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KNĚŽPOLE

SNíH A PSI
o
,
PUSOBI
STAROSTI
o

MYSLIVCUM
Koncem měsíce srpna minulého roku,
podle staré myslivecké zásady "po lední
snop z pole, první zrno do zásypů: začalo
vlysliveckému sdružení Kněžpole s přikrmováním zvěře. Obdobně jako v letech
předcházejících,
byla do všech zásypů
rozvezena patřičná dávka pleva krrnného obilí. Přikrmování
enem a dužnatými
krmivy následovalo za další měsíc. Krmilo se vždy podle zkonzumovaného
krmiva a podle rozpisu služeb pro jednotlivé
myslivec. Úkolem a cílem tohoto časného
•~
přikrmování byla snaha o vytvoření optimálních tukových zásob (běle), zejména
u rnčí zvěře. Zvěř s dostatečnou tukovou zá obou náze snáší strádání a většinou dobře překoná nepřízeň zimního období. K tomu, aby se energetická zásoba tuku skutečně řádně utvářela je ovš em vedle dostatku krmiv potřeba zajistit zvěři v maximální možné
míře fyziologickou pohodu a klid. Tato podmínka je však v současné době v areálu Kněžpolského lesa velmi těžce realizovatelná.
Zejména v
ti od Jarošova se les tává rekreačním le oparkem, místem procházek, mí tem cest na "Kanadu" a prostorem venčení ,čtyřnohých miláčků". A tady nastává velký problém. Poměrně značná část chovatelů psů nechá p a v lese volně pobíhat bez
vodítka a náhubku. Volně běhající pes nejenže naruší svým pachem pravidelné ochozy zvěře, ale velmi často e vzdálí z vlivu svého
pána. Narazí-li na zvěř stává e šelmou, která, jak ji velí vrozený pud, začne štvát zvěř. V případě větších pSÍ! může dojít až k uštvání
a stržení zvěře. Velmi často dochází také k úrazům zvěře, pokud tato ve snaze uniknout narazí na pevnou překážku či oplocenku,
Na případné upozornění členů my liveckého družení na protizákonnost
takovéhoto chování majitelů psů jsou členové častování
výrazy, které nelze veřejně prezentovat. Je smutné, že tito lidé se často taví do pozice "ochránců a milovníků zvířat", do role znalců
..ákona, aJe chybí jim základní slušné jednání a chování.
Dochází-li k výše pop anému jednání v obdo bí extrémních přírodních podmínek, pak dopad do života zvěře je výrazně horšř.
A právě této situace jsme svědky v letošní zimě. Dlouhodobě ležící něhová pokrývka a její, na zdejší poměry nezvyklá výška, sice
vyhovuje běžkařům, kteří e prohánějí po le e, výrazně však škodí zvěři. Všem druhům zvěře sníh narušil a téměř úplně omezil
možnosti získávání přirozené potravy. Proto bylo v posledním období nutno posílit krmení na dva termíny v týdnu - na tředu
a obotu či neděli.
Poctivé a pravidelné předkládání krmiv od ča ného podzimu
polu s možno tí úkrytu zvěře v "tmavém" prostředí le a oproti bílým plochám v polních
čá tech honiteb, nepochybně přilákalo do lesa i zvěř
sousedů, Tuto kutečno t potvrzuje fakt, že oučasný
stav rnčí zvěře v honitbě je o 100 % vyšší než má být
stav normovaný. V této souvislo ti nezbývá, než i potesknout, že e opčt naplňuje ono tarě přísloví .,pro
dobrotu na žebrotu". Letité zku eno ti jasně říkají, že
po končení zimního období se přebíhavá zvčř vrací zpět do mí t, odkud v zimě přišla. My liveckému
družení Kněžpole pak zů tanou jen zvýšené finanční
náklady na krmení a zejména problém
potenciálním
vznikem škod na le ních poro tech způsobených zvěří.
Toto je tvrdá realita současného stavu na kterou se bohužel v jarních měsících velmi rychle zapomene.
čá

Za členy MS Kněipole, ing. Aflt. Iakšik, předseda MS
Foto : frsmrtka
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Poděkování

SEN Í Č. 17
ze zasedání
Zastupitelstva obce Kněžpole,
konaného dne 27.února 2006

Obecní úřad v Kněžpoli děkuje touto
ce tou Všem
ponzorům kulturní akce "Živý Betlém - Kněžpole 2005"
za velký p díl na jejím úspěšném průběhu;
jmenovitě
.:.

.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

jsou to :

KOVOp, spol. s LO. Kněžpole
Živnů tek Josef, Kněžpole
FYTO, spol. LO. Uher ké Hradiště
TOPAGRA, spol. LO. Topolná
SÚS Slovácka, .LO. Uh. Hradiště
SV-STAV, pol. LO. Bílovice
STAPO Bílovice a AZ BETO , Kněžpole
KASADRA- Frant. Ka ík, sádrokartony
Vymy lický výtahy, pol. LO., Uh. Hradi tě
HPR Kámen, .LO. Bílovice
Auto RAVlRA, S.LO. Bílovice
Bartošík Jaro lav, Uh. Hradiště - Mařatice
Lapčíková Jarmila, Kněžpole 217
Kašný Petr, Březolupy 140
Karafiát Richard, Uh. Hradiště - Mařatice
RAP - Radim Palčík. Kněžpole 209

Zastupitelstvo

schvaluje:
• U ne ení Rady obce Kněžpole ze dne I1.1.2006 o změně
č.4 rozpočtu
bce Kněžpole za rok 2005
,
• Dohodu o po kytnutí finančního příspčvku na provoz ZS
Bílovice na rok 2006 ve výši 2.900 -Kč na žáka
•
mlouvu o po kytnutí finančního pří pěvku za účelem zajištění dopravní ob lužnosti dle zákona č.lll/1994
Sb.,na
území Zlín kého kraje veřejnou aut.linkovou dopravou ve
výši 50,-Kč na obyvatele za rok 2006
• Zmčnu
trasy výtlačného řádu z cov - pod cestou při
Březnici za plnění těchto podmínek:
- odb rný po udek - zamezení ohrožení tability hráze
- položení novéh asfaltového koberce v celé ploš e vozovky
- ve mlouvě uvedeny ankce za ne plnění podmínek této
mlouvy
- RO Kněžpole bude zplnomocnčna v jednání s SVaK, a.s.
Uh. Hradi tě a projektantem,
bude mít právo podep ar
mlouvu při plnění podmínek daných za tupitel tvem
• Firmu VlSUAL
AD, .LO. Uh.Hradiště, Ing. R. poka,
k vypracování zadání, konceptu a návrhu územního plánu
obce Knčžpole za navrženou cenu a v navrženém termínu
vypracování
• Plán práce Za. tupitel tva obce Kněžpole na rok 2006
•
ové znění Zřizovací li tiny Základní školy a Mateř ké
školy Kněžpole, pří pěvko é organizace, Kněžpole čp. 100,
okre Uher ké Hradiště
• Závěrečný účet obce Kněžpole za rok 2005

A samozřejmě velký dík patří všem pořadatelům,
především p. Haně Polákové občanskému
družení B2 a v em
účinkujícím hostům a občanům obce.

K 31.12.2005 měla obec Kněžpole

1099 obyvatel.

Děti narozené v naší obci ve II. polovině roku 2005 :
Pančochová
větlana
6.9.2005
rodiče Martin a Jana Pančochovi, Kněžpole
Petrů David
12.9.2005
rodiče Richard a lvana Petrů, Kněžpole

obce:

bere na vědomí:
• Kontrolu u ne ení ze ZO č.J6 ze dne 2 .J 1.200~ a informace z jednání RO - bez připomínek
• Zprávu taro ty obce - bez připomínek
• Zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005 - bez připomínek

167

257

Mošťková Eliška
16.10.2005
rodiče Martin a Pavlína Mošťkovi, Kněžpole 330

ukládá.
• Staro tovi obce, v případě nutno ti svolat mimořádné zaedání ZO ve věci projednání vybud vání inž.sítí v trati
"Přídolka"

Dostálek Radek
28.10.2005
rodiče Vladimír a Petra Dostálkovi, Kněžpole 289

Vítání nových občánků - 20. ledna 2006
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Zdravá škola
Polovinu školního roku 2005/2006 máme za ebou. 31. ledna
děti dostaly pololetní vysvědčení na kterém je ice řada známek, ale ty přesně nevystihují všechno, co e ve "kole děti učí
a jakými kompetencemi jsou vybaveny.
ledním z nejdůležitějších úkolů je naučit děti pečovat o vé
zdraví a to ve všech jeho ložkách - těle né, du evní sociální
které e vzájemně ovlivňují a vytvářejí pocit zdraví. Proto j me
leto k základnímu vzdělávacímu programu připravili projekt
Zdravá škola. Řídíme se kurikulem doporučeným Státním zdravotním ústavem.
Projekt má tři pilíře:
pohoda pro tředí - školní prostory, společná činnost, komunikace, relaxační aktivity, životo práva, denní režim, hygienická pravidla
- zdravé učení - aktivní zapojení, vhodné metody a formy, motivace a tvorba školních vzdělávacích programů, respektování osob no ti, kooperace
- otevřené partnerství - komunikativní
vzdělávání, di ku e,
voboda a odpovědnost, pravidla a pravedlnost, právo a povinno t.

p O

Kromě konkrétních programů je to každodenní drobné působení vedení rozhovorů, umění vyjádřit vůj názor, hodnotit
voje chování. Děti raději znají vá práva, ale na povinno ti někdy zapomínají.
a to dětem říkám, že známky na vysvědčení nejsou v životě to nejdůležitější. Důležité je, aby uměly popro it poděkovat,
řešit ituace, být tolerantní ale umět říci vůj názor, vzdělávat se
a pečovat o svoje zdraví. Je to náročná dlouhodobá práce, ale
včřím že přine e vé ovoce.
Vám všem přeji hodně zdraví.
[ana Polášková, ředitelka ZŠ

Poděkování
Děkuji touto ce tou v em rodičům kteří připravili
ský ple . Žáci školy na něm vy loupili s devíti tanci.

Tříkrálová

Z V Á N K A

MS ČČK

V

rodičov-

sbírka 2006

Při Tříkrálové sbírce dne 7. ledna letošního
roku bylo v obce vybráno pře 24 tisíc korun.

Kněžpoli

V čelc naší Mí tní kupiny Če kého červeného
kříže tojí edmičlenný výbor, který práci kupiny řídí.
a ím úkolem, především však našich vyškolených
zdravotnic, je po, k..ytování první pomoci našim občanum tak, aby pokud je to možné, již nemu eli vyhledávat ošetření u obvodního
lékaře. Pokud j me o to
požádány
poskytujeme
základní zdravotní
služby při
pořádání kulturních akcí v obci (např. Živý betlém), při
fotbalových turnajích nebo hasič kých cvičeních.
Ale naším zvláště milým úkolem je organizování
Besedy pro důchodce.
Tato akce se tává v obci pomalu již tradicí. V letošním roce bychom chtěly tuto besedu uskutečnit v neděli
19. hřezna .
Ještě před tím každého důchodce
nav tíví jedna
členka výboru
pí emným pozváním a je na iírn vroucím přáním, aby te se tohoto svátečního
odpoledne
zúča tnili.
Za výbor MS ČČK - Anna Iakšiková předsedkyně
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Občanské sdružení Kněžpolská chasa

logopedii

OSKCH děkuje všem, kteří e v minulém roce podíleli na
pořádání akcí. Jako každý rok, tak i leto j rne i pro Vás připravili tradiční kulturní svátky s výjimkou dožínek, které z finančních a organizačních důvodů budou bývat jednou za dva roky.
Tě íme e na vaši přízeň a podporu, protože tradice a folklor
neodmy litelně patří ke Slovácku a obzvlášť do regionu Za Moravů, jehož je i Kněžpole součástí.

Co je .Logopedie"? Je to vědní obor zabývající

e vývojem řeči a příčinami jeho opoždění nebo narušení. Rozhodujícím obdobím pro vývoj řeči jsou první dva roky života.
V tomto období dítě vé broukáni, žvatláni a zejména první
labiky a slůvka amo porovnává a upravuje podle projevů
matky.
Ve svém Informatoriu už Komenský uvádí, že u většiny
dělí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku
věku. V pátém a še tém roce e již jen zdokonaluje artikulační pružno t a obratnost pomocí pí ní, rýmovaček, říkanek a básní. Nadrněrná zarně tnano t matek, prudký rozvoj
audiovizuálních
pří trojů však nepříznivě ovlivňují tento
rozvoj řeči.
V naší MŠ každoročně koncem září provádíme dep i táž
(vyhledáváni
řečových odchylek)
logopedickou
prcvcntistkou, která polupracuje
bc. Chudobovou. Vzájemně
pak konzultujeme
další logopedickou péči, buď návštěvu
logopeda (podle výběru rodiče) nebo eventuální kolektivní
péči.
S dětmi pracujeme každý den v logopedických chvilkách
během pobytu dítěte v MŠ. Procvičujeme tak fonematický
sluch, provádíme artikulační cvičení, gymnastiku mlu ideI.
Hrajeme si, zpíváme, povídáme o všem co e děje kolem
ná.
František Hrubln:

25.2.2006

Fašank

Připravované akce

Když narodí se maličký

~áj
Kácení máje
Slavnosti vína

dar viděni má pod víčky
dar slyšení má v něžném oušku
dar doteku má v prstíčkách
dar chuti pozná \I prvnim. doušku
dar vLillě \' prvnicli kytičkách
-Maminko.ty k těm darům v krátku

Hody

Babské hody

30.4.2006
27.5.2006
9.9.2006
- 28. 10. 2006
- 18. 11. 2006

dar řeči přidáš nemluvůátku
OSKCH oučasně dčluje, že novým před edou sdružení byl
člen kou základnou zvolen Ondřej Bílek, Kněžpole č.p. 295.

L. Vadllrová, učitelka MŠ
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Loučení se starým a vítání nového roku
s výbornou hudební skupinou "Synchron" z Uherského Brodu

Společný novoroční přípitek u vánočního stromu

Foto : frsmrtka

s

Základní informace k návrhu znaku a praporu pro naši obec
berla závitem k žerdovérnu okraji, bílím sudariem do vodorovných ramen kříže, přeložená upro třed červenou, žlutě zdobenou knížecí čepici a pod ní bílou čelně postavenou
radlicí.
Autor předložených návrhů obecních yrnbolů naší obce
položil důraz předev ím na zvýraznění tarobylo ti ve nice.
Záměru e podařilo do áhnout uplatněním některých figur,
prezentujících někdejší církevní vrchnost a jejich pojení
s připomínkou zakladatele velehradského kláštera českého
knížete a morav kého markrabě Vladi lava Jindřicha. Trojice lilií ve znaku pak ymbolizuje mí tní kapli a základní
modrá barva nedalekou řeku Moravu. Z návrhu znaku byl
odvozený i návrh praporu.
Jistě každý z ná dříve narozených, ale i ti mladí i nejmladší naši občané ponesou s rado tí a hrdostí tyto symboly vyjadřující pří lušnost k na í obci nejen při slavno tních
příležitostech na žerdi, ale tále láskou a úctou hlavně ve
svém srdci.
LudmiLa Lapčikovi, kronikářka

J em přesvědčena, že téměř každý člověk-ať už vědomě,
nebo nevědomky, miluje svou rodnou zem, vůj domov, mí to, kde e narodil, kde žije sám nebo se vojí rodinou. Tento
pocit hluboké náklonnosti k naší obci, byl jistě právě tím impulzem pro před tavitele a zastupitel tvo naší obce, aby za
pomoci odborníků-heraldiků,
byl uskutečněn návrh znaku
a praporu pro naši obec.
Po rozsáhlé kore pondenci mezi heraldiky, Morav kým
zemským archivem v Brně a našim obecním úřadem, požádal starosta obce pan Zdeněk Gajdošík Parlament Ce ké
republiky, podvýbor pro heraldiku o schválení znaku a praporu pro obec Kněžpole.
Dne 3. pro ince 2004 předal osobně předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Če ké republiky Lubomír Zaorálek starostovi naší obce panu Zdeňku Gajdošíkovi chválené
návrhy znaku i praporu pro na "i obec.
Schválený návrh znaku:
V modrém štítě tříbrný štítek zdobený v rozích a dole
třemi vyrůstajícími liliemi. V něm modrý tlapatý kříž e zlatou berlou e stříbrným sudariem do stran, přeloženou uprostřed červenou zlatě zdobenou knížecí čepicí a dole čelně
postavenou tříbrnou radlicí.
Schválený návrh vlajky:
Bílý li t S modrým tlapatým křížem s rameny širokými
na okrajích listů, sedm še tnáctin délky listu. V nčm žlutá

Poznámka redakční rady KN:
V současnosti jsou návrhy znaku i praporu obce již podle
schválenych návrhu zrealizovány, oba jsou uloženy 110 obecnim
úiudě, kde čekají 110 své slavnostni pokitěni, které je plánované
v Letních měsictch letošního roku.

UMÍME SI VÁŽIT
STARÝCH STROMŮ?
V minulém roce Česká televize reprizovala velmi
úspěšný televizní eriál .Pamčť stromu". Autoři pořadu
a průvodce pořadem pan L.Munzar chtěli velmi uge tivně
ukázat jak je třeba si vážit pamětníku doby minulé - starých stromů. Zdá se mi, že tento pořad v naší obci bohužel nenašel onu .právnou odezvu. Co mě přivádí k tomuto
konstatování?
K nej tarším tromům v Kněžpoli nepochybně patří kaštan jírovec, tzv. , KAŠT - EK". Tento trom byl lavno tnč
vy azen v roce 1879 panem nad učitelem Krybuscrn a žáky zdejší školy na počest a památku tříbrné. vatby cí aře
Františka Jo efa na ,Pavelově louce" tj. na křižovatce cest
k Mi třicím a k Talovému mo tu (směr Topolná). Strom
ú pěšně ro ti a během doby se tal dominantou při vjezdu
do naší obce. V po ledních letech v ak dochází k vážnému
poškozování tromu a možná i k ohrožení jeho další existence. Každoročně, v polovině vegetačního období. stejnč
jako ostatní jírovce v regionu třední Moravy, je napadán
klíněnkou jírovcovou. Tento drobný škůdce způ obuje
zhnědnutí, za ychání a předčasné opadávání li tu. Ztráta
listové asimilační plochy tak ohrožuje samotnou exi. tenci
kaštanu. Bohužel toto přírodní poškozování není jediné.
árů t veliko ti mechanizačních pro tředku pro zernědělké práce a ča to zbytečně ne etrné projíždění této techniky mělo za následek likvidaci dolních pater větví koruny
stromu. K velkému a přitom zcela zbytečnému nešvaru dále
patří otloukání nezralých plodů. Začátkem školního roku,
v době, než začnou zralé ka tany přirozeně padat značná
čá t školáků, často v doprovodu rodičů, kamením a klacky začne kaštany "ráňat". Děti v házení dokonce závodí
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a na bezpečnost
na silně
frekventované
ilnici
v zápalu získávání plodu vůbec
nehledí.
Otlučené
větve a zlámané letoro ty j ou pak
mutnou vizitkou tohoto lid kého
řádění. Čá t klacku ajiného materiálu lze ještě v ouča né době na
stromě vidět. Nikdo nikomu nebude bránit
zralé kaštany sbírat
a tyto pak využít
pro výtvarné prác~
ve škole a školce
nebo je odevzdat
na případné přikrmování zvěře. Paradoxně zralé ka tany
už nechodí birat nikdo a zustávají pod stromem.
Touto připomínkou bych chtěl vyzvat ty občany,
kterým není lho: tejný o ud jedné dominanty obce o zachování její existence a obecní úřad o zvážení možno ti vyhlásit "KAŠTÁNEK" za chráněný objekt obce.
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Základní organizace ČZS v Kněžpoli
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vásstručně informovalo našich akcích uskutečněných v minulém roce 2005. Dále i o tom co připravujeme
v letošnim roce.
Loni již tradičně proběhla o velikonočních svátcích výstava vín spojená s besedou u cimbálu. Celkem jsme nabídli našim
návštěvníkům 134 vzorků vín. K tanci i poslechu hrál cimbálový soubor Včelaran. Výstavy e zúčastnilo 120 platících občanů.
V květnu proběhla v Uherském Hradišti na zimním stadionu oblastní výstava vín poiádaná vinaři z Maiatic. K degustaci bylo
celkem předloženo 735 vzorků vín - mezi nejlépe hodnocená vína pii minimálním počtu 15-ti vzor/a.i v odrůdě patiil i vzorek
Sauvignon ročník 2001 Ing. Zdeiika Hudce. Celková hodnota vzorku pii novém evrop kém bodování činila 93 bodů. Přičemž
nejlépe hodnocený vzorek dostal 94 bodů.
V letních měsících jsme provedli částečnou výměnu oplocení v osadě Č. 1. Hodnota díla
před tavuje částku 16000 Kč. Velký dík patří zahrádkářům z této osady a hlavně předsedovi
osady č. ] př. Kaňovskému Karlovi. Mě íc září patiil slavnostem vína a památek v Uherskěm
Hradišti opět za účasti našich vinaiů, laeii reprezentovali naši obec i v rámci regionu "Za
Moravú" společně s obcemi Topolná a Mistiice.
V letošním roce opět piipravujeme tradiční vystavú vín ve stejném kalendářním termínu,
tj. na Velikonoce. Tímto co nejsrdečněji zveme všechny milovníky dobrého vína a pěkných
písniček v podání oblíbeného Včelaranu.
Dále upozorůujeme všechny naše zahrádkáie na odborné přednášky konané územni radou zahrádkářů v Uherském Hradišti. Piednáši přední odbornici ze šlechtltelskych stanic
z celé Moravy. Zájemci se mohou piihlási: u pied edy ZO ČZS, kde také obdrží podrobnější
informace.
Opět budeme pokračovat ve výměně oplocení a opravě příjezdové cesty k osadě Č. 1. Naši
vinaii se zúčastní se svými vzorky vín výstav v Maiaticich, Topolné, Uherskěm Hradišti - Sadech, V/koši a Hýslých u Kyjova. V záH se budeme podílet na slavnostech vína a památek
v Uherském Hradišti svou reprezentací obce pii prodeji vína a burčáku. Během letošního
roku prodloužíme s vlastníky pozemků v osadách Č. 1 a 2 nové smlouvy. Dále e budeme
snažit zkvalitiíovat naše služby (ochrana rostlin, signalizace v místním obecním rozhlase,
půjčování přepravek aj.).
Antonín Vašiěek, předseda ZO ČZS Kněipole

Ukázka požární techniky i část trofejí
SDH Kněžpole z požárních soutěží
byla k vidění na tradičním Hasičském
bálu na sále Kulturního zařízení
v Kněžpoli dne 18. 2. 2006.

Holubáře stíhá jedna pohroma
za druhou
Po skončení závodní ezóny 2005 se vyskytly první příznaky ptačí chřipky. Přesto, že byla od naší republiky hodně
daleko, u nás byly všechny výstavy a burzy ptáků zakázány.
akonec byla povolena jenom celo tátní výstava 14.1.2006
v Klatovech.
28. ledna přišla nejvčtší tragédie v dějinách holubářství,
když se při polské výstavě v Katovicích zřítila pod tíhou něhu třešní kon trukce a zahynulo tam mnoho našich kolegů.
Z právy z místa neštěstí nás utvrzovaly v tom, že se kamarády již nikdy ne ejdemc.,
CEST JEJiCH PAMATCE
Ale život jde dál a my jsme museli naplánovat závody na
sezónu 2006. Když se to konečně podařilo přišla dal í rána.
Opět se ozvala ptačí chřipka, ale už docela blízko nás.
Je jen otázkou času kdy e začnou tažní ptáci vracet
ze svých zimovišť a bude zle i u nás. Jaké to bude mít pro
nás důsledky ještě nikdo neví, i když je prokázáno, že holub
chřipku nedo tane. Pře to budeme muset re pcktovat bezpečnostní nařízení.
Do 30. dubna je daleko a my všichni věříme, že sezóna
začne a celou ji dokončíme.
ašim členům přejeme na těchto závodech ta nejlepší
umístnění.
e, že bychom danou situaci nějak znevažovali, ale
nás ,KNĚŽPOLSKÉ
ŽABÁKY PTAČí CHŘIPKA
NESCHVÁTí in ,
Výbor ZD CHPH Kněipole
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'-------- Příprava fotbalistů na jarní část soutěží v plném proudu
tvo v kompletním
ložení. Příležito t tak do ta li mimo jiné
i někteří dorostenci
kteří určitě nezklamali. Radek Varga ml.
a Ondra Kozelek se dokonce zap ali i do li tiny ú pěšných třelců. Celkově jsme tedy obsadili v turnaji čtvrté místo. Víc než
o konečné umí tnění šlo v tomto případě o splnění cílů přípravného období. Je tli a jak se to podařilo, budeme vědět v červnu
po skončení rnistrov kých soutěží.
Bude-li souhla it také příroda, je připraveno zahájení 111Ítrovských bojů na neděli 26. března v Bílovicích. Do té doby
mají hoši naplánovány ještě následující zápasy: 12. března s
Prakšicemi a 19. března
Nedachlebicemi.
Začátky a mí ta konání budou upře něna dodatečně podle aktuálního
tavu hracích ploch.

Doufejme, že v jarnich zápasech budou k vidění pouze
tězné souboje.

takové ví-

Přestože fotbalové trávníky jsou ještě vět inou pokryty sněhem a tudíž zejí prázdnotou, fotbalisté nelení a velmi pilně e
připravují na jarní část mistrovských soutěží. Platí to i o týmech
kněžpol kého Sokola, jejichž umístnění po podzimní čá ti outěží pro pořádek připomenu. Žáci j ou zatím na 1O.mí tě se ziskem 13 bodů, doro tenci na 12.místě
12 body a tým mužů vede
okre ní přebor se ziskem 28 bodů.
Žáci vedení Radkem Vránou a Tondou Hráčkern získali
v přípravném období první ú pěch, když počátkem února na
tradičním halovém turnaji v Březolupech ob adili v silné konkurenci výborné druhé místo. Michal Bělov ký e navíc tal nejlepším třelcem turnaje.
Dorostenci zahájili přípravu pod vedením Martina Haši
a Lukáše Uherka. Mají za sebou první přípravný zápas, ve kterém porazili doro tence Mařatic 8:3. Pro jarní část soutěží, která by v jejich případě měla začít 19. března v Bílovicích dochází
ke změně hracího dne domácích zápa ů na obotu odpoledne.
ejsledovanější tým Sokola - muži, zahájil přípravu pod vedením trenéra Vítězslava Kaštánka ve druhém lednovém týdnu.
Jelikož muž tvo figuruje po podzimní části na prvním místě tabulky, je logickým cílem pro jarní část soutěže toto postavení
udržet. Rozlo ování je však velmi těžké. Vždyť z týmů z horních
pater tabulky odehrajeme vzájemná utkání na domácím pažitu pouze s Ostrožskou Lhotou a Havřicemi, tedy těmi, na jejichž hřištích jsme na podzim nebodovali. Chceme-li ale bojoval
o nejčelnější umí tnění je třeba zvládnout i zápasy na hřištích
oupeřů. A k tomu naše mužstvo předpoklady má.
V kádru došlo zatím pouze ke dvěma změnám.
a ho tování do Částkova odešel Marek Krejčiřík a naopak jako po ila
útoku se v se tavě objevil Marek Hotař z Jarošova, Přestupní
termín však končí 6.dubna, a tak není vyloučena ještě nějaká
další dílčí změna.
Vzhledem k tomu, že letošní klimatické p dmínky byly
velmi nepříznivé, probíhala příprava komplikovaně. V pondělí
v tělocvičně v Bílovicích, ve středu pokud to počasí a podmínky
dovolily v terénu okolo obce a v pátek na umělé trávě v Uherském Hradišti. O víkendu pak následovaly zápasy v rámci Zimního turnaje v Napajedlech.

V kabině mužů vládla před zahájením
Lada.
Přestože do zahájení ou těží zbývá ještě nějaký ča ,dovoluji
i Vás pozvat už nyní do fotbalových hledišť. Povzbuzení budou
na e týmy určitě potřebovat.
Informace také na: www.knezpole.cz/sportovci.htm
kovzde

Plán činnosti TJ SOKOL Kněžpole
na rok 2006
1) Ve polupráci
e RPŠ turnaj mlaďích
- květen 2006 ( 6 družstev)
2) Turnaj starších žáků v kopané - červen
3) Přátel ký zápas v kopané
H
ke Dni dětí jako minulý rok

žáků v kopané

(8 druž rev )

Hamé

Zlín -

4) Turnaj mužů v kopané - červenec, srpen

(4 muž rva )

5) Turnaj hráčů nad 35 let - červenec, srpen

(6 muž tev)

6) Možno t pořádání 1-2 tanečních zábav (country
na výletišti - červenec, rpen

a' e výsledky:
Kněžpole - Lhota u Malenovic 5:3 (Bednařík 2 Kašný R,
Varga R. ml. Kozelek O.), Kněžpole - Sušice 2:0 (Hruboš P.,
Kašný R.), Kněžpole - Jarošov J:2 (Brázdil J.), Kněžpole - Spytihněv B 3:0 (Kašný R 2, Hotař), Kněžpole - Pohořelice 1:2
(Kašný R), Kněžpole - Kudlovice 2:3 (Varga R ml. Flíbor T.)
Kladem tohoto turnaje byli kvalitní oupeři na dobře upraveném terénu.
a druhé straně se však z různých zdravotních
a pracovních důvodů v žádném zápa e nepředstavilo naše muž-

polečně

večerů)

7) V případě ú pěcbu v Okre ním přeboru mezi tátní fotbalové utkání
vítězem Okresního přeboru družebního
akre u Trenčín - konec června
těpán ká zábava

- pro inec

Zdeněk Lapčík
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předseda TJ SOKOL, Kněipole

