
Č. 3 / 2004 KNĚŽPOLE

Vážení spoluobčané,

rok 2004 nám uběhl
velmi rychle. V jeho závě-
ru je jako obvykle čas na
bilanci.

Začátkem tohoto roku
jsme se soustředili na boj
o dotaci na výstavbu ha-
sičské zbrojnice a tří by-
tových jednotek. Bohužel
jsme ji nedostali, a tak
stavba musela být odlože-
na na další léta. Náhra-
dou za tuto stavbu obec
odkoupila sál místního
hostince a ve IV čtvrtletí
zahájila přístavbu vstupní
části a rekonstrukci sute-
rénu. Tyto práce budou
dokončeny ještě letos.
Další větší akcí byla vý- •••.••••;...-.00ס.10
stavba chodníků při hlav-
ní komunikaci, která pro- Starosta obce Kněžpole přebírá dekret o přidělení obecniho znaku a praporu Z rukou předsedy Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu České republiky L. Zaordlka.
běhla v říjnu 2004.
V příštím roce se bude pokračovat v další trase.

Kromě těchto prací celoročně probíhá údržba zeleně v obci a sportovním areálu, drobné udržovací práce
a práce spojené se zlepšováním našeho životního prostředí. Zde je nutné připomenout, že ne všichni občané
pochopili, co všechno do oblasti životního prostředí patří. I přes zřízeni další skJádky tříděného odpadu na Mar-
kově se ještě stále objevují černé skládky v okolí obce. Samostatnou kapitolou je pálení odpadů, kde nás čeká
ještě mnoho úsilí ke zlepšení situace. O čistotu a vzhled obce se tarali dva pracovníci vojen ké náhradnf služby -
Marek Řezníček a Lukáš Hruboš, kteří v tomto roce skončili, a pan Miroslav Kučera. Chtěl bych jim poděkovat
za dobrou práci.

Letošní rok byl ve znamení společenských a kulturních akcí. Kromě těch tradičních - ple ů, tavění máje,
pouťového výletu, Hubertovy jízdy, koštu vína a hodů - zde byly akce zcela nové, na kterých se naše obec a občané
podíleli. Jsou to "Slavnosti vína a otevřených památek" v Uh. Hradišti, Mezifarní den v Bílovicích hasičské
soutěže celostátního významu a vý tavy o historii naší obce. Všechny akce e vydařily a byly úspěšnou propagací
obce. Všem spoluobčanům, kteří se na této činnosti podílí, bych chtěj upřímně poděkovat.

V letošním roce proběhlo řízení vedoucí k vytvoření obecního znaku, vlajky a hasičského prayoru. Po zdár-
ném odsouhlasení ve všech institucích byli zástupci obce 3. prosince 2004 pozváni do Parlamentu Ceské republiky
k převzetí dekretu o přidělení znaku a vlajky.

Závěrem bych chtěl říct, že ne všechno e nám podařilo splnit, jak jsme si představovali. Jedná se především
o vyřešení provozu na místních komunikacích a parkování v celé obci. Dalším velkým úkolem je sledováni dotač-
nich programů, projektová připraveno t apod. - to jsou možno ti zí kání potřebných zdrojů k dalšímu rozvoji
obce.

Poděkování za činnost v uplynulém roce patří všem organizátorům, kteří svou činností přispívají ke zlepšení
života v naší obci.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí v roce 2005.
Zdeněk Gajdošik, starosta obce
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PARLAM~NT ČESKÉ REPlJBL1KY

LUBOMíR ZAORÁLEK
PREflSED POSLA CKe f.MO\ Y

V Praze 3. prosince 2004
Č.j.: 12424/04

Vážený pane starosto,
vážené členky a vážení členové zastupitelstva obce,

vážené občanky,
vážení občané,

na základě Vašeho návrhu
po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání kulturu mládež a tělovýchovu,
pod výboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny

jsem rozhodl udělit Vaší obci

Znak

Popis:
V modrém štítě stříbrný štítek zdobený v rozích a dole třemi vyrůstajícími liliemi. V něm

volný modrý tlapatý kříž se zlatou berlou se stříbrným sudariem do stran, přeloženou
uprostřed červenou zlatě zdobenou knížecí čepicí a dole čelně postavenou stříbrnou radlicí.

VI aj k a

Popis:
Bílý list s modrým tlapatým křížem s rameny širokými na okrajích listu sedm še tnáctin délky

listu. V něm žlutá berla závitem k žerďovému okraji, s bílým sudariem do vodorovných
ramen kříže přeložená uprostřed červenou žlutě zdobenou knížecí čepicí a pod ní bílou čelně

postavenou radlicí.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Písemné vyhotovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím.

Vážený pan
Zdeněk Gajdošík
starosta
Obecní úřad Kněžpole
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE

v v
KNEZPOLE

NA ROK 2005

•.

PŘÍJMY

ÁZEV tis. Kč

Daň z příjmů fyzických osob-závislá činnost L300
Daň z příjmů fyzických o ob- OSVČ 750
Daň z příjmů práv. o ob 1500
Daň z přidané hodnoty 2100
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 210
Poplatek ze p ů 10
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2
Poplatek za provozovaný výherní hr.přístroj 20
Odvod výtěžku z provozování loterií 5
Správní poplatky 30
Daň z nemovitostí 650
Splátky půjčených prostředků 233

einve tiční přijaté dotace ze stát.rozpočtu. 120
služby OÚ 20
školné MŠ a ŠD 25
příjmy z odpadového hospodářství 40
Pronájem pozemků 25
Pronájem kanalizace 30
příjmy z o tatního pronájmu 10
přijaté úroky 10
PŘÍJMY CELKEM 7090

VÝDAJE

NÁZEV ti .Kč

Komunikace 520
Dopravní obslužnost 60
Mateřská škola 132
Základní škola 908
Školní stravování 58
Knihovna 45
Ostatní záležitosti kultury 339
Ko tel 75
Činnosti spojené s obecním znakem a praporem L50
Fotbalový oddíl 250
Posilovna
Kluziště 10
Volcjbalové hřiště 10
Veřejné o včtlení 100
Sběr a svoz komunálních odpadů 380
Sběr a svoz ostatních odpadů 150
Péče o vzhled obce 384
Péče o krajinu 5
Sociální péče 242
Požární ochrana dobrovolná čá t 30
Za tupitelstvo obce 775
Činno t mí tní správy 1611
Obecné příjmy a výdaje 50
VÝDAJE CELKEM 6292

FINANCOVÁNÍ CELKEM -798

Zastupitelstvo obce Kněžpole přijalo na
svém letošním posledním zasedání rozhod-
nutí o výši poplatku za likvidaci komunál-
nfho odpadu pro rok 2005. Navzdory neu-
stále rostoucím cenám služeb se podařilo
zachovat výši poplatku i pro příští rok
v nezměněné částce, tj. 200 Kč za osobu
a rok.

Majitelé psů zaplatí za své čtyřnohé mi-
láčky roční poplatek 50 Kč.

V minulém čí le Kněžpolských novin i
zařádil šotek, který vypu til pod tatnou část
článku "Plnění rozpočtu obce Kněžpo!c". Za
tiskovou chybu se všem čtenářům omlouvá-
me, tejně jako za ne právné označeni čí la
minulých novin - ne 10 o č. 3/2004, nýbrž
2/2004.

Pozvánka
Zastupltelstvo obce Kněžpole

zve srdečně všechny spoluobčany
k vánočnímu stromu na

NOVOROČNí PŘíPITEK
I Sellláme se před půlnoci na Silvestra

a společně přivítáme
NOVÝ ROK 2005

Tlikrálo"á sbírka po roce zase i " naší obci
Česk.-l katolická charita pořádá

TŘÍ1,l~ALO~OUSBÍ1~l,U,
která proběhne

celostátně" době od 1. - 10. ledna 2005.

Tříkrálooá sbírka se uskuteční ~ naší obci
pod zášlilou oblastní Charil)' Uh.Hradišlě

" sobotu S. ledna 2005.

'Vaše dornoov na"šlí~í opět skupinko kolední-
ků pod -cedením našich oběla~~ch spoluobča-

nů.

Na konlo Chmil)' můžete ph spěl i prostřednic-
toím peněžních poukázek, které obdržíte

pošlou clo domácnosti. Pošlooni poukázku lze
použil během celého roku 2005.
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Radostné a požehnané
vánoční svátky ošem

čtenářům
a spoluobčanům

pieje jménem Mistni
organizace KDU-ČSL

v Kněžpoli
její předseda Petr Švehla.

olečenská kronika obce
Období leden 2004 -listopad 2004

Obec Kněžpole má k 1. prosinci letošního roku 1 09:3 obyvatel.

Od začátku letošního roku se v obce narodilo 10 dětí:
Martin Smetana. čp. 32
Klára Večelová. čp. 252
Eliška Fojtikooá. čp. 92
Žaneta Jaškooá. č,p. 310
Monika Smetanová. čp. 82
Krisuina Knotooá. čp. 313
Eva Smetanová. čp. 82
Štěpánka Grublooá, čp. 308
IIana VašCálcová.čp. 112
Jiří Fojiik. čp. 185

Zemřelo celkem 8 našich spoluobčanů:
JiH Raisiql, čp. 297
Marie oootná. čp. 304
Anežka Pauiiková. čp. 149
Miroslav Drozd. čp. 216
L'lntonín Biiiner. čp. 67

lnna Krejčiiťkouá. čp. 199
PaveII(ašný. čp. 228
Anna Lapčíková. čp. 191

Do obce sepřihlásilo k trvalému pobytu 23
občanů.

16 občanů se z trvalého pobytu v obci od-
hlásilo.

Bylo uzavřeno 5 manželství, kdy ženich
nebo nevěsta

mají trvalý pobyt v naší obci.
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Výstava fotografií
Kněžpole kdysi a dnes

Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv

způsobem podíleli na uspořádání výstavy fotografií Kněžpole
kdysi a dnes. Zhodnocení její kvality a úspěšnosti je na každém
z Vás, kdo se výstavy zúčastnil, myslím si však, že zhruba čtyři
stovky návštěvníků překonaly veškerá naše očekávání.

Tím ovšem naše práce v tomto směru nekončí. Byli j me vy-
zváni Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, zdali by nebylo
možné oslovit spoluobčany se žádostí o zapůjčení fotografií kro-
jovaných osob a skupin do konce 50. let minulého století. Foto-
grafie by měly být podepsané a neměl by chybět popis, o jakou
příležitost se jedná (hody, svatba, dožínky apod.) nebo kdo se
na fotografii nachází (Josef Kučera čp. 35, ročník 1905). Tyto
fotografie můžete přinést osobně PhDr. Ludmile Tarcalové do
Slováckého muzea nebo panu Petru Švehlovi (Kněžpole č. 117).
Po okopírování Vám fotografie budou vráceny.

Kromě toho stále platí prosba o zapůjčení starších fotografií
různých míst či budov naší obce k okopírování. e shromáždě-
něho materiálu bychom ve spolupráci s obecním úřadem rádi
vytvořili publikaci s podobným námětem, jako byla uspořádaná
výstava.

Závěrem mi dovolte, abych jménem KDU-ČSL poděkoval
našim příznivcům a voličům za podporu v kraj kých volbách.

Petr Švehla, předseda MO KDU-ČSL v Kněipoli

Z ělnnostl Českého
ěerveného kříže

Členky Českého červeného kříže mimo to, že ošetřily řadu
menších zranění převážně dětí, ale také starších poluobčanů,
upořádaly za velké podpory Obce Kněžpole a za finančního
přispění sponzorů v měsíci únoru letošního roku další be edu
s důchodci, která byla všemi přítomnými velice příznivě ohod-
nocena.

Chtěla bych touto cestou poděkovat členskému výboru za
do avadní nezištnou práci a všem našim občanům popřát pří-
jemné prožití svátků vánočních, dále pak všechno nejlepší, hlav-
ně však mnoho zdraví v roce 2005.

A1l1la Iakšikovd, předsedkyně ČČK

Zahrádkáři
hodnotí
rok 2004

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych s blížícím se kon-

cem roku zhodnotil činnost našeho zahrádkářského svazu v obci.
Tradičně na Velikonoce jsme uspořádali Besedu u cimbálu

ochutnávkou vín. Tato akce ale měla oproti předešlým trochu
jiné provedení. Nehrál nám jako obvykle Včelaran, jelikož mu
kolidoval termín vystoupení, proto jsme s pomocí pana lvana
Poláška zaji tili . ou bor Juráš ze Zlína. Ten, kdo se zúčastnil,
jistě neodcházel zklamaný. Zlíňáci opět roztančili všechny ná-
vštěvníky - a těch se sešlo tošede át! Druhá změna se týkala
přímo vín. Ta totiž po delší době, přímo na přáni vystavovatelů,
byla hodnocena. Podařilo se nám sehnat 134 vzorků vín. De-
gustace vystavených vzorků proběhla dne 3. dubna 2004 ve třech
komisích. První komise za edla pod vedením pana Stanislava
Nedbálka - ČZS Topolná, druhá komise pod vedením pana Fran-
tiška Huleckého - vinaři Mařatice a konečně třetí komise pod
vedením pana Antonína Šurmánka - vinárna Jarošov. Šampio-
nem výstavy se talo víno pana Antonína Jakšíka z Jarošova -
Tramín 2000 p. s. (pozdní sběr) 19,1 bodu.

Z celkového počtu 134 vy tavených vzorků byl průměr na
jeden vzorek 18406 bodu což svědčilo o tom, že i menší kolek-
ce vystavených vín se nacházela ve velmi dobré kvalitě.

Dále naši vinaři reprezentovali obec na vý tavách vín
v Mařaticích, Sadecb, Topolné, VIkoši a Hýslech u Kyjova. Po-
zadu nezůstali ani zahrádkáři, kteří vystavovali vé výpěstky na
Agrokomplexu Olomouc.

V činnosti budovatelské jsme e podíleli na výměně oploce-
ní v našich zahrádkářských osadách. V této výměně budeme po-
kračovat i v příštím roce.

V měsíci září opět vinaři reprezentovali obec Kněžpole na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti, kde měli ve Smetano-
vých adech svůj stánek prodejem vín a burčáku.

Nadále provádíme služby našim zahrádkářům - půjčování
motorové stříkačky, přepravních beden láhvemi na lavnostní
akce apod.

Závěrem bych chtěl v em členům, kteří se na těchto akcích
podíleli, srdečně poděkovat a občanům naší obce popřát do no-
vého roku 2005 mnoho zdraví, štěstí a osobni pohody.

Antonin Vašíček, předseda ČZS Kněipole

Předvánoční rozjímání
Pomalu, ale jistě končí podzimní čas

a nastupuje doba adventní - doba vánoč-
IÚ. Toto období s sebou samozřejmě při-
náší spou tu staro tí s přípravami na nej-
krásnější dobu v roce - Vánoce - , ale
mění e i ráz poča í. Lidé často říkávají,
zvláště ti dříve narození, že v minulo ti
bývalo více něhu, více mrazivých dnů.
Nevědí sice, čím to je nevím ani, zda mají
pravdu, ale já to říkám také. Snad je to
tím, že jsme byli malí a vět kolem nás se
zdál proto větší, než jaký se nám jeví dnes.

Je pravdou, že na cestách nebyl sníh
posypán solí nebo pískem, nebyl rozjez-
děný tolika auty nebo autobusy, snad jen

nějaký vůz přejel dědinou, a když pak sně-
hu připadlo víc, pak už jezdily sáně
s rolničkami mezi domky, které se u sil-
nice krčily zasypané sněhovou pokrývkou.
Už počátkem listopadu, na svátek sv.
Martina, děti plny očekáváni vyhlížely, zda
, Martin přijede na bílém koni". A když
toto zbožné přání nebylo vyslyšeno, tak
se čekalo, kdy se sněhová peřina protrh-
ne a my se budeme radovat z té nadílky,
i kdyby měla být jen chvilková a dočasná.
Větvičky stromů se obalily bělostným ně-
hern, který se třpytil a jiskřil, až oči pře-
cházely. Bylo to všechno neuvěřitelně
krásné.

Mají-Ii naše děti, vnuci a vnučky stej-
né oči, jako jsme měli my, pak dej jim,
Bože, toho sněhu tolik, kolik jsme ho mí-
vali v našem dětství my. Neboť ta zimní
krása je okouzlující, křehká a vzácná. Ať
jim zůstane v srdci a obohatí jim život, až
dospějí. I když to bude sníh narušený
moderní chemií anebo nutno tí odmetat
jej z dlážděných chodníků.

A tato předvánoční doba, kdy máme
všichni šanci posadit se pohodlně do ob-
líbeného křesla, třeba s šálkem kávy nebo
čaje, vzít si knihu, kterou jsme si vybrali

Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
a přinesli z místni knihovny, zapálit voňa-
vou svíčku a v pohodě se oddat čtení.
A věřte, že v místní knihovně je z čeho vy-
bírat. Romány, detektivky, naučná litera-
tura, encyklopedie, pohádky, povídky,
dívčí románky, to všechno a řadu dalších
zajímavých knih si v knihovně můžete vy-
půjčit. Před časem jsem si přečetla radu
z Receptáře, zapsala jsem si ji a dnes bych
se s vámi o tuto radu chtěla podělit:

"Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se
očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivos-
ti a nenávi ti. Každý měsíc se rozdrobí na
30 nebo 31 dílků, takže zásoba vydrží na
celý rok. Potom se každý den upraví tak,
že se přidá jedna porce důvěry, jedna dáv-
ka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady,
přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu,
lžíce snášenlivosti, zrnko trpělivo ti a špet-

Ze základní školy
Historii rodiny, školy, obce a regionu je věnován náš celoroční školní projekt

s názvem Kdysi a dnes. O jeho průběhu nejlépe vypovídají práce dětí.
Moje babička
Je vyšší postavy. Vla y si ráda barví do hněda. Dívá se na mě dobrosrdečným

pohledem. Má krásný úsměv. Ráda luští křížovky.

Martin Machala
Moje babička
Moje babička je štíhlé postavy a je drobná. Obličej má kulatý a oči má malinkaté.

No je jak malá bambulka a líčka má často červené. Na krku nosí řetízek a zlaté
naušnice a prstýnek. Má ráda jízdu na kole. Když jsme u ní, tak chodíme na chatu.
Tam se staráme o zahrádku.

Tereza Fitziánová
Můj dědeček
Můj dědeček je vysoký. Má hnědošedivé vlasy a hnědé oči. Uši má do obloučku,

Rty má narůžovělé jako růže. Nejradějí nosí starou košili po tatínkovi. Na nohou nosí
staré papuče.

Jana Mazůrková
Kněžpole Kdysi a dnes
Na výstavě mě zaujaly nálezy z Kněžpole, třeba série historických map, kopie Ko-

menského mapy Moravy z roku 1627, část pánevní kosti z mamuta z období 25-15 000
let před naším letopočtem. Velmi mě zaujalo kolik tady bylo obchodů a prodejen,

Pokračování na str. 6

ku taktu. Všechno bohatě zalijeme láskou.
Takto připravené se vše ozdobí kytičkou
pozornosti a podává se s milým úsměvem
a dobrým přátelským slovem?" Tolik citát.

A když k této radě z Receptáře nám
bude dopřána i sněhová nadílka, pak spo-
lu s bělo tným sněžením napadá do našich
srdcí jen láska odpuštěni, porozumění a
tolerance.To všechno by mělo mít navrch
právě o vánočních svátcích. Ať každé lid-
ské rdce alespoň o Štědrém dnu jihne pod
teplými paprsky betlérnského SVĚTLA.

A to je také moje vánoční přání všem
čtenářům, kteří zachovávají místní
knihovně přízeň, ale také všem ostatním
poluobčanům, do nového roku 2005 pak

všechno dobré a splnění všech tužeb i těch
nejtajnějších přání.

Ludmila Lapčikovd, knihovnice a
kronikářka

Věk předškolní· věk
mateřské školy

Věk předškolní je klasickým a rozho-
dujícím obdobím pro vytváření společen-
ských, pracovních a nejrůznějšfch dalších
návyků. To je tedy živná půda pro nástup
naší morální výchovy. Říká se, že dítě
v tomto věku "otiskuje své prostředí", ne-
boť už nikdy později nebudeme schopni
z jeho chování tak dobře odhadnout,
z jakého prostředí pochází - jaká je kul-
turní úroveň rodiny, jaký režim tam pa-
nuje, na co se klade důraz a na co ne, jaké
hodnoty převládají a co za "zvláštnosti"
se tam vyskytuje.

Období vzdoru pomalu přechází
a na tupuje období, že dítě chce vyslove-
ně vypadat jako ostatní, že chce dělat to,
co dělají druhé děti, a že chápe to, co sc
"dělat má" a co se "dělat nerná",

V tomto věku nej pfš e uspějeme, když
soustavně vedeme dítě k tomu, aby si po
sobě uklízelo hračky a vůbec udržovalo
ve svých věcech aspoň jakýs taký pořá-
dek.

Věk mateřské školy je dobou nejživější
fantazie v celém lidském životě. Je to doba
pohádek, doba klaunské zábavy doba
obrázkových knížek, nad nimiž neotřelá
představivost dětí tvoří zcela originální
dramatické příběhy. Věří na Ježíška a na
Mikuláše s čertem který už navštívil i naši
MŠ. Přinese dětem plný pytel dárečků a
nám všem dobrou náladu, vlídné a po-
vzbuzující slovo. Společně si zazpíváme
koledy a zarecitujeme bá ničky, které i
děti pro Mikuláše připravily.

Vánoce j ou za dveřmi! Ča , jejž mi-
lují děti i dospělí. Přejeme Vám krásné
svátky - nechť všude voní cukroví a vlád-
ne klid a mír rodinné pohody!

Ivana Stolariková, učitelka MŠ
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třeba Rolnická mlékárna, Zdílnova pekárna, Lapčíkova masna. Výstava se mi vel-

mi líbila.

Rober Býma

Výstava na téma Kdysi a dnes
Dne 14. 11. 2004 se konala výstava. Na výstavě byly mnohé věci, které mě zaujaly.

Např. malba domu a sušírny, které v roce 1941 namaloval Josef Knot. Zaujala mě
také fotografie starého obecního úřadu, kterou zapůjčil Josef Jakšík. A taky fotogra-
fie, kde je zobrazena kaple v původní podobě. Krásná byla fotografie rybníku Ma-
cveldu, který byl uprostřed vesnice. Ale snad nejkrásněj í byla fotka z roku 1910 od
Jiřího Vyorala, kde je obchod Veselého. Líbila se mi také velká série map. Bylo to
velmi krásné a za to všechno vděčíme panu Petru Švehlovi.

Klára Kořínková
Srovnání mQjich a babiČčiných prázdnin
Já: O prázdninách jsem se jela koupat na koupaliště,
B: My jsme se koupali v řece Moravě.
Já: O prázdninách jsme grilovali na grilu.
B: Za nás ještě gril nebyl, a tak jsme si opékali buřty na ohništi.
Já: Během prázdnin jsem pomáhala s novým topením.
B: My jsme měli staré topen! furt, protože dřfv moc peněz nebylo.
Já: O prázdninách jsem si hrála se p em Benem.
B: Na hraní jsem neměla čas, protože jsem mosela pomáhat na poli.

Jana Směliková
Starožitnosti
V muzeu Jana Amose Komenského byla velká výstava starožitno tí. V části zbraní

mě zaujalo brnění, meče a pušky. V oddílu bohatých lidí. e mi líbilo nádobí ze skla
magnetofon, pokladna a hodiny. V oddělení chudých byly střapcové šátky a keramic-
ké nádobí. Bylo to uper!

Michal Luběna

Co jsem podědila
Po tatínkovi jsem podědila podobu. Možná i něco z povahy. V soutěžích i ve por-

tu také nerada prohrávám.
Po dědečkovi mám ráda zpívání a hudbu.
Maminka hraje tenis a zkouším to i já. Baví mě také gymnastika a aerobic.
Maminka a dědeček umí pěkně kreslit, také já chodím do výtvarného kroužku.

Ade1a Palčíková
Setkání mladých sběratelů
První setkání mladých sběratelů tarožitností se konaly ve škole v úterý 26. 10.

2004. Na setkání bylo moc zajímavých exponátů. Byly tam staré žehličky, fotoaparáty,
různé váhy, knihy, vařečky, staré peníze, lucerničky, podkovy a dokonce i staré brýle,
staré příbory, ale i svícny, hodiny a cepy. Každý sběratel si nachystal nějaký proslov.
Například od koho věci získal, za jaké je to asi doby. Po prohlidce se rozdaly za každý

Dokončení na str. 8

Drobná zvěř Je
v ohrožení

Vážení spoluobčané,
rok 2004 se pomalu chýlí ke svému kon-

ci, a tak se většina z ná připravuje hodno-
tit a bilancovat, jaký rok j me právě prožili.
Nejinak tomu přirozeně bude i v kolektivu
21 členů Mysliveckého sdružení Kněžpole.
Budeme hodnotit naši snahu, jak v rámci
daných možností naplňujeme znění záko-
na o myslivosti, zda se nám daří řádně ho -
podařit na 879 ha honebních pozemků ho-
nitby Kněžpole a zda se s péčí řádného
vla tníka staráme o majetek sdružení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že naše
hodnocení je nutné rozdělit do oblasti hos-
podářství a do oblasti myslivecky zájmové.
Pro zajištění chodu sdružení a při plnění po-
vinností vyplývajících ze zákona o myslivosti
členové sdružení odpracovali více jak 850
brigádnických hodin. Poměrně značná část
těchto brigád byla odpracována na výsad-
bě stromků - šlo o částečnou kompenzaci
škod způsobených srnčí zvěří na lesních po-
ro tech. Rozhodující podíl hodin byl ovšem
směřován k zajištění krmení pro zimní při-
krmování, dále k údržbě mysliveckých sta-
veb a zařízení v honitbě a zajištění majetku
sdružení.

Dnes můžeme s uspokojením konstato-
vat, že záměry v této oblasti se nám z velké
části podařilo úspěšně realizovat či připra-
vit k možnému řešení.

Bohužel v oblasti myslivecky-zájmové-
ho vyžití členů sdružení naše hodnocení už
tak příznivě nevychází. Pokud si v paměti
promítneme úroveň a vývoj stavů drobné
zvěře za posledních několik let zpátky, pak
nezbývá než připustit skutečnost, že právě
končící rok e stává rokem boje o přežití u
drobné zvěře.

Početní stavy zvěře zaječí a bažantí rok
z roku v naší honitbě zaznamenávají pokles.
Z tohoto důvodu už listopadová a prosin-
cová sobotní rána nejsou zasvěcena svátku
my liveckých žní, tj. podzimním honům.
Dnešní "lovecké vycházky" nejsou lavností
střílení, ale jenom a pouze zveřejňují onu
malou část určité odměny za celoroční ná-
mahu a práci, která je v pravdě vlastním
obsahem a náplní ušlechtilého, ale velmi
náročného koníčka, jakým je myslivost.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám všem, kteří nám vým citlivým pří tu-
pem k přírodě pomáháte zachovat druho-
vou pestro t živočichů i rostlin a přispíváte
k zachování dobrého přírodního prostředí
pro zvěř a potažmo i pro nás - lidskou po-
pulaci, poděkoval a popřál Vám jménem
všech členů MS Kněžpole příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2005 pak
hodně zdraví, štěstí vzájemného porozumě-
ni, osobní i rodinné pohody.

Za členy MS Kněžpole
ing. Antonín Iakšik, předseda MS
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exponát lístky a potom se losovalo o překrásné ceny. A dohodli jsme se, že další etká-
ní mladých sběratelů bude za dva měsíce a projekt bude o škole.

Daniela Valová
Prázdniny mojí babičky
Na prázdniny jsem se vždycky moc těšila, ale jinak jsem je prožívala. Taky jsem se

vozila na kole a hrála si s dětima. Mu ela jsem pomáhat mamince umývat nádobí, pást
husy a sbírat na poli klásky. Bazén jsme neměli, tak jsem se koupávala v řece Moravě.
Po prázdninách jsem se těšívala do školy.

Babička Michaely Iančově

Chceme se s Vámi podělit o radost z hezkého dopisu. který nám přišel:
"Upřímně děkujeme Vaší škole za účast ve výtvarné soutěži s čokoládovým měs-

tečkem Orion a zároveň Vám srdečně blahopřejeme k výhře. Výjimečné práce žáků
Vaší školy zaujaly porotu natolik, že se je rozhodla zařadit mezi 100 nejlepších. Oce-
něním za snahu, tvořivost a originalitu je 10 velkých skákacích míčů na cvičení, 25
kluzáků a spousta čokolády Orion."

Děti ve škole už do taly vánoční dárek - nové školní lavice a židle.
Přejeme i Vám radost a vánoční pohodu v celém nastávajícím roce 2005.

Iana Poldškovd, ředitelka školy

Rušný rok
knižpolských
dobrovolných

hasičů
Rok 2004 prověřil jak formu sou-

těžního týmu, tak organizační schop-
nosti kněžpolského Sboru dobrovol-
ných hasičů. Po náročném konci léta,
.který probíhal ve znamení příprav ce-
lostátní hasičské soutěže a vzápětí sl0-

váckého regionálního klání, měla při-
jít Hubertova jízda, kterou pořádáme
společně s chovateli koní. Tradiční
akci bohužel letos nepřálo počasí. Vy-
trvalý déšť způsobil, že jízda byla zre-
dukována do ymbolické podoby krát-
ké vyjížďky několika koni jen tak, pro
radost. Večerní taneční zábavu ovšem
rozmary počasí ovlivnit nemohly, a tak
proběhla se vší parádou.

Závěr outěžní sezony přinesl stří-
davé výkony. Zatímco 29. mí to
v konkurenci 108 týmů v Českém
Krurnlově lze označit jen za průměr-
ný výsledek, první místo v noční ou-
těži ve Vé kách (konala se týden po
kněžpol kých hodech) sboru spravilo
chuť. Přestože se našim borcům letos
nepodařilo obhájit loňské prvenství
v okresní Velké ceně, je možné uply-
nulý outěžní ročník považovat za
ú pěšný. Pražské hasičské ústředí hod-
notilo velmi kladně organizaci celo-

státní soutěže, škoda jen, že na
startovní čáře nestál větší po-
čet družstev.

Začátkem prosince se část
členů sboru opět převlékla do
ko týmů nebešťanů i pekelníků
a vypravila se na mikulášskou
nadílku. Navštívila mateřskou
i základní školu a předala dě-
tem balíčky, připravené ve spo-
lupráci obecním úřadem. Iro-
nií O udu v tutéž chvíli druhá
kupina kněžpolských ha ičů

mu ela pěchat do lesa ke Ka-
nadě, aby likvidovala požár se-
níku.

Marie Abrhámovd,
jednatelka SDH Kněžpole

Soutěinť tým SDH Kněipole
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Z Burčákového turnaje, organizovaného Tenisovým klubem Kněžpole 2. října 2004

Losováni prezidenta klubu p. Zajička pod do-
hledem JUDr. Jitky Šťastné

Zády jsou favorité Pavel Ka,iovský
- Květa Krejčiřfk

Teni ový klub Kněžpole
přeje vým hráčům i o tat-
nim občanům lá kyplné pro-
žití svátků vánočních a v no-
vém roce 2005 hodně zdraví
a nejenom portovních ale
i životních ú pěchů.

Za TJ( Kněžpole,
Mgr. 10 ef Zajíček, předseda
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KoneČná tabulka IV. třídy mužů skup."A" po pod-
zimní Části - roČník 2004 - 2005

1. Mařatice 10 8 2 O 35:9 26
2. Jalubí B 10 8 O 2 27:16 24
3.Vh.O troh B 10 6 1 3 28:12 19
4. Medlovice 10 6 O 4 28: 15 J8
5. Babice 10 5 1 4 31:21 16
6. Janovice 10 4 2 4 31:21 14
7. Ko íky 10 4 2 4 12:13 14
8. Traplice B 10 3 I 6 19:40 10
9. Staré Mě to 10 2 2 6 11 :29

10. Tupe y B 10 2 1 7 15:2 7
11. Kněžpole B 10 O 2 8 10:32 2

KoneČná tabulka Okresního přeboru mužů
- podzim - roČník 2004 - 2005

1. Bánov
2. Drslavice
3. Boršice u BI.
4. Traplice
5. Hluk B
6. Bílovice
7. Havřice

. Korytná
9. ušice

10. Kněžpole A
11. Buchlovice
12. Pitín
13. VJčnov
14. Horní ěmčí

10
9
8
7
6
7
6
5
4
3
3
3
I
1

1
3
1
3
3
O
2
4
3
6
2
1
5
2

2 37:20
1 32:18
4 30:23
3 32: 17
4 21:17
6 15:23
5 29:23
4 25:1
6 23:2
4 16:21

25:33
9 18:33
7 14:28

10 20:35

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

KoneČná tabulka Okresního přeboru dorostu -
podzim - roČník 2004 - 2005

1. edakonice 13 II O 2 48:18 33
2. Uh.Ostroh 13 10 1 2 73: 15 31
3. Prakšice 13 j O J 2 28:5 31
4. Boršicc 13 9 2 2 19:13 29
5. Ko tc1any 13 9 I 3 41:27 28
6. Havřice 13 6 2 5 38:25 20
7. Jalubí 13 6 O 7 25:33 16
8. Topolná 12 5 1 6 28:32 16
9. Ostr. Lhota 12 3 2 7 21:38 II

10. Kněžpole 13 3 2 8 28:60 11
Il. Tupesy 13 3 O 10 I :40 9
12. Bílovice 13 3 O 10 31:55 9
13. Bánov 13 3 O 10 20:57 9
14. Březolupy 13 2 2 9 17:47 8

Tabulka Okresního přeboru žáků - roČník 2004 - 2005

1. Jaro ov
2. Mařatice
3. Uh.Hradiště
4. edachlebice
5. Březolupy
6. Mi třice
7. Topolná
8. Jankovice
9. Traplice
10. Kněžpole
II. Babice
12. Popovice
13. Huštěnovice
14: Kudlovice

13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12

11
9
9
9
7
7
6
5
4
4
4
2
2
O

2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
4
O
O

O 57:5
1 64:17
2 50:20
3 79:17
4 45:16
3 26:18
5 26:20
7 3J:37
8 32:42
8 26:38
8 28:44
7 22:29

11 12:73
12 3:126

31
30
25
24
21
21
20
19
15
15
11
10
8
5

35
30
29
2
23
23
20
16
13
13
13
10
6
O

Výsledky X. kola
Traplice B - Staré Mě to 0:0
Tupesy B - Jalubí B 1:2
Kněžpole B - Uh.Ostroh B 1:2 CKaňovsk;yl
Mařatice - Jankovice 2:0
Medlovice - Ko íky 1:2
Babice - volný 10
Střelci:
Kašný Petr 3 Kaňov ký Vít. 3
Mulko Karel 2
Vojtášek Petr, Ondrůšck M. I
Trenér a ved. mužstva: Juřena Ladislav

Výsledky závěrečného kola
Buchlovice - Hluk B 1:2
Havřice - Traplice 1:0
Korytná - Bílovice 4:1
Bánov - Kněžpole A 4:1 ( GrebeníČek)
Boršice u BI. - Pitín 2:0

Sušice - Vlčnov 2:2
Drslavice - Horní ěrnčí 2:1•
Sillki.;.
Krejčiřík Marek 4
Fitzian René 3
Flíbor Tomá 2
Hrubo" Luká 2
Grebeníček, Kozelek, Ka tánek, Flíbor F. 1
Trenér: Kučcra Miro lav,
Vedoucí mužstva: Živnůstck Josef

Výsledky závěrečného kola

Nedakonice - o tr. Lhota 7:1
Tupe y - Prakšice 0:3
Havřice - Bílovice 6:3
Kostelany - Kněžpole 12:0

Jalubí - Bánov 2:1
Bor ice - Vh.O troh 1:1
Topolná - Březolupy 3:2
Smkt.
Fllbor Tomá 16
Kozelek Ondř., Večerka Frant. 3
Brázdil J., Mu il, Tvrdoň, Jarka,
Leitgeb, Lapčík V. 1
Trenéři: Valenta Vojtěch, Smělík Miroslav

Výsledky závěrečného kola
Uh.Hradi tě - Babice 2:1
Huštěnovice - Traplice 5:1
Mařatice - Jankovice 4:3
Mistřice - Kněžpole 4:1 (Lapčík)
Jarošov - edachlebice 4:1
Popovice - Kudlovice 10: 1
Thpolná - Březolupy 2:2
Střelci:
Malina Tomáš 11
Lapčík Václav 8
Slíva Robert, Varga Tomáš 2
Moštěk Marek, Grubl David, Schindler Jar. 1
Trenéři:Hráček Antonín, Šipka Oldřich
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