvěře byl
první letošní hon ukončen. Prostor
le a od ,Kanady"a od hlavní aleje po
řeku Moravu zůstává jako komora zvěře pro příští
rok.
V průběhu celého dne členové
družení
bedlivě
ledovali
počet
kusů srnčí zvěře
ale pro naši honitbu
exotickou
daňčí zvěř, která
v současné době
e v honitbě vykytuje, bohužel během honu nespatřili. Ani vytoužená liška či kuna patřena nebyla.
Na závěr honu byla ulovená zvěř
vyložena na výřad v prostoru dvora
"Bažantnice". Při závěrečném nástupu střelců a honců předseda sdružení
poděkoval všem za di ciplínu, za dodržování bezpečno ti při střelbě a za
příkladné myslivecké chování v průběhu celého honu. Po vzdání cti ulo-

Výbor MO Českého červeného kříže
v Kněžpole děkuje občanům, kteří naší
společenské organizaci jakýmkoliv způsobem
projevují přízeň již celou řadu let a přejeme
všem příjemné prožití svátků vánočních a do
nastávajícího roku 2007 přejeme hlavně
pevné zdraví, žádné nemoci nebo úrazy a stále
dobrou duševní pohodu.
Anna Jakšíková, předsedkyně
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vené zvěři nakonec před eda pozval
přítomné k úča ti na "po lední leč"
s gulášem a dalším občer tvením
které k tomu patří.
Zvěř byla rozdělena
ti členské základny
družení, neboť počet
ulovených bažantů a zajíců ne tačil
k uspokojení všech. Část zvěře byla
také předána do tom boly.
V průběhu po ezení po skončeném honu e na "Bažantnici" dostavila hlídka Policie ČR. Po kontrole
dokladů hlídka konstatovala, že hon
proběhl řádně a že ne hledala žádné
problémy a pochybení. Dobrá nálada
při posezení vydržela do pozdních
odpoledních hodin.
Do konce letošního roku e členové sdružení ejdou na společném
honu ještě 16.prosince. Opět se bude
lovit bažant a zajíc a to v le ní části
honitby od Topolné a od Spytihněvi.
My livci očekávají, že příroda k nim
bude příznivě nakloněná a že do ažený výřad bude ale poň na úrovni
výřadu prvního honu.
Vážení spoluobčané, pomalu končí rok 2006, za krátko bude rok 2007.
Je tady období vánočních přání a novoročních předsevzetí. Jménem my livců přeji Vám všem krá né, pokojené a požehnané prožití nejkrásnějších
svátků v roce, vátků vánočních. Do
roku 2007 přeji mnoho ště tí, zdraví,
pohody, osobních a pracovních úspěchů.
čá

Za členy Mysliveckého sdružení
ingAnt Iakšik, předseda MS

Poděkování
Všichni zvolení
členové
zastupiteLstva obce Kněžpo!e.
kteří na kandidátce Občanské
demokratické strany kandidovali v letošních komunálních
volbách, děkují upřímně touto
cestou všem voličům, kteří jim
svým hLasem vyjádřiLi podporu a důvěru v jejich práci pro
obec.

Mužský pěvecký sbor z Kněžpole a Obecní úřad Kněžpole
.~

Vás srdečně zvou na besedu

"

V"

"""

"VANOCNI ZPIVANI"
které se uskuteční v pátek 22.12.2006 v 19.00 hodin
v sále místního kulturního zařízení.
V programu vystoupí:
Mužský pěvecký sbor z Kněžpole se svými hosty
Vanda Drozdová, umělecky působící především v Brně
Čestmír Mléčka, operní pěvec
cimbálová muzika Včelaran
pěvecká sekce kněžpolských žen a dívek
Programem provází Vanda Drozdová
Po hodinovém programu, ve kterém zazní písně Adama
Michny z Otradovic ze 17. století, bude následovat společné
zpívání a besedování. Občerstvení bude zajištěno jednak pořadateli, jednak se očekává obohacení besedních stolů vlastními
tradičními výrobky zúčastněných občanů.

bře,

Tělouýchouná jednota
SOKOL Kněžpole

Obecní úřad Kněžpole
pod záštitou Rady obce Kněžpole
pořádá

31.12.2006

zve všechny
na tradiční

v kulturním zařízení
taneční zábavu

v

'!bnC'

Stěpánskou
zábavu

SILVESTR 2006
k tanci iposlechu
bude hrát skupina

dne 26.12. 2006
v kulturním zařízení
v Kněžpoli

SYNCHRON
z Uherského Brodu.
Bohaté občerstvení v ceně vstupného.
Místenky v předprodeji na obecním
úřadě.

Hraje hudební skupina

"Madison"
Františka Smetany
11

Český svaz zahrádkářů Kněžpole
Vážení přátelé,
blíží se konec roku a s ním i čas našeho bilancování. Bylo by nošením dříví do
lesa, kdybych opakoval to, co slyšíte nebo
se dočtete každý rok. Ať už je to Velikonoční beseda u cimbálu s tradiční ochutnávkou vín nebo úča t našich vinařů při
reprezentaci obce při zářijových Slavno tech vín v Uher kém Hradišti, Taktéž výměna oplocení v osadě Č. 1spěje zdárně ke
svému konci. Potud by bylo všechno v pořádku. Ale co nás mrzí, je neplnění povinno tí od některých našich členů. Tyká
se to hlavně neplacení nájmu za pozemky. Také často dochází ke porům v o adách
ohledně
přerůstání větví
stromů k ou edům. Proto j me
k vyjasnění těchto sporů oslovili odborníka
z Územní rady
ČZS v Uherkém Hradišti:

"Pokud soused neu pěje se vými
požadavky na odstranění větví a kořenů
z porostů sou edem smírnou cestou, je
oprávněn, dle ustanovení § 127 občanského zákoníku od tranit je ze svého
pozemku ám a to všechny převislé větve
a kořeny až po hranici ouseda která je
polečná oběma pozemkům, avšak jen ve
vhodném vegetačním období a způsobem
šetrným, odpovídajícím míře a rozsahu
rušeni. Vhodnou vegetační dobu a šetrný způsob odstranění musí znát každý
zahrádkář."

"Ovoce na přesahujících větvích patří vlastníkovi tromu, stejně tak ovoce
spadlé k sou edovi. Vlastník pozemku
je povinen, dle ustanovení § 127 odst. 3
občanského zákoníku umožnit v nezbytné míře vstup na svůj pozemek cílem
očesání nebo sběru ovoce z přesahujících větví. Odstraňování převislých větví
v době vegetace je nepřípustné. V tup na
ou ední pozemek v případě ne ouhlasu
ou eda mohou řešit na žádo t majitele
orgány mí tní amo právy a tím předejít
ou edním perům."
"Pro zahrádkáře platí u tanovení
osadního řádu, že je povoleno vysazovat
porosty při hranicích sousedních zahrádek pouze ve vzdálenosti rovnající se
polovině předpokládané výškyvzro tlého
stromu."
a závěr mi dovolte, abych Vám
jménem ČZS v Kněžpoli popřál šťastné
a ve elé Vánoce a do nového roku 2007
všechno nejlep í, hodně ú pěchů, štěstí
a zdraví.
Antonln Vašíček, předseda ČZS Kněipole

Tenisový klub Kněžpole - zhodnocení letošní sezóny
vat a na podzim je undávat, bylo výborem TK rozhodnuto
k oplocení přidat podpěry které by zabránily případnému
vyvrácení plotu. Chtěl bych touto ce tou poděkovat firmě
KOVOP, potažmo p.Pavlicovi Pavlovi za to, že jak materiál,
tak i práce s tím pojené, teni ovému klubu dodal zdarma.
Členové TK na brigádě, která byla 2. prosince 2006 tyto namontovali a tím se udělal další krok ke zkvalitnění a zabezpečení tenisového areálu. Na jarní brigádě v příštím roce
chceme přidat další závětrné plachty a tím vytvořit téměř
bezvětrné prostředí pro teni ovou hru.
Závěrem bych poděkovat za spolupráci Obecnímu úřadu, firmě KOVOP, firmě Vymyslický- výtahy, všem členům
teni ového klubu za odvedenou práci a nám všem, kněžpolským občanům popřát lá kypLné prožití vánočních svátků
a v novém roce, ať je každý den, Vaším Štědrým dnem.

Ji tě budete e mnou ouhlasit, že letošní rok, co e počasí týče, byl trochu ne tandardní.
Mnozí i ji tě vzpomínáte, že j me v měsíci červnu ještě
topili, v červenci pak ná ledovala tropická vedra. Srpen byl
mimořádně deštivý a září také nic moc. A protože tenis je
port, který se u nás v Kněžpoli hraje na otevřených venkovních kurtech, tak lze pochopit, že se toto mimořádné počasí
podepsalo na tenisových aktivitách nejenom členům TK, ale
i ostatních milovníků tohoto sportu.
Vytíženost kurtů byla podstatně nižší než minulých letech. To se samo sebou muselo nutně odrazit i v tržbách za
pronájem kurtů, které byly podstatně nižší než v minulo ti.
icméně teni v Kněžpoli e neprovozuje kvůli tržbám,
ale je to jistá forma pohybové aktivity nejenom pro naše občany.
I přes tuto nepřízeň poča í jsme v' ak plán práce z větší
části realizovali.Byl u kutečněn jarní turnaj pro členy tenisového klubu a v podzimním období burčákový turnaj.
Obě tyto sportovně společenské akce byly dobře obsazeny a dá se říct, že proběhly velmi úspěšně.
Co se nám nepodařilo uskutečnil, byl turnaj rodičů s dětmi, které jsou začleněny do tenisové školy. Nekonal e ne
nad proto, že by nebylo ze strany tenisového klubu dobré
vůle a zájmu tento uskutečnit. Odpověď na otázku "proč" je
velice jednoduchá - pro nezájem ze trany účastníků. Tímto
e do távám k činno ti tenisové školy, která v minulosti, dá
se říci fungovala na dobré úrovni, ale vzhledem k ča ové zaneprázdněnosti trenéra p. Kavalce, bude třeba činnost tenisové školy přehodnotit a dát jí nový náboj a pevný řád.
Přestože by se zdálo, že je tenisový areál dobudován, je
pořád co vylepšovat. Mimo to, že byla prováděna pravidelná
celoroční údržba veškerého zařízení rozhodli jsme se v letošním roce pro další zásadní úpravy tenisových kurtů, abychom každoročně nemuseli na jaře závětrné plachty nataho-

Mgr. Zajíček Josef, předseda TK Kněipole
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