
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás

pozdravil jménem obecního úřadu,
rady obce a celého zastupitelstva
naší obce. Blížící se konec roku
nás nutí k hodnocení a zamyšlení
nad téměř skončeným rokem, ale
také k myšlenkám a představám
roku následujícího.

O dění v naší obci jste pravidelně informováni v našem tisku
a myslím, že se nám v tomto roce podařilo splnit naše představy,jak
v činnosti investiční, sportovní, sociální a kulturní. Mimo již tra-
diční akce byl letošní rok obohacen o připomenutí oslavy a podě-
kování za úrodu - dožínky. Dožínky o 50 let později byly důstojnou
vzpomínkou tradice na vesnici. Chtěl bych ještě znovu organizáto-
rům této akce poděkovat.

V investiční (stavebni) činnosti se nám podařilo získat finanč-
ní dotaci z Ministerstva místního rozvoje v částce téměř 200 tisíc
korun na vybudování dětského hřiště "Markov". Také Zlínský kraj
nezůstal pozadu a částkou 220 tisíc korun nám pomohl při rekon-
strukci chodníků. Letošní rok a hlavně rok následující by měl být
přípravou projektových dokumentací, dokončením nového územní-
ho plánu - a tím vytvoření podmínek pro čerpání finančních pro-
středků z EU.

Kulturní akce budou v závěsu navazovat na minulé léta.
8.prosince 2007 bude v kulturním zařízení Vánoční kon-

cert Boršičonky Ant.Konička, Štěpánská zábava v režii TJ Sokol~
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Pozvánka na vánoční koncert
Obec Kněžpole Vás srdečně zve na

vánoční koncert
Boršičanky Antonína Koníčka,

který se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2007

v 18.00 bodin
v sále Kulturníbo zařízení

v Kněžpoli.
Vstupné je dobrovolné.

Kněžpole a závěr roku nám zpříjemní "Silvestr 2007" s vítáním
nového roku před vánočním stromem, pořádaný obecním úřadem
pod záštitou rady obce. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.

Chtěl bych všem, kteří se podílí nn činnosti chodu obce - spole-
čenským organizacím ijednotlivcům upřímně poděkovat.

Závěrem mně dovolte, abych Vám všem popřál šťastné a veselé
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce
2008.

Zdeněk Gajdošík, starosta obce

Část nového dětského hřiště na Markově

Členky výboru Českého červe-
ného kiiže v Kněžpoli přejí svým
členům i ostatním našim obča-
nům do nového roku 2008 pev-
né zdraví, žádné zraněni, bolesti
a úrazy v průběhu všedních dnů
a všem splnění všech, i těch nej-
tajnějších tužeb a plánů.

Za výbor ČČK
Anna Iakšiková
předsedkyně MO

Radostné a požehnané
vánoční svátky

a v novém roce 2008
hodně zdraví,
štěstí a osobní
spokojenosti

všem čtenářům
a spoluobčanům

přeje jménem místní
organizace KDU-ČSL

Petr Švehla, předseda



BODYSTYLING
Kde: K.něžpole

(sál vedle pohostin tví)
Kdy: Každou středu v 19:00 hod

Začínáme 2 . 11. 2007

S sebou: Ručník podložku. pití
(Činky, gumičky, OVERBALL)
a hlavně dobrou náladu a chuť cvičit!
Vstupné: 20,- Kč
Tě í e na Vás

Vendula Kašná

POZVÁNKA

Tělovýchovná jednota SOKOL
Kněžpole si Vá tímto dovoluje pozvat
na tradiční
v

Stěpánskou zábavu,
která se koná 26. 12. 2007
od 20,00 hodin

v ále mí tního Kulturního zaříze-
ní. K tanci a po lechu hraje kupina
MADISON, o dobré občer tvení
a bohatou tombolu je postaráno.
Srdečně zvou SPORTOVCI

Obecní úřad Kněžpole
pod záštitou Rady obce Kněžpole

pořádá

31.12.2007
v Kulturním zařízení v Kněžpoli

taneční zábavu

SILVESTR2007

K tanci a po lechu bude hrát ku-
pina SYNCHRON z Hluku,

začátek je v 19.30 hod., v tupné
činí 180,-Kč/osobu, bohaté občer tve-
ní v ceně vstupného. Místenky v před-
prodeji na obecním úřadě.

období leden 2007 - listopad 2007
Naše obec má k 30.li topadu 1100 obyvatel. Od začátku letošního roku se narodilo

12 dětí z toho 7 chlapců a 5 děvčat.
Zemřelo 7 našich poluobčanů.
V letošním roce e přihlá ilo do na í obce k trvalému pobytu 20 občanů, 16 spolu-

občanů e z trvalého pobytu odhlá ilo.
Do svazku manžel kého vstoupilo 7 spoluobčanů.
Nejstarším občanem v naší obci je p. Ignác Kaňovský, Kněžpole čp.213 nar. v břez-

nu 1916, nejstarší občankou je p. Lapčíková Marie, Kněžpole čp.153, nar. v únoru 1917

~ V 1COCe 2007·
Lapčíková Marie
Pauřfková Ludmila
Bilavčíková Marie
Žižka Aloi
Křenová Ludmila
Žižková Bohumila
Štefaník Václav
Kaňov ký Jo ef

90 let
85 let
80 let
80 let
85 let
80 let
80 let
80 let

únor
duben
květen
červen
červen
září
září
říjen

čp. 153
čp. 236
čp.163
čp. 32
čp. 159
čp. 32
čp. 77
čp. 243

Padesátníci

Šedesátníci
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Mateřská škola
Jsi náš kamarád

Školní rok zahájila naše mateřská kola v pondělí 3.9.2007.
Jako každoročně přišly děti, které e nemohly dočkat etkání
s kamarády, jiné s troškou obav, co je nového očekává. Tak-
to j me přivítali 35 zap aných dětí a ty jsme přivítali ve dvou
třídách. Děti navštěvují třídu SRDíČEK a třídu MOTÝLKŮ.
V letošním roce si s dětmi hrají, zpívají, povídají a mějí se tři
paní učitelky.

tí nemocných kamarádů a jejich návštěva. Veškeré činnosti pro-
bíhají formou her, děti se učí nejen prosociálnímu chování vůči
kamarádům, ale i sebeob luze komunikaci s dětmi i do pělými.
A to ani nemluvíme o znalo tech v různých oblastech, e tetic-
kých, hudebních tělovýchovných dovedno tech.

Velkou pozorno t učitelky věnují i předškolákům. Zde je
uplatňována především polupráce rodiči zakoupením 3 sešitů
pro přípravu dětí na ZŠ. Rodiče tak mají také přehled o čin-
nostech dětí v MŠ ale zvykají i i na "domácí úkoly", které i
před koláci přináší domů.

Obzvláště ty nejmenší přicházely do kolky nejen očekává-
ním zajímavého, ale i s obavou z nového a e te kem po mamin-
ce. Zármutek i obavy se snažily ze všech sil rozptýlit učitelky
během prvního mě íce. Po tupně u dětí vyhrávali noví kamará-
di, hračky, zajímavé hry i činno ti a v nepo lední řadě i pochová-
ní a pohlazení od paní učitelky, když přišla nějaká ta Izička.

Zajímavých činno tí je každý den mnoho. Učitelky je připra-
vují podle Tematických bloků v souvislosti e Školním vzděláva-
cím programem. Vše je přizpůsobeno konkrétním podmínkám
školy. Každý měsíc se věnujeme určitému okruhu tematických
celků. Těch je celkem deset, na každý měsíc jeden. A tak jsme e
v září zajímali KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY. Sezna-
movali jsme se s prostředím školy po ilovali kamarád ké vztahy
a rozvíjeli i citový vztah k domovu a rodině. Říjen byl za věcen
přírodě SKLÍZÍME PLODY PODZIMU a tu jsme si vyprávěli,
co e v tomto měsíci děje na zahradě, na poli i v lese. Listopadu
odpovídalo téma KDYŽ PADÁ LISTÍ a s tím souvi elo pozoro-
vání počasí, péče o zdraví, poznáváni vlastního těla i vzpomenu-

V pro torách budovy prezentujeme výrobky dětí v obla ti
e tetické výchovy takřka na každém kroku. A tak většinou pod-
le ročních období je průběžně výzdoba obměňována výrobky
i obrázky malých šikulů.

Mnoho akcí j me již uskutečnili a ještě více ná jich čeká
a tě íme se na ně. Zhlédli j me několik divadelních představení
v M , za pohádkou j me e vydali i do UR a nav tívil nás dokon-
ce i opravdový kouzelník. Jednoho krásného podzimního dne
jsme se vět ími dětmi vydali na celodopolední výlet do le a.

yní v předvánočním ča e, e těšíme na náv těvu Mikuláše
před čerty máme ovšem trošku re pekt, budeme péci opravdo-
vé vánoční perníčky zdobit tromeček i celou "kolku. A až vše
připravíme, pozveme i rodiče na pravou vánoční besídku, kde si
pro ně připravíme vánoční pá mo pí niček, básniček, pohádek
a popovídání při voňavých vánočních dobrotách.

Tak letí čas v naší mateřské škole a ani i někdy nestačíme
uvědomit, že e už rok 2007 chýlí ke konci. Dětem ani učitelkám
to však nevadí, protože i pro ten příští rok 2008 mají plno plánů

.3 nápadů a na jejich uskutečněni se všichni těší.
Na závěr v em čtenářům přejí klidné prožiti vánočních dní

a hodně zdraví do nového roku 2008 všechny děti, učitelky
i zaměstnanci mateřské školy v Kněžpoli.
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Základní škola Kněžpole
Radost

Práce učitele se často hodnotí jen podle toho, zda
děti krásně píší umí vyjmenovaná slova či násobilku.
Ale věťí část našeho vkladu do dětí se ukáže daleko
později. Je to jako s obilím. Zasejete a opatrujete, aby
vyklíčilo, aby mělo dost vláhy, aby ho nepotloukly krou-
py, aby ho nenapadli škůdci, aby mělo do t slunce. Já
jsem letos při dožínkách v Kněžpoli měla velkou radost.
Osobní radost z toho, kolik našich žáků různého věku
se aktivně zapojilo do přípravy a realizace zvykoslov-
něho obřadu z bohatých tradic lidové kultury našeho
kraje.

Dobře j me zaseli a opatrovali, úroda se jeví jako vel-
mi dobrá.

Jana Polášková
Poděkování skupině dětí, které i o prázdninách nacvičily pásmo na dožin-
kovou slavnost.

Sedm klíčů k radosti
Od letošního roku otevírají I. a 6. ročníky

základního vzdělávání nové školní vzděláva-
cí programy. Podle celo tátního Rámcového
vzdělávacího programu i každá škola zpra-
covává svůj školní vzdělávací program. aše
škola i jej nazvala Sedm klíčů k rado ti.
Proč?

Rada Evropy vymezila 7 dovedností, kte-
ré jsou metaforickým vyjádřením pro tředků
k odemykání dveří do nových situací - učení,
objevování, myšlení, komunikace, kooperace,
práce, přizpůsobování se změnám.

Mini terstvo školství tanovilo 6 klíčo-
vých kompetencí - kompetence komunika-
tivní, občan ká k učení, pracovní, k řešení
problémů, ociální. A my j me si přidali sed-
mou- umět se radovat.

Celým vyučováním bude proJínat 7 průře-
zových témat - o obnostní a ociální výchova,
výchova demokratického občana výchova
k myšlení v evropských a globálních ouvi-
lostech, multikultumí výchova, enviromen-
tální výchova, mediální výchova a kreativita.

Pro naši školu jsme stanovili těchto 7
principů a priorit: tvořivost, rado t, individu-
ální přístup, regionální výchovu, hudbu, pří-
rodu, zájmové vzdělávání.

Na základě všech uvedených skutečností
j me tanovili 7 cílů pro děti, 7 pro pedagogy
a 7 pro rodiče. a rodiče e obracíme s těmi-
to cíli: poznat principy školního vzdělávacího
programu, uplatňovat tyto principy v domácí
přípravě s dětmi, aktivně a tvořivě využívat
čas s dětmi sledovat individualitu a o obitost
dítěte, změnit postoj k hodnocení dětí, být
příkladem k celoživotnímu vzdělávání, mít
radost z rozvoje dětí a celé rodiny.

Protože učíme na malotřídní škole, zapra-
covali jsme hlavní myšlenky i do celoročního
projektu, který jsme nazvali stejně - edm
klíčů k radosti.

Věřím, že e nám společně podaří naučit
i těmito klíči odemknout všechno, co v živo-

tě budou děti potřebovat.
Jana Polášková, ředitelka školy
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Občanské sdružení Kněžpolská chasa
Rok 2007 byl bohatý na akce, které pořádalo Občanské

sdružení Kněžpolská chasa.
Začalo to únorovým fašankern, kterého se zúčastnilo nernno-

ho lidí, ale i tak si myslíme, že tato znovu obnovená tradice se
tady udrží ještě po další roky. Večer hrála skupina Madi on.

Další akcí bylo stavění a kácení máje, které proběhlo v tra-
dičním květnovém termínu. Podařilo se nám máj postavit a také
shodit a za to děkujeme především kněžpolským mužům a dou-
fáme, že příští rok s Vaší pomocí můžeme opět počítat. K posle-
chu a posléze i tanci hrála mladá cimbálová muzika z Dubňan
e kterými počítáme i pro příští rok. '
_ A byly tu prázdniny a s nimi i dlouho očekávané a připravo-

vané Dožinky po SOti letech. Tato akce měla velký rozsah a pro-
to jsme při jejím pořádání museli oslovit obecní úřad a mužský
pěvecký sbor. Samozřejmě nernůžerne zapomenout na finanční
podporu všech sponzorů, kterým tímto také děkujeme. K po le-
chu a tanci při večerní zábavě hrála dechová hudba Kněžpolan-
ka a cimbálová muzika Mladí burčáci.

S koncem prázdnin začaly přípravy na hody, které byly leto
se vším všudy, tzn. se stárky a stárkami. Hody e konaly 27.říj-
na a za mladší stárky šli David Kašný a Hanka Bilavčíková a za
starší stárky Petr Moštěk a Bára Bilavčíková, U Bilavčíků byly
teda obě dvě stárky a tím byla také ovlivněna trasa hodového
průvodu. Chceme e omluvit těm poluobčanů, kteří z tohoto
důvodu hodový průvod neviděli. Také počasí nás letos po něko-
lika letech hodně zklamalo a tak byly kroje většinou schovány
pod pláštěnkami a nebo deštníky. Celým dnem a večerem nás
doprovázela dechová hudba Sadovanka a večer e k ní přidala
ještě cimbálová muzika Mladí burčáci.

O tři týdny později nebylo počasí o moc lepší, ale nedalo se
nic dělat a my vyrazili na dozvukovou obchůzku dědinou včele
s harmonikářem Milanem, za kterým šel průvod chlapců a děv-
čic, ale samozřejmě v opačných krojích než na hody. Byla velká

zima a tak jsme se museli hodně zahřívat, každý svým způ 0-

bem. Večerní zábavou nás provázela skupina Madison.
Pro příští rok 2008 připravujeme předběžně všechny akce

vyjma Dožínek, které se uskuteční až v roce 2010. Doufáme že
za velkého přispění obce, budeme tyto akce moci uspořádat.

Děkujeme všem, kteří se jak aktivně tak pasivně podíleli na
zdárném průběhu těchto akcí. Také přejeme rado tné prožití
vátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, ště tí a lásky.

výbor O.S.K.CH., foto Fr. Smrtka
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Z činnosti Mužského pěveckého sboru v roce 2007
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás ve

stručnosti eznámil s působe-
ním Mužského pěveckého sbo-
ru v tomto roce.

Členové sboru e chá-
zejí ke zkouškám každé úte-
rý v případě nacvičování na
náročnější akce také ve čtvrtek.
Rok jsme zahájili účinkováním
na ko tu slivovice v obci Buko-
vany na Kyjovsku, společně
s dalšími pěti obla tními sbory.
Již podruhé jsme zazpívali při
"Setkání s důchodci" v Kněžpoli, které se konalo v březnu. Za
pozvání na tuto tradičně velmi pěknou akci patří naše poděko-
vání organizátorkám , členkám Červeného kříže v Kněžpoli.
V dubnu j me zpívali při tradičním Ko tu vína v na í obci za
doprovodu cimbálové muziky Včelaran. utno podotknout, že
premiéru i zde odbyly děvčice Ženského pěveckého sboru, kte-
ré klidily velký úspěch. 24.6. e konal v Bílov kérn parku již tra-
diční Mezifarní den, kde vystoupily mimo jiné oba kněžpolské
pěvecké bory. O mě íc později j me zazpívali při lavno tní mši
v místním ko tele u příležito ti kněžpolské pouti.

ejvětší kulturní akcí letošního roku v naší obci byly"
Dožínky po padesáti letech". S přípravou ko eckých písní jsme
začali již v květnu. V té době j me již pracovali na opravě mlá-
tičky / pozdější důležité součásti dožínek/, asi sedumde át let
starého troje, který jsme dostali darem / za dvě flaše slivovice/
od původního majitele z Topolné. Opravy proběhly za aktivní
účasti mnoha členů boru na Kučerovém gruntě. Součá tí pří-
prav na dožínky byly i polečné zkou ky žen kého a mužského
pěveckého sboru se spolu pořadateli akce z občanského sdružení
.Kněžpol ká chasa". Na dožínkách vy toupily mužské pěvecké.
bory z Nedakonic, Tupes a Blatnice, nimiž se setkáváme na

podobných folklorních akcích.
S.září j me se již podruhé zúčastnili tradiční akce " Slav-

nosti vína" v Uherském
Hradi ti. Koncem září
j me vystoupili v Buch-
lovicích na " Zpívání
o víně". 6.října jsme
zajeli zazpívat do obce
Žlutavy při " Setkání
důchodci".iyden před

hodama jsme společně
s Žen kým pěveckým
borem zazpívali při pří-

ležitosti 10. výročí vysvě-
cení kostela v Kněžpoli.
Oba sbory dopravodila

na cimbál naše stálá členka a vedoucí Žen kého pěveckého bo-
ru Adélka Polášková. Další akcí MPS bylo předhodové zpívání
v Blatnici.

Z plánovaných akcí pro letošní rok připravujeme program
pro Mikuláš ké zpívání v edakonicích a vánoční koncerty
v ko telích v rámci bílov ké farno ti.

Jsme rádi že se potkáváme také na soukromých akcích,
jakými jsou například ,kulaté" narozeniny členů, eno eče,
zpívali jsme na vatbě dcery člena sboru za adili jsme tromky
oskoru í v naší obci, navštívili jsme na eho člena Laďu Strán-
ského v Lázních Jevíčko kde j me jako krojovaný sbor zazpívali
i o tatnfrn pacientům. Tradicí se tala i ,sborová zabíjačka". Od
pana Františka Flíbora j me darem obdrželi několik starých, vel-
mi zachovalých ho podář kých strojů, pro jejichž trvalé uložení
/ s následným využitím třeba pro dal í dožínky/ j me po tavili
velký krytý dřevěný altán.

V době blížícího e adventu připravujeme pro vy toupení
v ko telích skladby barokního autora Adamy Michny z Otrado-
vic a několik lidových koled. Těmito vy toupenírni ukončíme
letošní pů obení našeho sboru, již nyní chystáme akce na daľí
rok a tě íme e na polečná etkávání a také na pokud možno
ča tá setkávání s vámi, našimi poluobčany.

Za MIlŽSký pěvecký sbor Petr Hl/háček, Foto Pavel Paška
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Děvčice z Kněžpola
Rok 2007 se pomalu blíží do svého závěru a nám už nezbývá

než rekapitulovat. Letošní rok byl pro náš spolek přelomový.
Když jsme se v lednu rozhodly pro založení ženského pěveckého
sboru, ani jsme netušily kolik radosti a úspěchů nám to přinese.
Počet členek se prozatím u tálil na 15, i když další posily by-
chom rozhodně uvítaly. Vytvořily jsme si - prozatím sice skrom-
ný - krojový fond, který hodláme v příštím roce ještě rozšířit.

ejdůležitější akcí toho roku, které j me e zúčastnily polu
s kněžpolskou chasou a mužskými sbory z Kněžpole, Blatnice,
Nedakoníc a Tupes, byly srpnové dožínky. Vystoupily jsme za
doprovodu cimbálové muziky Mladí Burčáci s pásmem dožín-
kových písní z různých oblastí Moravy. Chtěly bychom touto
cestou poděkovat všem pořadatelům za pozvání a zorganizová-
ní tohoto náročného programu. V září jsme spolu mužským
sborem a dechovou hudbou Kněžpolanka reprezentovali naši
obec a region Za Moravú na Slavnostech vína v Uherském Hra-
dišti. Po průvodu městem jsme vystoupily u Slováckého muzea
s krátkým souborem písni. a závěr letošního roku připravuje-
me společně s mužským sborem výběr vánočních písni Adama
Michny z Otradovic, Chtěli bychom s tímto pásmem vystoupit
v průběhu vánočních svátků v okolních ko telech,

Do příštího roku si dáváme dvě velká před evzetí - založit
občanské sdružení a i nadále reprezentovat naši obec na dalších
kulturnich obcích nejen v naší obci.

Alžběta KadLčíková

Kniha
nejlepší přítel člověka ...

Je tady opět předvánoční doba - advent.
Dny j ou krátké, šeří e již v půli odpoled-
ne j ou ne kutečně dlouhé večery. A to je
ji tě také doba, kdy můžeme usednout do
křesla, vzít do ruky knihu a číst. Babičky
třeba vnoučatům, když se k ní sesednoú,
maminky dětem, když je večer ukládají
do postýlek a na dobrou noc k pohlazení

a pu ince přidají ještě jednu kapitolu z rozečtené pohádky. Bylo
by dobré nebrat do ruky ovladače od televize, nezapínat počí-
tač, internet ani DVD. Ale nechat k sobě promlouvat KNIHU.
Pokud jste již ve své knihovně přečetli všechno, můžete si přijít
vypůjčit do mí tni knihovny. Knihovna v žádném případě není
nudné místo. To ani náhodou!

Řada knih vyrovnaných v regálech nabízí pro každého knihu
podle jeho vlastního zájmu. Příběhy v pohádkách o statečných
princích a rytířích, mocných čarodějích, krásných princeznách
zlém drakovi a udatném Honzovi, o roztomilých zvířátkách, to
vše je ukryto pro vnímavou dětskou duši v knihách naší obecni
knihovny. Ale nejen dětem se otevírá široký výběr knih. Také dív-
kám v dívčích románech, chlapcům v dobrodružných příbězích,
tudentům v odborné Literatuře, ženám v poutavých i milo tných

románech, zahrádkářům pomáhají v rozšiřování jejich zájmů,
kutilům ve zručnosti, zkrátka každému, o co máte zájem.

Knihovna je otevřena každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin.
Půjčováni je bezplatné a každý nový čtenář je srdečně vítán.

Všem, skalním" čtenářům a čtenářkám patří poděkování za
jejich věrnost a také přání, aby ji knihovně zachovali i nadále.

Chtěla bych touto cestou popřát všem čtenářům, ale i ostat-
ním poluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví, spokojenosti a tále dobrou duševní pohodu i do na tá-
vajícího roku 2008.

Ludmola Lapčiková,
knihovnice a kronikáika

Konec roku
u myslivců

Začátek měsíce listopadu je pro většinu myslivců počát-
kem společných honů na bažanty a zajíce. Tyto společné hony
v minulých letech byly, v současnosti a snad i v budoucno ti
budou a zů tanou pro každého příslušníka Hubertova cechu
svátkem a odměnou za celoroční práci a péči o zvěř. Hon, to
není jen lovecký zážitek a lovecká příležito t, ale předev írn e
jedná o setkání lidí stejných zájmů, tedy o událost polečen kého
charakteru. Při těchto etkánich a honech j ou myslivci nemys-
livecké veřejno ti nejvíce na očích a pak každý prohřešek proti
etice rnyslivo ti či obecně nevhodné chování myslivců je vnímá-
no spoluobčany často velmi negativně. Všechny tyto skutečnosti
jsou proto opakovaně zdůrazňovány úča tníkům při každém
zahájení společného honu. Vždy je připomenuta zásada bez-
pečného zacházení e střelnou zbrani a zdůrazněn přísný zákaz
požívání alkoholu. Zákaz platí jak před honem, tak i v průběhu
honu, což často kontrolují orgány tátní právy myslivosti a také

Policie ČR.
Vraťme se však k vlastnimu pro-
gramu činno ti Mysliveckého

družení Kněžpole v závě-
ru leto ního roku. První

hon letošního roku se
uskutečnil v sobo-
tu 3.11.2007. Sešlo
se na něm celkem
20 členů sdružení.
Při nezbytně nut-
né administrativě
se každý z účast-
níků zapsal do

eznamu, nahlá il čí 10
používané zbraně a před-

ložil platný lovecký li tek. Pak
po oficiálním zahájení honu se čle-

nové přesunuli na "Topolskou stranu"
honitby. Hon byl organizován ve třech amo tatných lečích.
Plán výřadu předpokládal odlov 10 bažantů a 10 zajíců, případ-
ně i s úlovkem zástupců zvěře škodící myslivosti.

Na závěr honu byla ulovená zvěř vyložená na výřad v pro-
storu dvora "Bažantnice". a výřadu bylo celkem 9 ku ů bažan-
tí zvěře a jeden ulovený zajíc. Liška ani kuna ulovena nebyla.
Z počtu zvěře na výřadu je zřejmé, že čí la plánu se nepodařila
naplnit a že pokles stavů drobné zvěře bohužel i nadále v naší
honitbě pokračuje.

Do konce letošního roku plánují členové družení ještě dvě
lovecké vycházky. Opět se má lovit bažant a zajíc a to na straně
honitby od Jarošova. Bude e jednat pouze o regulační odlov
a loven bude minimální počet drobné zvěře.

V době společných honů a loveckých vycházek nebudou
my livci samozřejmě zaporninat na intenzivní péči o zvěř. Ba
naopak do krmelců bude pravidelně zakládáno seno a jadrná
krmiva, a to jak pro zvěř srnčí, zaječí a také obili pro bažanty.
Také budou doplněny olníky krmnou solí.

Vážení poluobčané, závěrem bych chtěl upřímně poděko-
vat Obecnímu úřadu Kněžpole, dále polečnosti FYTO S.LO. za
p dporu a pomoc při zajišťování činnosti družení, Samozřej-
mě dík patří i Vám občanům a to často i za nepatrnou aktivitu
pro zlepšení životního pro tředí kolem sebe. Pomalu končí rok
2007 a zanedlouho přivítáme rok 2008. Jménem kněžpolských
myslivců Vám všem přeji krá né, spokojené a požehnané proži-
tí svátků vánočnich a do roku 2008 přeji mnoho štěstí, zdraví,
pohody,osobních a pracovnich úspěchů.

Za členy MS Kněipole ing. Antonin Iakšik, předseda MS.
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Český zahrádkářský svaz
Vážení přátelé,
dovolte mně, abych s blížícím se koncem roku ve zkratce

zhodnotil naši celoroční činnost v našich zahrádkách, vinohra-
dech a taktéž v našem svazu zahrádkářů.

Co se týká pracovních aktivit, musím vzpomenout výměnu
oplocení a opravu vstupních bran do osady č. 1. Včetně nátě-
rů nosných sloupků, bran, odstranění křovinných náletů v šíři 2
metrů kolem oplocení osady č. 1 tak vzniklo dílo v hodnotě 40
000 Kč. Také jsme se snažili opravit příjezdovou ce tu do osa-
dy kolem vodárny, která značně utrpěla při letních přívalových
deštích. Ale to se nám podařilo jen zčásti, neboť nám chybí posy-
pový materiál k zaplnění děr v komunikaci. O tom, že osada č,

1spolehlivě funguje, svědčí i to, že žádná zahrádka či vinohrad
nezůstaly opuštěny svými majiteli. Opakem je osada č. 2, kde ke
konci letošního roku zůstalo neobdělaných šest zahrádek, které
budeme muset na vlastní náklady na jaře uvést do původního
stavu. Proto si dovolím apelovat na všechny majitele zahrádek,
ať v případě ukončení obdělávání těchto zahrádek e snaží tyto
nabídnout vým známým, přátelům apod. Přijít a říci: "Já tam
končím, dělejte si s tím, co chcete", není podle mne správné
řešení! Hodně změn proběhlo v osadě č. 1, ale každý člen, který
se zahrádkou nebo vinohradem končil, i za ebe našel náhradu.
Dále věrni naší (velikonoční) tradici, j me uspořádali besedu
u cimbálu s ochutnávkou vín. Je zajímavé, že vůbec první míst-
ní výstava vín proběhla o velikonocích v roce 1980. Proto patří
velký dík celému organizačnímu výboru. Taktéž děkujeme všem
vinařům naší za, kteří přispěli svými vzorky nejen na místní
výstavu, ale i na výstavy, na které j me byli požádáni. Je to ukáz-
ka vzorné reprezentace naší za ČZS v Kněžpoli.

Český zahrádkářský svaz letos dovršil padesát let své činnos-
ti. Historie zahrádkaření sahá stejně jako pěstování rostlin dale-
ko do minulosti lidstva. Ani si neuvědomujeme, že kladný vztah
k pěstování rostlin máme ve své genetické výbavě. Pohled na
rozkvetlé stromy, rozkvetlé louky i na samotné květy v nás vzbu-
zují dobrý pocit, líbí se nám. Je to dáno tím, že bohatě kvetoucí
rostliny naznačovaly od pradávna bohatou úrodu a s ní i dobré
zásoby na zimní období a dobrou šanci na přežití. Zahrádkaření
u nás má dobrou tradici a plně souvisí s rozvojem zahradnické-
ho oboru. Zakládání prvních zahrádek, tehdy spíše sadů vinic
a viniček kolem měst probíhalo souběžně s městskou výstavbou.
Intenzivněji se zahrádkařit počalo v Čechách již v době Karla
IV Tehdy se první zazelenaly révou svahy pražských Vinohrad.
A nejen měšťan zde měl svou vinici tak jako dnes mají naši
zahrádkáři v podobných zahradních celcích své zahrádky. Byly

zakládány četné sbírkové zahrady pěstitelů exotických dřevin.
Náš svaz má v české republice na co navazovat a na své před-
chůdce může být právem hrdý.

V roce 1957 měl 29. září českosloven ký svaz zahrádkářů
a ovocnářů I. ustanovující sjezd. Jelikož náš svaz je jeho přímým
pokračovatelem, slavíme v roce 2007 50. výročí založení svazu.

V období totality pro výrobní účely a ke zřizování zahrádek
byla za ČZS předávána do užívání i tzv. velkovýrobně obtížně
využitelná půda, na které vznikaly zahrádkářské osady, v nichž
se oustřeďovala převážná většina tehdejší členské základny.

Zahrádkáři sdružení v osadách i dne představují větší polo-
vinu člen ké základny. Tu druhou tvoří přídomní zahrádkáři
a členové pecializovaných organizací. K dnešnímu dni má náš
svaz 180 000. členů. Je to značný pokles oproti roku 2000, kdy
měl svaz 400 000. členů a spolu s jejich rodinnými příslušníky tak
podstatně ovlivňoval život asi 10% populace. Ve většině okres-
ních měst měl své prodejny, vlastní stavby, moštárny, sušárny,
palírny a povidlárny. Měl přímé napojení na výrobce hnojiv, o iv
a ochranných prostředků, kterými zásoboval své organizace.

Je smutné, že dnes 17 let po obnovení svobody pro nás
zahrádkáře již tak dobrá doba není. Paradoxně se získanou svo-
bodou po roce 1990 došlo ke ztrátě některých práv zahrádká-
řů. Bylo nám vzato naše právo nejdůležitější - právo na užívání
půdy. Také provoz hospodářských zařízení e musel podřídit
novým pravidlům, které vedly během několika let k jejich úpl-
né likvidaci. Zanikl celý systém výkupu přebytků, ale i systém
prodejen a skladů. Přesto ale stále máme při našich za v pro-
vozu hodně moštáren, i řadu palíren a prodejen. Velmi nás mrzí,
že doposud nebyl naším parlamentem přijat dlouho očekáva-
ný a mnohokrát odložený zahrádkářský zákon, který by jasně
definoval, kdo vlastně jsme, co smíme a jak se máme chovat.
Přesto naši členové nadále pečují o ro tliny, zvelebují veřejná
prostranství. áš svaz se již v roce 1996 stal členem Evropské
ligy zahrádkářů a snažíme se využít i jejich pomoci při prosazo-
vání práv pro zahrádkáře. Bohužel naši političtí představitelé
jsou většinou k těmto našim požadavkům hluší.

Od roku 1990 mají všechny naše za plnou právní subjek-
tivitu. Jednou z věcí, na kterou můžeme být právem hrdí, bylo
zřízení Zahrádkářského muzea v Hradci Králové v roce 1999.
Muzeum je otevřeno široké veřejnosti a pro naše za by bylo
prospěšné, aby tam naplánovaly některé ze svých zájezdů.

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem ČZS v Kněžpoli
popřál šťastné a veselé vánoce a do nového roku 2008 všechno
nejlepší - hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Antonín Vašiček, předseda ČZS Kněžpole

Blíží se konec roku a s ním jedny
z těch nejkrásnějších svátků v roce, těmi
j ou vánoce.

V tomto období e taky ohlížíme,
jak jsme celý rok prožili. Chovatelé mají
rčení, že pro nás ezona nikdy nekon-
čí. Poštovní holub jako každý jiný tvor
potřebuje soustavnou péči a ošetřování.
Ten chovatel, který tyto zásady nectí se
jen těžce dopracuje dobrých výsledků
v závodech v roce příštím. Naše organi-
zace je největší v celé OS Uh. Hradiště,
má 21 členů. Dá e říci, že e scházíme
v celku pravidelně, tak abychom zajistili
vše potřebné pro provozování našeho
koníčku. V letošním roce jsme v závod-
ním plánu měli celkem 21 závodů.

Chovatelé naší za CHPH se v kon-
kurenci naší OS neztratili a ve výpočet-
ním pásmu 1ob adili 1.,3.,4.,8. 15., 16.,
17, 21., 25. mí to z celkového počtu asi
70-ti chovatelů.

V celé OS asi 170-ti chovatelů pak
toto pořadí 5., 12., 13., 22., 41., 43., atd.
mí to.

Naším chovatel lim e podařilo vyhrát
několik 1. cen z jednotlivých závodů.
Počet na azených holubů z celé OS pod-
le typu závodu vzdálenost 100 - 550 km
je 2100 - 4400 kusů. Závody dálkové 700
- 1100 km tam je počet do 1000 k .

Mezi nejúspěšnější chovatele naší za
patří bratři Uherkové, Varmuža Antonín
a Martin Grebeníček Ludvík, Večeřa

Miloš a v pod tatě každý koho tento
holubí sport chytil za srdce.

V tomto roce nás ještě čeká něko-
lik výstav, které budou naši chovatelé
obsazovat tčmi nejlepšími závodníky.
Chovatelství je silně na úbytě, členové
tárnou a nová mladá krev nepřichází.

Rádi mezi sebe přijmeme každého kdo
má zájem e chovem poštovních holubů
zabývat. Přijdte a uvidíte, jak vzrušující
je tento sport.

Závěrem přejeme všem spoluobča-
nům pěkné prožití Vánoc a v roce 2008
hodně zdraví, štěstí a pohody. Nám
chovatelům poštovních holubů "LETU
ZDAR".

Jak prožili rok 2007 chovatelé poštovních holubů

Výbor ZO CHPH Kněžpole
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Z činnosti Tenisového klubu Kněžpole
a výborové schůzi, konané dne 6.1i -

topadu, j em do ta] za úkol ,uvolněnou
formou", pro Kněžpol ké noviny na-
p at lohové cvičení na téma činnost TK
v letošním roce. Ať chci nebo nechci, stá-
le e mně vybavuje písnička od známého
zpěváka Jiřího Zmožka, který v jedné ze
svých písní zpívá: " Řekli mi napiš píseň
a mu í to být hit". V té písni e říká: " pí -
ně e ne kládají jako poklony jak dopi
do obálky nebo uhlí před domy ..." a tak
i já mám podobný pocit, že když se budu
snažit o žoviální tón, dopadne to úplně
naopak. Vycházím-li ze známé zá ady,
že každý takový literární výplod musí mít
úvod, stať a závěr, pak se domnívám, že
úvodní odstavec by jako úvod úplně stačil.
/ Chci totiž, aby j te tento článek dočetli
až do konce/o

Aktivity členů tenisového klubu jsou
rozděleny zhruba do dvou rovin. A zde
bych si dovolil použít termín, používa-
ný v minulo ti. Do oblasti budovatelské
a oblasti zábavné. V té první jsme v letoš-
ním roce dokončili instalaci závětrných
plachet, jejich ukotvení proti větrným
poryvům ajejich nátěr. Vzhledem k tomu,
že tyto jsou zdvojené výrazně e zlep i10
mikroklima na dvorcích, takže e dá hrát
i při ilném větru. Byla opravena střecha

o
na pergole provedeny nátěry zanzení,
prostě tento sportovní areál byl nejenom
udržován, ale bylo dbáno i na jeho další
zhodnocování. Při této příležito ti nemo-
hu zapomenout na ohodnocení dobré
práce manželů Grebeníčkových, kteří
jako noví právci mají na pěkném vzhledu
i bezproblémovém fungování tu největší
zá luhu.

Když už jsem u toho děkování, pak mi
dovolte poděkovat firmě KOVOP, potaž-
mo panu Pavlu Pavlicovi za bezplatnou
výrobu vzpěr a pomoc při jejich in talaci.
Chci taktéž poděkovat všem ponzorům
z řad členů TK i těm, kteří členy nej ou.
Taktéž díky ním e teni ovému klubu
ekonomicky daří.

á ledující věty mám chuť nap at
proloženě, aby si jich v imli hlavně ti čle-
nové za tupitelstva obce kteří e neustále
ptali, kdo a z jakých peněz bude činno t
TK financovat. Těmto, ale i vám O tat-
ním, bych.chtěl říct že Teni ový klub kte-
rý má 65 aktivních členů, /tím se řadí mezi
největší spol. organizace v obci/, za dobu
vé exi tence nedo tal ani jednu korunu

podpory od Obce Kněžpole. Ba naopak,
ze svých finančních prostředků financo-
val mnohé akce, které byly ku prospěchu
celého sportovního areálu (osvětlení,
pergola atd.). ebudu vyzrazovat žádné
státní tajen tví když řeknu, že i po letošní
ezoně máme k dispozici ještě dostatečné

finanční pro tředky. J em přesvědčen, že
touto informací je financování TK jednou
pro vždy uzavřeno.

ež se do tanu k té zábavné tránce,
dovolte mi krátkou informaci o teni ové
škole pro naše děti. V průběhu mě íců
duben až li topad, navštěvovalo teniso-
vou školu patnáct dětí z Kněžpole Topol-
né Jarošova, Míkovic a dalších obcí.
Z tobo je pa tmo že činno t TK je smě-
řována i do budoucnosti. Vždyť několik
našich odchovanců hraje již závodně za
TK Uh.Hradiště, Výbor teni ovébo klubu
Kněžpole tuto činno t pravidelně sleduje
a finančně podporuje.

Jistě budete souhlasit se slovy Bible
kde se říká, že nejenom prací živ je člo-
věk.

Jsme přesvědčeni že trochu randy
do dnešních těžkých dnů nemůže niko-

mu uškodit. Členové klubu mimo takové
ty běžné rado ti z vítězství nad soupeřem
si udělali i dvě rado ti velké. A to při
tenisových turnajích, kterých e úča tní
kolem čtyřicítky členů. Je to pro každého
takový malý tenisový vátek, ke kterému
patří dobré občer tvení a dobrá nálada.
Obě tyto akce byly úspěšné, jak po strán-
ce sportovní, tak i společenské. Pro zimní
období máme připraveny dva halové tur-
naje. 1. pro ince e u ku teční Mikulášský
turnaj a v lednu Novoroční halový turnaj.
Takže i v zimním období vyvíjíme sportov-
ní aktivi ty.

Na závěr mi dovolte přidat se k té
dlouhé řadě koledníků a popřát vám za
ebe i za všechny členy Teni ového klubu

krásné a láskyplné prožití svátků vánoč-
ních a do nového roku hodně zdraví
a všeho toho pěkného, co život přiná í.
Mgr. Josef Zajíček, předs. TK Kněžpole, o.s.

foto Fr. Smrtka
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Muži Sokola Kněžpole v čele tabulky I. B třídy
První listopadový víkend padly poslední góly podzimní

části mistrovských bojů fotbalových soutěží ročniku 2007-
2008. Kněžpolští fotbalisté mají v soutěžích tři týmy. Zatím-
co mládežnická družstva hrají základní soutěže přeboru
uherskohradišťského okresu, muži válčí o mi trov ké body
už druhý rok v I. B třídě zlínského kraje. V době, kdy probí-
hají mistrovské zápasy bývá většinou málo času na podrobné
hodnocení jednotlivých týmů. Po jejich skončení nastává ta
pravá chvíle k tomu, aby se trenéři spolu s hráči ohlédli za
právě skončeným dějstvím, zhodnotili a připomněli si to co
se jim povedlo, ale také nepovedlo a vytýčili si cíle do dru-
hého dějství fotbalového divadla, které bude pokračovat na
jaře příštího roku.

Žáci - 5. místo 10 6 1 3 51:15 19 bodů

Žákovský tým, vedený dvojicí trenérů Radky Vránou
a Bělešem, začal sezónu ve velkém stylu. Své soupeře nikter-
ak nešetřili, a tak nebyly výjimkou ani dvouciferné nadílky.
Ve druhé polovině soutěže se jim však několik zápasů nepo-
vedlo, takže umístnění na 5. místě není úplně podle jejich
představ. Při hodnocení jejich účinkování slyšeli někteří klu-
ci z úst trenérů slova chvály, ale také výtky ke špatné trénin-
kové morálce a přístupu k zápasům. Lze si jen přát, aby ti,
kterých se to týkalo, na jedné straně "neusnuli na vavřínech"
a ti druzí si výtky zcela vážně vzali k srdci.

Muži - 1. místo 13 10 O 3 28:21 30 bodů
Tym mužů vstupoval do druhé sezóny krajské soutěže

pod vedením Pavla Soviše opět s posíleným kádrem, a tak
se dalo očekávat umístnění na čelních místech tabulky. Že to
bude až to nejvyšší však předpovídali jen ti největší optimis-
té, ale o to je to zjištění příjemnější. Kluci odehráli většinu
zápasů v dobré formě, a tak na vyloženě nepovedené zápa-
sy v Koryčanech a doma s Osvětimany by měli velmi rychle
zapomenout. Vzhledem k tomu, že po podzimní čá ti vévodí
tabulce, jiný cíl než udržet si tuto příčku, nelze ani klást. Jak
ale jedním dechem připomínají představitelé klubu: "svět se
nezboří", když e to nepovede, ale v každém případě bychom
chtěli hrát takový fotbal, který by diváky bavil a do hlediště
jich přilákal víc, než tomu bylo v podzimní části.

Dorost - 4. místo 10 5 2 3 37:18 17 bodů
Hodnocení tohoto týmu v minulých letech se větši-

nou neslo v duchu: nezájem špatná tréninková a zápasová
morálka, nevhodné chování apod. Současná situace je ale

jiná. Do nového ročníku vstoupili pod trenérským vedením
Ladi Kromsiána a vedoucího mužstva Josefa Svízely. Kolek-
tiv doplnilo několik přespolních kluků, kteří do kolektivu
výborně zapadli. Po krátké přípravě hráli 4 zápasy na domácí

- ~ .~

půdě a 6 zápasů na hřištích soupeřů. Zejména v domácích
zápasech předváděli výborný fotbal (až na poslední zápas).
Nevyrovnané výkony na cizích hřištích, jejichž příčinu vidí
trenér zejména v taktické nevyzrálosti a p ychické labilitě,
způ obili, že umístnění v tabulce není zcela podle představ.
Budou-li však kluci pokračovat v takto nastoupené cestě
i nadále, úspěch v podobě posunu tabulkou nahoru se jistě
dostaví. O tom, že v týmu vládne dobrá atmosféra a zdravý
duch, svědčí i skutečnost, že jsou jedním ze tří týmů, kteří
odehráli outěž bez vyloučení a v hodnocení fair play jsou
nejlepší. Pokud bych je chtěl hodnotit jako ve škole, tak je to
zatím v pololetí podtržená jednička.

V podzimní části se fotbalisté trefili do branky soupe-
řů celkem 116 krát. Zatím nejlepším střelcem je žák Milan
Večeřa, který vstřelil 23 branek následovaný dorostenci Rad-
kem Vargou (15) a Ondrou Kozelkem (11). Mladý Vašek
Remeš a Stanislav Vávra dali po 8 brankách, Marek Kučera
a David Otáhal po 6, Tomáš Flíbor a Milan Vařák po 4 a do
střelecké listiny se zapsalo ještě dalších 17 střelců.

Jarní část ou těží začne v polovině března, a tak není na
co čekat, protože z kvalitní zimní přípravy "žije" fotbalista
po zbytek sezóny. Kněžpolští fotbalisté ji zahájí ve druhém
lednovém týdnu a v současné době mají také naplánovánu
celou řadu přípravných zápasů. Nezbývá než doufat v její
bezproblémový průběh a zúročeni v jarních mistrovských
bojích.

Přípravné zápasy:
3. února 2008 Kněžpole - Mařatice
10. února 2008 Kněžpole - Prakšice
17. února 2008 Kněžpole- V. Otrokovice B
24. února 2008 Kněžpole - Rohatec
2. března 2008 Kněžpole - Ořechov
9. března 2008 Kněžpole - Bánov
16. března 2008 Kněžpole - Újezdec
22. března 2008 Slavkov - Kněžpole zahájení soutěže

Jelikož se blíží konec roku 2007, dovolte, abych jménem
fotbalového oddílu popřál všem spoluobčanům pěkné proži-
tí vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce
2008.

kovzde
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