
Procházíme-li okolím naší obce, tak zjištujerne, že je zde pous-
ta pozoruhodností, na které bychom měli upozornit zvláště naše nové
poluobčany mládež i děti. Ať je to kněžpol ký le , opodál tekoucí řeka

Morava, mrtvé rameno řeky Moravy tzv. Kanada a Trnovec, potok Břez-
nice, malebné okolí kolem obce, kdy v minulosti e domy téměř ztráce-
ly v zeleni ovocných stromů v humnech a zahradách. Kdybychom zašli
poněkud dál, až třeba na Rovňa, kde stojí železobetonová rozhledna, pak
bychom mohli vidčt panorama hradu Buchlova, kapli Barborku stojící
vedle, posvátný Velehrad, vesnice po pravém břehu Moravy, nejbližší pak
Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla a dále pak až k Ho týnským
horám. Komu nohy již tak neslouží, tačí i vyjít na místní lokalitu Hrádek
- to samo krývá ve vérn názvu to, co jenom tušíme a sice že zde před
dávnými a dávnými časy stával hrad a k tomu e také váže nejedna pově t. Opuštěná dobijánka Foto: F. S.
Lidé se scházeli více k be edám, kde e hodně vyprávělo, nebyla televize,
rádio, internet, počítač ani DVD a tak vznikaly různé mýty a pověsti, které e díky ústnímu podání dochovaly dodne ..

A s jednou takovou pověstí bych Vás chtěla dnes seznámit.
V Kněžpoli žil ponocný, který v noci troubil každou hodinu. V jedné vlahé mčsíční noci odtroubil půlnoc a protože mě íček

vítil jako rybí oko, po tupoval pomalu až za dědinu na horní silnici až k Hrádku. ajednou za ním zaduní kola kočáru a když e
otočí vidí v něm sedět čtyři myslivce, jeden černější než druhý. Kočár za. tavil u ponocného a ti myslivci jej zvali, aby si k nim přisedl
a ukázal jim cestu do Javorovce. Prý mu velice dobře zaplatí. Ponocný, tará vojna, se nedal dlouho zvát, každá koruna byla dobrá
a tak si přisedl a dal se nimi do řeči. Vyprávěl jim, že měl letos špatnou úrodu obilí, že ou ed měl úrodu daleko větší. Ale on ví
proč! Má prý čarodějné kuře, které no il jako vejce od černé slepice pod paží až se kuře vylíhlo.

,,Ja moji milí, čertama nej ů žádné špá e " uzavřel ponocný tuto vou řeč a přitom i povšiml, jak při zmínce o čertech to těmi
myslivci škublo.

"A vy strýčku, byste se čerta nebál?" povídá ten nejčernější z nich. "Ale, víte, já su starý voják, tož bych sa nebál, ale pověděl
bych mu: Oaj sem čerte peníze, šak já a ťa nejak zbavím." Černí páni e nad vychloubačnou řečí ponocného tak rozchechtali, že
mu běžel až mráz po zádech. "Zku íme to tedy", povídá za c ten nejčernější a vytahuje z černého pláště rněšec plný peněz. "Tu
j ou peníze, ale chcete-Ii je mít, mu íte nám příjem potvrdit vla tní krví." A tu ponocný pochopil kým to vlastně v kočáře jede
a výkřikem "Ježišmariajosef" z kočáru vyskočil.

V kočáře se prý po tomto spásném výkřiku ponocného zablýsklo, zahřrnčlo, potom se zem pod kočárem otevřela a kočár tem-
ným rachotem se řítil kam i do hlubin země. Když rachot dozněl, zem se zavřela a ponocný se rozhlédl kolem ebe. Zjistil, že tojí
přímo pod Hrádkem a hrůzou strnul. Pak e pokřižoval a běžel zpátky do dědiny. Doběhl domů úplně bez dechu a tenkrát ani
jednu hodinu po půlnoci neodtroubil. O vém etkání s čerty neřekl nikdy nikomu ani lovo. Až na smrtelné po teli to vým blízkým
prozradiJ a tak jim vděčíme za to, že e tato pově t dochovala až do dne ška.

Pověsti o Hrádku způsobily, že Hrádek dlouho platil za mí to takové, kterému e zejména v noci každý raději vyhnul. To
byl Hrádek v minulosti, v oučasné době již nikoho neděsí, ani poklady v něm ukryté již nikdo nehledá. vyro tla zde moderní úprav-
na vody, která svou pitnou vodou zásobuje značnou část okresu Uherské Hradiště. A v poslední době zde vyro tly další budovy.

Legendy, pověstí, čerti, trašidla, zámecké paní a o tatní ztratili tu živnou půdu a odstěhovali e do ří e pohádek.
Ludmila Lapčíková, kronikáika
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Vážellí spoluobčané,
Dechová hudba Kněžpolanky v letošním roce oslaví I80-ti leté výročí svého založení.
K této významné události se chystáme vydat nový CD nosič "Muzika je láska má".

nostni křest CD bude spojen s obnovenou
přehlídkou malých dechovych hudeb, která se
uskuteční prvni zářijový víkend (7.9.2008) ve
sportovním areálu v Kněžpoli.

Naše pozvání přijali DH l.hotanka, Mis-
fI'iňanka, Boršičanka Antonína Koníčka
a Maguranka ze Slovenska. Záštitu. nad celou
akcí přijala Rada obce Kněžpole.

Doufáme, že piijmete naše pozvání a pii-
jdete spolu s námi na piehlidku oslavit 180.
výročíč DH Kněžpolanka a strávíte piijemné
odpoledne s dobrou muzikou.

Srdečně zvou členové Kněžpolanky. Hody v Kněžpoli 1978
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u SNE SEN Í č. 9
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole konaného dne 2. června 2008

Zastupitelstvo obce:

schvaluje:
I. Prodej pozemků pod silnicí II/497

parc.č. 2753/248 391 m2

parc.č. 2753/9 8 mZ

parc.č. 2753/34 15 m2

parc.č. 2753/48 53 m2

v k.ú. Kněžpole za cenu 40,00 Kč/m?
Ředitelství silnic Zlínského kraje, pří-
pěvkové organizaci

2. Starostu obce p. Gajdošíka Zdeňka
jako delegáta na Valnou hromadu

lováckých vodáren a kanalizací, a.s.
Uh.Hradiště konanou dne 5.6.2008

3. Závěrečný účet obce za rok 2008 včet-
ně výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2007 - bez výhrad

4. Zmčnu rozpočtu č.1/2008
příjmy: 6.000,- Kč
výdaje: 6.000,- Kč

Změnu rozpočtu Č. 2/200
příjmy: 53.000,-Kč
výdaje: 46 .OOO,-Kč
financování: 4l5.000,-Kč

5. Zadání vypracování projektové doku-
mentace včetně žádo ti o dotace na
dět ké a multifunkční hřiště za cenu
50.000,-Kč firmou reative design
s.r.o.

6. Půjčku ze Sociálního fondu obce p.
Svatavě Dvouleté ve výši LO.OOO-Kč,

7. Změnu usnesení č.6 Zastupitelstva
obce Kněžpole z 5.1 J .2007 s tím že
v části" ukládá" ruší text:
1. Starostovi obce požádat o dotaci na
technickou infrastrukturu v trati Dolní
Záhumení z Programu rozvoje venko-
va a nahrazuje textem:
1. Starostovi obce požádat o dotaci
na technickou infrastrukturu v trati
Dolní Záhumení z Programu rozvo-

je venkova, pokud výdaje na pořízení
projektové dokumentace nepře áhnou
LOO.OOO,-Kč

bere na vědomí:
1. Kontrolu u ne ení ze za edání ZO

z 3.3.200 a informace z jednání RO za
uplynulé období

2. Zprávu taro ty obce
3. Zprávu kontrolního výboru - připo-

mínkami

ukládá:
1. Radě obce projednat a řešit závěry

zprávy kontrolního výboru
2. Staro tovi obce projednat dodavate-

lem. tavby dětského hřiště na "Marko-
vč" závady na jeho zařízení

3. Radě obce provést kontrolu provozu
a využití buněk na kluzišti.

Informace Obecního úřaduv

Policie Ceské republiky
Okresní ředitelství
Uherské Hradiště

POWR NA PODVODNÍKY PŘI NABÍZENÍ ZBOŽÍ PODOMNÍM
PRODEJEM, KONTROLORY ELEKTROMĚRŮ, PLYNOMĚRŮ,
VNUCOVÁNÍ STOPROCENTNÍCH VÝHER!!!

V souvislosti s narůstajícím počtem případů okradení seniorů upozorňuje policie na
nebezpečí ze strany těchto prodejců, kteří chod! dům od domu 8 nabízejí prodej věd nebo jiné
výhody, které jsou spojené se zaplacenim určité výše poplatku. Takový prodej bývá často jen
zástěrkou pro jejich nekalou činnost, a jakmile se jim podaří vetřít do domu, odcizují
převážně peníze.

ŘIĎTE SE RADAMI POLICIE
eduvěřujcrc neznámým lidem

• I cpouštčitc ciz: (hob~ do domu nebo b) tu.
• Jednejte s nimi pouze před dv eřmi nebo pře' okno.
• "lc\čřte každému Kdo Vás /.:1 dveřmi žádá o možnost si zatelefonovat. pouzu \\ C. Či o

jinou pomoc.
• Imnc. tnance ruzných firem. jako elektrikáře. plynaře tcletonm mechaniky upod

pouštějte pouze v případě. ke jste si je sami objednah nebo I) ln organizace Vam
předem náv štěvu oznámily. To se t~J..ái zaměsmancu -ociulntho zabezpečeni. lil"
pracov nici se musi prokázat pnslušným prukazem.

• POKud K am cizi lidé přijedou vozidlem. pokuste se zapamatovut harvu a [lll/nú'llci
značku. [lllpřipatlč si ji zapište.

abidku zhoží od podomních prodejen, pokud o ni máte zájem. si prohlidnětc pouze
venku. neboť tvto o.oh) pokud je vpustite do domu se dopoušrěji J..r:itle7i.

• Ncpřcchováv ejte doma \ čt:í finančm hotovost.
1lile-li podezřeru, ie se děje COSI podezřelého . zavolejte oknmžuě na bezplatnou linku

policie 158.

Předejte tím zklamání, ztrátě peněz a spoustě dalších zbytečných
problémů

DŮLEŽITÁ TELEFONNí ČíSLA:
Policie ČR 158
Záchrunná službu 155
Hasiči 150
Městská policie 156
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Pro projevený zvýšený zájem občanů
o pytlový běr PET lahví a nápojových karto-
nů byl prodloužen termín svozu a sběru toho-
to odpadu až do konce roku 2008. Žluté pytle
pro ukládání tohoto odpadu i mohou občané
vyzvednout bezplatně na Obecním úřadč .

Z důvodu lepší informovanosti občanů
byla na návrh jednoho našeho spoluobčana
rozšířena služba Obecního úřadu o uvádění
relace hlášení obecního rozhlasu na webové
tránky obce - www.knezpole.cz. - Hlášení

obecního úřadu.

Informace
Hasičského záchranného sboru

Zlínského kraje
k problematice ochrany obyvatel. tva

HZ ČR - ln titut ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč - www.ioolb.cz

vydal DVD názvem

"Štěstí přeje připraveným"
K zabezpečení lep í informovano ti oby-

vatel tva a přípravy obyvatel tva na ře ení
ná ledků krizových a mimořádných událo -
tí ve Zlínském kraji je ob ah tohoto DVD
volně pří tupný na portálu HZS Zlín kého
kraje - www.hzszlk.eu - v rubrice .,Ha iči
radí videoklipy".

Fotbalové utkání

SOKOL KNĚŽPOLE
vs.

RI OKNA ZLÍN
čtvrtek 12. června 2008

v 17.00 hodin
na hřišti v Kněžpoli

Srdečně zvou včrní Kněpolští fanoušci RI
OKNA ZLÍ.



Beseda s důchodci
v neděli 30. března uspořádala místní skupina Če kého

červeného kříže za při pění Obecního úřadu tradiční předjarní
Besedu s důchodci. I leto i kněžpolští enioři mohli při malém
občer tvení zavzpomínat moderátorkami odpoledne paní Lap-
číkovou a Zdílnovou a pobavit se při vystoupeních dětí z místní
základní školy, pěveckých vystoupení Děvčic z Kněžpola i ukáz-
kách exotických tanců.

Děvčice Z Kněžpola
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vá eznámila s činno tí ženského pěvec-

kého boru v roce 2008.
V dubnu tohoto roku jsme založily občan ké sdružení Děvči-

ce z Knčžpola. Počet našich členek se postupně rozrůstá, i když
další po ily z řad starších i mladších žen a dívek bychom rado-
tí uvítaly. Hranice naší obce už dávno nej ou pro v tup limitem.
Vždyť počet děvčat ze Včelar, která i námi chodí zazpívat,
ú pčšnč stoupá. Zkou íme pravidelně každý pátek od J 9 hodin
na ále místního pohostinství.

Letošní rok j me zahájily polu s mužských borem v knčžpol-
kém a březolupském ko tele. Před tavili j me se s pá mem

vánočních pí ní Adama Michny z Otradovic a zazpívali j me
si polu vámi i pár kla ických vánočních koled. V neděli 1 .
května j me měly možno t vy toupit na Jízdě králů v Kuno i-
cích. Po krátké ukázce dožínkových pí ní na námě tí j me e
pře unuly do Památkového domku. Tady j me i zapěly líbezné
slovácké písničky polečně s Tetkami s Kunovic a žen kým bo-
rem z O trož ké Lhoty. Prozatím po lední akcí, které j rne e
leto zúčastnili, bylo již kla ické Setkání pod Lipou v Topolné.
Díky obětavo ti tanečního a hudebního ouboru Včela ran e
tato krá ná tradice opakuje každý rok. Jedinou letošní výjimkou
bylo, že nepři iel již tradiční déšť, Proto mohly oba kněžpolské
p vecké bory zakončit toto po ezení novým pásmem názvem
Čarodejnica. Autorem tohoto pořadu, ve kterém jsme e naži-
li ukázat dřívější normální život v dědinské hospodě, je Ivan
Polášck. Tímto bychom mu chtěly poděkovat za výbornou práci
a popřá t, aby pro ná podobné kvělé kou ky vyrnýš lel je tě hod-
ně dlouho. Pravou ho pod kou atmosféru pak dotvořila Štrajch
kapela Včelaranka.

a rpen I tošního roku plánujeme Setkání muž kých a žen-
kých pěveckých borů z blízkého i dalekého okolí na hřišti

v Kněžpoli. Doufáme, že nám poča í bude přát a že i i Vy při-
jdete mezi nás rádi zazpívat CI zatančit při cimbálu.

Za Děvěice z Kněžpola Ing. Alžběta Kadlčiková
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Beseda u cimbálu s ochutnávkou vín
Již xx. ročník Be edy u cimbálu ochutnávkou vín u pořádali členové Če kého zahrádkářského svazu v Kněžpoli na Veliko-

noční nedělní odpoledne 23.3.2008. K po ouzení bylo předloženo celkem 195 vzorků vína bodovým průměrem na jeden vzorek
17 646 bodu. K dobré pohodě určitě při pěla vy toupení Mužského boru z Kněžpole i cimbálové muzik]' Včelaran i poctivá práce
v přípravě a zajištění akce výstavním výborem ve ložení: Karel Kaňov ký, Ing. Zdeněk Hudec, Tomáš Zábojník, Vojtěch Kieryk,
Martin Zábojník, Jaroslav vojáček, Antonín Malina, Jan Palčík a tani lav Knot.
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Hasiči na Sv. Hostýně
v sobotu 3. května 2008 e za krá ného počasí konala na Sv. Hostýně 15. celostátní pouť hasičů. Teto akce za úča t domácích cír-

kevních i politických špiček, zahraničnich hostů, a 92 registrovaných sborů SDH se zúčastnila i skupinka zástupců SDH z Kněžpole
a jeho prapor se v průvodovérn lese ostatních praporů díky svému krá němu provedení (především zlaté žáby sklízely zasloužený
obdiv ostatních) určitě neztratil. Jen škoda malé účasti členů základny SDH Kněžpole. F%: F. S.
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Základní škola
Ocenění školy

Všechny školy každoročně zpracovávají Minimální preven-
tivní program, který upozorňuje na celospolečen ké problémy,

nimiž e i naše děti setkávají. Otevřeně, důsledně a hlavně
preventivnč učíme děti řešit možné situace, dodržovat pravidla
společenského chování, ochrany sebe a o tatních, s kterými se
setkávají.

Zlínský kraj letos hodnotil celkem 296 Minimálních preven-
tivních programů. Z tohoto počtu porotu zaujal i náš program
a jeho plnění a byli j me oceněni mezi 16 nejlepšími školami
z celého Zlínského kraje.

Mgr. Jana Polášková, metodik prevence na ZŠ

CO se děje ve školní družině?
Po vyučování se potřebují děti nejen uvolnit, odpočinout

i, ale i pohrát i, p bavit se, něčemu e naučit něco vytvořit,
za portovat si. Zkrátka rozvíjet se aktivně mezi vými vrstevní-
ky. Tuto činno t nabízí školní družina, kterou ze 47 žáků 'koly
navštěvuje 40.

Při tak velkém počtu mu í mít vše vůj řád: v pondčlí a v úte-
rý e zaměřuje na port, který má celkově u dětí velkou oblibu.
Středy a čtvrtky patří činno tem c tetickým. Obrázky a výrob-
ky zdobíme školu, zapojujeme e výtvarných outčží, vyrábíme
dárky. Při ŠD pracuje i kroužek aerobiku a břišních tanců. Do
konce roku ná čeká ještě turnaj v přehazované, v minikopané,
koloběžkiáda a zábavné odpoledne.

ápadů a plánů máme plno, jenom jedno nás trápí - pro to-
ry.Tímto velmi dčkujeme mateřské škole, která mám na odpo-
ledne propůjčuje horní třídu. Pře tože využíváme všech mí t ve
škole It locvičnu, knihovnu, třídy počítači/, tajně doufáme,
že se jednou najde do tatek prostředků na rekonstrukci školní
půdy a vzniknou zde pro tory pro bohatou činno t 'kol ní druži-
ny. My i děti věříme, že na e přání nezů tane jen v rovině nů.

H.Bučková a E. Rosůlková, vychovatelky ŠD

Enviromentální výchova
V dubnu proběhly dvě zajímavé akce: Tradiční běr papí-

ru, který byl tentokrát rekordní, protože j me na bírali 7 270
kg. ejvíce přine li M. Berčík, K. Jakšíková, L. Markusová. Za
každých 10 kg dostávají děti jeden lístek do běrové loterie, jejíž
losování bude 30. května.

Ekologická vycházka názvem Kouzelný les zavedla děti do
Knčžpol kého le a, kde s odbornou pracovnicí ekocentra Trnka
v Uh.Hradišti poznávali le pro třednictvím her.

Mgr. Libuše Čechová

Srovnáváme své znalosti
• V březnu j em e zapojili do mezinárodní matematické ou-

těže Klokan 2008. V kategorii Cvrček (2. a 3. L) dosáhli na
škole nejlepších výsledků A. Juřenová, M. Kudelová a A.
Žujová. V kategorii Klokánek (4. a 5. r.) byli nejúspěšnějšími
řešiteli L. Machalová, D. Mu ilová aP. Krmíčková.

• V dubnu plnily žákyně 5. ročníku celostátní testy Kalibro,
které byly složeny z pěti dílčích testů. Třebaže obč žákyně
pracují pět roků v oddělení, obsadily nejčastěji první a druhá
místa v desítkovém žebříčku ú pě no ti kol z celé republiky.
Z tohoto hodnocení ča to vycházejí lépe vesnické školy než
mě t ké.

• V dubnu e žáci také připravovali na již tradiční recitační
ou těž, leto nazvanou Rado t a humor v poezii. ěkteří

postoupili do školního kola. Z O.kategorie byli oceněni jako
nejlep í P. Abrhárn, . Fitziánová. L. Marku ová. V I. kate-
gorii byli nejúspčšnčjší M. Burdová, T. Janků, M. Grubl a .
Palčíková, ve 2. kategorii pak B. Malinová, D. Musilová a D.
Hančík.

• V květnu skládali žáci 4. a 5. ročníku dopravní testy na
dopravním hřišti v Uh. Hradišti. Průkaz cyklisty obdrželo
9 žáků, nejlepší vý ledky měla B. Malinová.

pozvÁNKA
a ukončení celoročního projektu Sedm klíčů k radosti

proběhne ve 'kole dne 17.června výstava žákov kých prací.
Zahájení bude v 17 hodin programem dětí.

Srdečně Vá všechny zveme.

Poznáváni lesa hrou

V souča né době te tujeme v hodinách tělesné výchovy
i fyzické zdatnosti žáků. Doufáme, že obstojíme stejně úspěš-
ně jako v outěžích vědomo tních.

Mgr. AI/I/a Francová
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Hurá na prázdniny!

Jak ten čas letí. ... a mu íme dát tomuto rčení za pravdu
neboť školní rok bude brzy minulo tí a na dveře již ťukají prázd-
niny,. ež tomu tak bude, čeká ná v Mateř ké kole ješ tě mno-
ho velmi zajímavých akcí, abychom měli o prázdninách na co
vzpomínat.

Ještě e vrátíme k mě íci dubnu, kdy u kutečnil zápi dětí
do naší školy.Bylo zapsáno 13 dětí, 6 dívek a 7 chlapců. Již se na
ně všichni těšíme.

yní z naší činnosti.
V oboru 31.5. jsme ab olvovali celodenní pěší výlet rodiči

a v neděli nato j me o lavili Mezinárodní den dětí.
Památkou na kamarády ze školky nám všem bude polečná

fotografie zhotovená 4.6.
Že na konci školního roku nesmí chybět pořádný výlet je

zbytečné říkat. Tak i my pojedeme na výlet a kam jinam než za
zvířátky do ZOO Hodonín. Ten se uskuteční 12. 6. a to si dopře-
jeme ještě jeden výlet vláčkem do Kunovic. Zde uvidíme zblízka
opravdová letadla. Na tento den I . 6. se kluci i holčičky velice
těší. 19. června proložíme naše připravované akce pěknou diva-
delní pohádkou, hranou v sále hostince v Kněžpoli.

A budeme e pomalu loučit nejen červnem a celým škol-
ním rokem, ale především s našimi devíti předškoláky a to 25.6.
Aktovkiádou, kdy se nám budoucí školáci představí i e vojí
výbavou do ZŠ. Všichni jim popřejeme hodně ú pěchů v nové
etapě života a předáme malý upomínkový dáreček - knížku.

27. června, v pátek v podvečer - to je ten právný čas i koneč-

ně oddychnout, zavzpomínat, zhodnotit uplynulý rok. Ale žádná
no. talgie! Budeme e bavit, hrát hry, zpívat, opékat a hlavně se
těšit, jak se po prázdninách sejdeme plni zážitků a dojmů, odpo-
činutí a novými kamarády. A to vše e odehraje na Bažantni-
ci při táboráku na rozloučenou. Program a celou akci připraví
a zorganizuje SRPŠ, za což jim patří poděkování.

elý červen bude činno tmi přímo nabitý, ale to byl konec-
konců i celý rok v naší mateř ké škole, Zbývá mi jen popřát
našim dětičkárn a jejich rodičům ale i Vám všem, milým čtená-
řům Knčžpolských novin, krásné pro luněné prázdniny, naplně-
né pohodou, kJidem odpočinkem i spou tou zážitků. Takže - po
prázdninách nashledanou! ER

Stavění máje 2008
Dne 3.května 2008 e uskutečnilo v na í obci již tradiční ta-

vční máje.
Letošní rok se tavění máje a všech příprav kolem něho

chopily ročníky 1990 a 1991 za pomoci Občan kého družení
Kněžpol ká chasa. Přípravy začali téměř po naší první pořádané
akci, Fašanku. Mládež se začala cházet na kJuzáku v buňkách,
kde dělali růžičky. Zvládli jich udčlat necelé tři tisíce. V půlce
dubna jeli kluci z ročníků pro kladu. Klada se oloupala, začistila
a mohl e k ní připasovat vršek, samozřejmč zatím jen na zkouš-
ku. To oficiální zakutí a připasování proběhlo první květnovou
neděli. Předtím e musel ještě vršek nazdobit, do čehož se vrhli
z vervou zejména děvčata. Při stavění hrála cimbálová muzika
z Dubňan. I když se em tam objevil na obloze nějaký ten mrá-
ček a spadla nějaká ta kapka, tak tavění proběhlo hladce. Tím-
to bychom chtěli také poděkovat všem kteří e na přípravě akce
podíleli organizačně, tak i těm kteří, jak e říká lidově, přiložili
ruku k dílu.
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Mladší žáci na stupních vítězů
Ideální počasí, výborná atmosféra a .kvělé výkony na hřišti,

Tak v tomto duchu probíhal již po pětatřicáté fotbalový turnaj
mladších žáků v obotu 10. kvčtna 2008 na hřišti fotbalistů Soko-
la Kněžpole na Markově. Reprezentanti šesti okolních základ-
ních škol se zde utkali o Putovní pohár Rady obecního úřadu
a SRPŠ při ZŠ Kněžpole. Po úvodním uvítání a zahájení ředitel-
kou školy p. Poláškovou mohlo začít portovní zápolení naplno.
Kapitáni týmů rozlosovali účastníky do dvou základních kupin,
a potom už následoval jeden zajímavý zápa za druhým.

ského vítěze Topolnou LO.
Na závěr vydařeného turnaje staro ta obce p. Gajdošík pře-

dal diplomy a ceny pro nejlepší týmy a jednotlivce. Určitě bylo
na místě poděkování všem zúča tněným, ale také organizáto-
rům tohoto výjimečného turnaje tím že e již všichni těší na
ročn ík příští.

Kapitáni tymů rozlosovali účastníky do skupin

Reprezentanti naší školy a obce tentokrát rozhodně k favori-
tům nepatřili ale ani to jim nic neubralo na bojovnosti a odhod-
lání dosáhnout co nejlepšího umístnění. O tom, že námaha
nakonec nebyla marná svědčí třetí mí to v konečném účtování.

Thrnaj ve VÝsledcích:
Bílovice- Mistřice 2:0, Březolupy - Jarošov 5:1, Kněžpole - Mi -
třice 2:1, Topolná =Jarošov 5:0, Bílovice - Kněžpole 1:0, Březo-
lupy - Topolná 2:2
Utkání O 3. místo: Kněžpole - Březolupy 1:0
Finále: Bílovice - Topolná 1:0

Nejlepší jednotlivci:
Nejlepší hráč: Foltýn Roman - Topolná
Nejlepší brankář: Hančík Dominik - Kněžpole
Nejlepší obránce: Dohnal Tomáš - Bílovice
Nejlepší střelec: Hůlka Michal- Březolupy
Cena ťair play: Mikošková Ivana,

Kornárková Dominika - Jarošov

o každý míč se bojovalo s velkým nasazením

Los k nám přiliš milo rdný nebyl. Ve skupině jsme se střetli
s žáky Mistřic, které kluci porazili 2:1 brankami Martina Vrá-
nya Adama Otáhala a s favoritem turnaje a pozdějším vítězem
Bílovicerni, Z tohoto utkání jsme sice odešli poraženi nejtěsněj-
šírn rozdílem 0:1, ale i tento výsledek nám zajistil postup do boje
o třetí mí to s žáky Březolup. Ve vyrovnaném zápase rozhodl
Lukáš Bělov ký O tom, že pomyslné bronzové medaile i nako-
nec odnesou žáci z Kněžpole.

Finálový zápas zvládly nejlépe Bílovice, když porazily loň-

Základní Školu Kněžpole na turnaji reprezentovali:

D minik Fojtík, Lukáš Janča, Michal Vrána, Martin Vrána,
Marek Hanáček, Lukáš Bělov ký, Dominik VaJa, Dominik Han-
čík, Matyáš Grubl, Marek Luběna, Martin Churý, Richard Pet-
rů, Martin Berčík Adam Otáhal, Tomáš Večeřa, Pavel Abrhárn,
Deni. Blamenkovič. Trenéři: Radek Vrána, Lukáš Uherek
a Lubor Janča kovzde
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