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:'Iř1útěžpolské noviny
Č. 3/2007 KNĚZPOLE

Slavnosti vína a otevřených památek ve
dnech 8. a 9. září 2007, při příležitosti

oslav 750. výročí založení města
Uherské Hradiště

ve fotografii.



Usnesení Č. 5 U!zasedání
Zastupitelstva obce
Kněžpole konaného

dne 3. záň 2007

Zastuoitelstvo obce;
schyaluje;
1. Změnu finančního rozpočtu obce

č.l na rok 2007 :
příjmy: 312.000,00 Kč
výdaje: 312.000,00 Kč

2. ávrh Zadání ůzemního plánu
Kněžpole

3. Směrnici k vedení účetnictví Obce
Kněžpole č.1/2007

4. Záměr na založení Mí tní akční
kupiny (v rámci programu MZ

LEADER +) na katastrálním úze-
mím obcí Regionu Za Moravú +
případně okolních sou edících obcí
s finanční podporou ze strany obce
pro roky 2008 a 2009

5. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene e společností Telefónika
02 Czech Republic, a.s., o právu
vedení, oprava údržby el. přípojky
pro zařízen!' veřejné komunikační
sítě na poz., par.č, 2746/1 a par.č.
2746/2 v k.ú Kněžpole a parc. Č.

1333/3 v k.ú. Jarošov u Uherského
Hradiště, na dobu 15 let za jedno-
rázovou úhradu ve výši 78.000,00
Kč.

6. Pořízen!' 1000 ks pytlů od firmy
O-T-R a .. Uh. Hradiště na plasto-
vé obaly a kartony a jejich bezplat-
né rozdělení dle čísel popisných
- pro sběr do konce roku 2007

ber e n a y ě d o m í;
1. Zprávu tarosty obce - o kontrole

usne ení z řádného za edání za tu-
pitelstva obce č.3 a mimořádného
za edání za tupitel tva obce č.4
- s připomínkami

2. Zprávu finančního výboru o čerpá-
ní rozpočtu obce za I. pololetí 2007
- připomínkami

u k I á d á;
1. Radě obce připravit na příští za e-

dání zastupitel tva obce návrh roz-
šíření távající smlouvy Městem
Uh. Hradí tě, o zajištění pořád-
ku a bezpečno ti v obci, útvarem
Mě tské policie Vh. Hradiště

2. Staro tovi obce volat nejpozdě-
ji do 21.9.2007 pracovní kupinu
pověřenou za tupitelstvem obce,
k projednání připomínek k návrhu
ÚPobce.

;

Nový Uzemní plán Kněž~
Zastupitelstvo obce Kněžpole schvá-

lilo pořízení nového územního plánu.
V roce 2006 byly zpracovány rozbory
a průzkumy ing. arch. Radoslavem Špo-
kem na které obec získala dotace od
Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pořizovatelem nového územního plá-
nu Kněžpole je Městský úřad Uherskě
Hradiště, odbor architektury, plánování
a rozvoje. Určeným za tupitelem který
polupracuje při tvorbě územního plánu

je dle rozhodnutí zastupitel tva obce pan
starosta Zdeněk Gajdošík. Zadání územ-
ního plánu zpracoval ing. arch. Rado-
lav Špok ve polupráci s pořizovatelem.

Oznámení o projednán!' návrhu zadání
územního plánu Kněžpole bylo rozeslá-
no dotčeným orgánům, krajskému úřadu,
ousedním obcím a ostatním organizacím

13.6.2007. Veřejná vyhláška o projednání
návrhu Zadáni byla vyvěšena na úřední
desce a www tránkách obce od 19.62007
do 4.8.2007. Po obdržení tanovisek bylo
na základě pokynů, které zpracoval poři-
zovatel ve polupráci s určeným zastupi-
telem Zadání upraveno dle uplatněných
připomínek a požadavků. Vzhledem
k tomu že Kraj ký úřad Zlínského kra-
je - oddělení hodnocení ekologických
rizik ve vém stanovisku podle zákona Č.
100/2001 Sb. vyhodnotil Zadání územ-
ního plánu Kněžpole že z hlediska vlivů
na životní prostředi není nutno po ouze-
ní zpracovávat, neni nutné po chválení
Zadání zpracovávat Koncept Úp, ale pří-
mo návrh ÚP Tímto se dokončení nové-
ho ÚP výrazně urychlí.

Zadání ÚP chválilo Za tupitel tvo
obce v pondělí 3.9.2007.

K návrhu Zadání byly vzne eny připo-
mínky také z řad našich občanů. K jejich
projednání a posouzení zda budou do ÚP
zapracovány bude v nejkratší době svolá-
na chůzka kupiny pověřených zá tupců
za tupitel tva a složek místních organi-

zací, které o připominkách rozhodnou.
Připomínky, o kterých bude rozhodnuto
že budou zapracovány, budou předány
projektantovi, který je do ávrhu zapra-
cuje. Jakmile projektant zpracuje ávrh
úp, předá dokumentaci pořizovateli.
Ten oznámí termín společného jednání
dotčeným orgánům, krajskému úřadu,
sousedním obcím a obci pro kterou je
ÚP pořizován. Tito uplatní své tanovis-
ka a připomínky. Projektant zapracuje
připomínky do návrhu a pořizovatel zašle
návrh k posouzen!' kraj kému úřadu.
Kraj ký úřad ve svém stanovi ku dělí
pořizovateli, zda má návrh upravit, nebo
může zahájit řízení o vydání územního
plánu. O upraveném a posouzeném návr-
hu ÚP se koná veřejné jednání. ávrh
ÚP bude vystaven na obci a u pořizo-
va tele v termínu, který bude uveden na
veřejné vyhlášce vyvěšené na úřední des-
ce a www tránkách obce. ejpozději při
veřejném projednání může každý uplatnit
své připomínky a vlastníci pozemků a sta-
veb dotčených návrhem veřejně prospěš-
ných staveb, veřejně pro pěšných opat-
ření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti podat své námitky. Pořizovatel
ve polupráci s pověřeným za tupitelem
vyhodnotí vý ledky projednání a zpracuje
návrh rozhodnutí o námitkách k ávrhu
územního plánu. Do dokumentace e
zapracují připomínky a námitky a před-
loží se za tupitel tvu obce návrh na vydá-
ní územního plánu s jeho odůvodněním.

Na svém za edání, které je vždy veřej-
né, Za tupitelstvo obce hla ováním před-
ložený ávrh územního plánu schválí nebo
neschválí. V případě že Zastupitel tvo
obce nesouhlasí s předloženým návrhem
územního plánu nebo výsledkem jeho pro-
jednán!', vrátí návrh pořizovateli s pokyny
k jeho úpravě a novému projednání.

Obec vydává územní plán opatřením
obecné povahy. fras

Chovatelé koní z Kněžpole a SDH Kněžpole Vás
na 11. ročník Hubertovy jízdy v Kněžpoli dne 22. září 2007.
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10. výročí vysvěcení kostela v Kněžpoli
U Macvelda, rybníčka, který e v minulo ti rozpro tíral

v prostoru od dnešní mateřské školy k hospodě, stávala malá
kaplička, která byla pro špatný stav v roce 1855 zbořena. Hned
v následujícím roce 1856 byla po tavena kaple nová vedle budo-
vy stávající základní školy a byla zasvěcena sv. Anně. Patronát
nad kaplí převzali v roce 1949 členové místniho hasičského bo-
ru. Do kaple bylo zavedeno elektrické osvětlení, byly provedeny
malby a okolí kaple bylo vydlážděno. Řadu let se na kapli pro-
váděly opravy průběžně. V letech 1996 a 1997 byla provedena
na kapli rozsáhlá rekonstrukce s přístavbou a úpravami okolí.

Ukončení rekonstrukce a následné vysvěcení bylo plánová-
no na svátek sv. Anny v roce 1997.

Když však v červenci téhož roku postihly naši obec velké
záplavy a voda do ahovala až k samotné budově kaple bylo
vysvěcení provedeno až v měsíci říjnu 1997. Kaple byla povýšena
na kostel a tento vy větil světící biskup monsignor Josef Hrdlič-
ka. V postní době r. 1999 byla tehdejším bílovickým farářem P.
Josefem Konečným v našem ko tele posvěcena moderní dřevo-
řezbová Křížová Boží ce ta. Světící biskup Josef Hrdlička posvě-
til také nový zvon do věže, který je nazván sv. Anna Samo třetí,
v červenci r. 2003.

Čas rychle běží a letos v říjnu oslavíme již 10.výročí od vysvě-
cení našeho kostela a tak již dne si tento datum připomínáme.

Marie Abrhámová, za kosteLní výbor

Při pouti 22.července letošního roku,
v soutěži O pohár starosty obce Kněžpo-
le, v rámci závodů Velké ceny okresu
v požárním sportu, se při požárním útoku
premiérově představily naše naděje pro
léta budoucí v tomto náročném spor-
tu a veřejně pro pěšné činno ti. Jejich
urputná snaha a nevídané nasazení při
výkonu sklidily obrovský aplaus.
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Dožínky 2007
Ačkoliv předpověď počasí na dlouho připravovaný a oče-

kávaný den 18.srpna ohlašovala citelné ochlazení a přeháňky,
nikdo z organizátorů, účinkujících, hostů ani diváků leto ních
dožínek v Kněžpoli pánům meteorologům jejich omyl nevyčítal.
Spíše naopak. Teplo a luníčko přivítalo v obotní dopoledne
aktéry i diváky na poli na kraji dědiny u Kadlčíkověho a dopro-
vázelo je celým průběhem dožínek. Jejich program v areálu
hřiště po slavno tním předání věnců a dožínkových symbolů
manželům Mirce a Vojtovi Lapčíkovým, hospodářům letošních
dožínek, a po tématickém vystoupení dětí z místní základní
"koly, zpěvů domácích i ho tujících pěveckých borů - Kněžpol-
ského muž kého sboru, Děvčic z Kněžpole, mužských sborů
z Blatnice, edakonic a Tupes, za doprovodu dechové hudby
Kněžpolanka a cimbálové muziky e protáhl do pozdních noč-
ních (téměř ranních) hodin.

Všem účinkujícím, sponzorům i pořadatelům, sekáčům,
chlapům od mlátičky, koňákům, těm, kteří se velkou měrou
podíleli na přípravách jak krojů tak zabezpečení o lav, byť
v samotném průběhu pak stáji téměř neviditelní v pozadí jako
např. Petra Kaňová, opravdu všem patří velký dík za u pořádání
této organizačně i finančně náročné akce. Snad jim příjemný
pocit z dobře a poctivč odvedené práce nezkazil zarážející pří-
tup některých na ich poluobčanů v produktivním věku, kteří

se bez skrupulí a také bez jakýchkoliv zásluh na o lavě, domá-
hali vstupu na kulturní program v areálu hřiště bez zaplacení
v tupného.

Můžeme si jen přát, aby příští plánované Dožínky 2010
v obci na ly tejně obětavé pořadatele a ochotné účinkující, jako
tomu bylo letos. Děkujeme. fras
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Již od pradávna byli lidé úzce spojeni s přírodou. Od jara do
zimy obdělávali s láskou vá políčka, která byla pro většinu z nich
živitelkou. Mnozí, než započali na svém poli pracovat poklekli
a zem políbili. Dobrému a pracovitému hospodáři se obvykle půda
odměnila bohatou úrodou, ale mnohdy byla úroda podmíněna
vlivem počasí a jinými okolnostmi, které mnohdy zemědělcům
vrývali do tváří hluboké vrásky. Je zajisté pravdou že na světě je
nejspravedlivější půda. "Jak se k ní zachováš, tak e ti i odmění."
To samozřejmě platilo zvlášť v době, ve které žili naši předkové
a jejich dobu bychom i mohli v krátkosti připomenout.

Od zimy e rolníci plně připravovali na jarní práce pak
s hrdostí, ale i s obavami prohlíželi pole, na nichž se rýsovala
příští úroda. Nejkrásnějším, ale i tím nejdůležitějším obdobím
pro každého hospodáře byly vždycky žně. Co obnáší toto kra-
tičké slovo! Je ložené pouze ze tří písmen. Alc kolik je v něm
ukryto pracovních úkonů, kolik poctivé lid ké práce!

Již od ča ného rána v době žní bylo slyšet na dědině mimo
zpěvu ptáků linoucího se z humen kolem domů a stodol. také
pravidelný zvuk naklepávaných kos, které pak výrn ostřím
budou kosit obilí. Hospodář, široce rozkročený sekl zralé obilí
a za ním to byla žena, zvaná odbíračka, která na slaměná povří -
la pokládala posečené a odebrané obilí. Ze nopů pak společně
skládali mandele, které byly postavené z patnácti nopů.

Povřísla zhotovovali přes zimní období ve stodole ze žita,
v našem kraji nazývaném rež. To před tím ve stodole na mlatevni
vymlátili cepama. Mandele na poli postavené v řadách nechali
y dmout a pak je na voze zvaném žebřiňák buďs koňským nebo

kravským potahem váželi do stodol a pak obilí mlátili cepem
nebo někteří žentůrem. Byl to takový zjednodušený předchůd-
ce mlátičky. a dlouhé tyči, takovém oji, byly zapřaženy krávy
nebo i koně, kteří chodili kolem dokola, otáčeli soukolím a tím
uváděli do pohybu žentůr. Zrní nedo ahovalo potřebnou čistotu
a tak muselo být na fukaru vyfukarováno.

Později i bohatší sedláci pořídili na výmlat obilí mlátičky.
Desítky vysoce naložených žebřiňáků s obilím po dobu mlácení
stávaly na dědině před domy sedláků,

kteří mlátičky vlastnili. O tatní zemědělci sváželi obilí
k výmlatu na fotbalové hřiště na Markov, kde se mlátilo na dvou
mlátičkách. Hřiště bylo fůrami s obilím zcela zaplněno. Hos-
podáři chodili večer k Lapčíkům do hospody, aby napořádalí
a upře nili dobu výmlatu. Podle pořadnfku pak měl být výmlat
prováděn. Bývalo při tom do ti dohadování, protože mnozí
nahlásili méně mandelů k výrnJatu, pak se třeba ukázalo, že na
Markově je o jednu fůru víc. Výmlat e prováděl ve dne v noci,
dne bychom řekli, že to bylo NON STOP.

Ze bylo při čekání na výmlat mnohdy veselo, svědčí to, že se
na Markov sešla rodina hospodáře i s dalšími pomocníky, děti
nevyjímaje. Pro ně byl Markov fůrami obilí hotovým rájem,
neboť e zde výborně hrávalo na honěnou, na schovávanou,
na ojích vozů se cvičilo jako na kladině, hrazdě nebo bradlech.
A plevy po vymlácení byly měkounkým do kočištěrn,

Hospodáři 1945 a hospodáři 1957)

Obsluha mlátičky e távala z o oby, která stlala do mlátič-
ky nopy, které jí podával někdo, kdo tál na fůře, rozvazoval
snopy a podával jí je. Vymlácená láma pak z mlátičky odchá-
zela amovazem kde byly otépky odebírány a podávaly e na
připravený vůz, který pak lámu odvážel k hospodáři. U pytlů
s obilím byl zpravidla hospodář. Výfukem od mlátičky e kupily
velké hromady plev, které si pak hospodáři odváželi a přidávali
do krmení pro dobytek.

Jakmile výmlat skončil, hřiště bylo urychleně uklizeno
a mohl se začít hrát fotbal. Ze na poli nezů tal ani klásek, o to
se zasloužily nejvíc děti, které na po ečené a velkými hráběmi
pohrabané pole chodily bírat klásí a při tom obyčejně pá ly
husy. Ale hu y e pá ly i na hřišti, kde přece jen nějaké to zrníč-
ko obilí po výmlatu zů talo.

Pokrok však pronikl i do zemědělských prací. Slaměná
povřísla ze rži nebo točená ze slámy na speciálním povří lovacím
stroji nahradila povřísla sisálová s dřívkem, koň ké potahy byly
postupně vytlačeny traktory, sekáče a odbíračky, žačky a amo-
vazy, žentůry, fukary a mlátičky nahradily obrovské výkonné
kombajny. Ale to je již dne" ek, to již neni hi torie. A proto byly
u nás v Kněžpoli pořádány dožínky po pade áti letech, abychom
si všechny ty tarodávné práce zvláště kolem žni připomněli.

Ludmila Lapčiková, kronikářka
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Beseda s rodiči nových spoluobčánků
V páteční podvečer 31.8.2007 u pořádal Obecní úřad

v Kněžpoli v klubovně víceúčelového zařízení na hřišti besedu
s rodiči dětí narozených v obci v I. pololetí letošního roku. Při
této příležito ti předali zástupci obce rodičům každého dítěte
malou pozornost, pamětní list a dárek v podobě finanční hoto-
vosti ve výši 2000,-Kč.

V 1. pololetí letošního roku se rodičům, kteří mají trvalé
bydli tě v Kněžpoli, narodili tito nová spoluobčánci :
Marek Řiháček Kněžpole č.p. 341 nar. 4.1.2007
Roman Janků Kněžpole č.p. 173 nar. 11.2.2007
Jan Šebek Kněžpole č.p. 264 nar. 26.4.2007
Jindřich Kašný Kněžpole č.p. 102 nar. .5.2007
Mariana Burešová Kněžpole č.p. 256 nar. 7.6.2007
Martin Kašný, Kněžpole č.p. 284 nar. 22.6.2007
Barbora Chovaňáková Kněžpole č.p. 36 nar. 24.6.2007

fras

Mateřská škola
Prázdniny jsou už za námi. ...
lnu nač ta no talgie, vždyť jsme se opět těšili do mateřské

školy. V echny děti se jistě "popotáhly", odpočinuly si a pozna-
ly hodně nového na dovolených, třeba rodiči nebo u babičky
a dědečka.Ty už ví, že se setkají se vými kamarády, které znají
a budou si mít co sdělovat. Pro nové děti i maminky je to ovšem
další krůček který spolu udělají, když poprvé navštíví M .

Třídy byly přichy tané, září leskem či totou, drobné opravy
jsou provedeny.

Leto j ou otevřena opět dvě oddělení: Srdíčka s l8-ti dětmi
a Motýlci s 17-ti dětmi.

A kdo se už na Vaše děti těší?
vedoucí učitelka -Bílková Ivana,
paní učitelka - Vadílrová Lenka
nová paní učitelka -Rosůlková Eva
uklízet bude Směliková Renata

Diane Loosmansová
Kdybych měla své dítě vychovat znOVII,
vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
pf: tem bych víc malovala a miů hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.
Nestarala bych e tak o učeni.ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku
A pouštěla víc draku na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou.ale I'ážně bych ihrála.
Proběhla bych víc polí a viděla vic hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s nim .válčila "J
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle,
Ale učila bych ho síle lásky
Dodatek:
Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu.
Nikdy. Máme jeli jedinou možnou příležitost.
A 10 neopakovatelnou ....
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Uherskohradišťská Diakonie otevírá novou relaxační místnost
Rok se sešel s rokem a hradišťskou Diakonii ČCE - středisko

Cesta, čeká další krůček na cestě rozvoje a zkvalitněni sociálních
služeb, určených mentálně po tíženým klientům. Připomeňme,
že 13. října loňského roku byla do provozu oficiálně uvedena
vysokozdvižná plošina která posílila bezbariérovost denního
tacionáře, střediska Cesta. Rok na to, v pátek 12. října, se u ku-

teční lavno tí otevřeni nové relaxační místnosti zvané Snoeze-
len. Pomůže klientům tředi ka Cesta a může pomoci i vašim
blízkým. Proto jste všichni srdečně zváni!

Blíže nám problematiku osvětlila ředitelka střediska Cesta
Zuzana Hoffmannová.

Co si má člověk neznalý představit pod lovem ,Snoeze-
len"?

Jedná e o speciálně vybavenou místnost, určenou pro rela-
xaci a navození klidu. Název Snoezelen je odvozen od slov Snuf-
felen, tj. čichat, Doezelen, tj. podřimovat. Metoda je zaměřena
na srny lové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku,
chuti a čichu. K tomu je potřeba prostředí, ve kterém je mož-
né se koncentrovat, vnímat své okolí. A právě takové prostředí
jsme v našem středisku vytvořili chystáme se je uvést do života.

a jakém principu Snoezelen funguje?
, Metoda Snoezelen v sobě pojuje my lenku dynamiky s rela-
xací. V klientovi probouzí mysly,jež j ou o lovovány postupně,
každý zvlášť. Klienti j ou tak vedeni k chápáni reality, k chápá-
ni, co znamená slyšet, vidět, cítit, ochutnat, dotknout se... Je jim
umožněno prožívat nejrůznější pocity jako je štěstí podráždě-

nost, uspokojeni ... Metoda vychází z předpokladu, že naše smys-
lyj ou nadno o lovitelné v ovzduší pohody.

Podobně to funguje a i také u lidí zdravých ...
Zdravý člověk je bez větších problémů chopen najít ám

místa kde se cítí příjemně. Po tiženým lidem je nutné takováto
místa vytvořit. Zesílením některých podnětů vyloučením pod-
nětů ru ivýchje klient motivován k vnímání. Stimulace auditiv-
ních, vizuálních a hmatových smyslů ke které dochází během
terapie, tak může významně ovlivnit jeho další vývoj.

Co všechno Snoezelen ob ahuje? Čím na klienty působíte?
Metoda Snoezelen využívá kombinaci účinků větla a vod-

ni postele k navozeni pocitu uvnitř dělohy, a tím i psychické
pohody, podporující rozvoj pohybových chop no tí těle ně
postižených klientů. Využívají se vonící předměty, zvukové
ná troje, pol táře, deky, bloky z pěnové hmoty, tlumené světlo,
svíticí řetězce, vodní válce bublinkovým efektem, aromatické
svíčky, zrcadlové koule, meditační hudba ...

Komu může Snoezelen pomoci?
Všem, kdo mají v domácí péči člověka s hlubším mentálním

či kombinovaným postižením. Těm všem jsou dveře našeho stře-
di ka, a tím i Snoezelen, kdykoliv otevřeny. Kdykoliv znamená
v provozní době denního tacionáře, tedy ve všední dny od 7.30
do 15.00. Doporučuji navštívit v pátek 12. října uherskohra-
dišf ké tředisko Ce ta na adre e a Stavidle 1266, případně se
telefonicky domluvit na číslech 572 557 273, 737 507 915. Bude-
me e na vás těšit! ADÉLA KOTKOVÁ

Informace a upozornění obecního úřadu
Čísla popisná

u obecního úřadu se množí tíž-
nosti a dotazy především od poštovních
doručovatelů a zaměstnanců zá ilkových
lužeb, ale také např. od pracovnic kont-

rolujících stavy měřídel energií (elektro-
měrů a vodorněrů), na špatné a mnoh-
dy chybějící označení domů v obci
čísly popisnými. Každý hlavní objekt
areálu a hlavní budovy na samo tatných
pozemcích, tedy i každý rodinný dům
do tal přiděleno vé čí 10 pop i né, jak

kládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
. v platném znění. V § 31 odst. 1) tohoto

zákona řfká, že budova musí být označe-
na čí lem popi ným, § 32 od t. 1) ukládá
vlastníku nemovitosti povinnost na svůj
náklad označit budovu čí ly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném
stavu, v § 30 pak, že Označení ne mí být
poškozeno, od traněno nebo zakryto.
Obecní úřad vyzývávla tníky těch budov,
které z jakéhokoliv důvodu přišly o vé
označení, aby v co nejkrat í době takové
domy řádně opatřili popisnými čísly. fra

Nepovolené spalování
nebezpečných materiálů

Nakládání s odpady od občanů, tedy
komunálními odpady, řeší obec v obec-
ně závazné vyhlášce o systému sběru
shromažďování ....atd. odpadů, neboť je
považována za původce těchto odpadů.
Takže, kdyby někdo nakládal s odpady
jinak, než je stanoveno v OZV - lze to

ře it poru ením podmínek OZY.
Zákon, který upravuje palování, je

zákon č. 6/2oo2Sb., o ochranč ovzdu-
í v platném znění, kde § 3 odst 5 říká:

V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž uvede-
ná paliva nebo materiály nesmějí být kon-
taminovány chemickými látkami.

Orgán obce v přenesené pů obnosti
může nařízením obce tanovit podmínky
pro palování ro tlinných materiálů podle
§ 50 odst. 1 písmoh) nebo jejich palová-
ní zakázat, pokud zaji tí jiný způ ob pro
jejich odstranění podle zvlá tního právní-
ho předpisu. Toto je pfše pro jarní a pod-
zimní pálení zbytků ze zahrady.

Pokud dochází vlivem palování
k obtěžováni obyvatel palinami nad míru
úno nou a není možná dohoda původ-
cem spalování, je třeba přizvat policii,
ep at zápi , a potom by to mohlo být

řešeno podle pře tupkového zákona §
45, přestupky na úseku ochrany životního
prostředí, kde je možná pokuta až do výše
10000,- Kč. Jak vyplývá z usnesení 5. za e-
dání ZO Kněžpole, obec připravuje rozší-
ření mlouvy s Měst kou policií Uherské
Hradiště i o zaj ištění bezpečnosti a pořád-
ku v obci, což by mělo znamenat od nové-
ho roku zpřísnění kontrol a po tihů jak
při porušování např. dopravních před-
pi ů, rušení nočního klidu, tak i zákona
o ochraně ovzduší.

Investiční akce
probíhající a chystané
Těrněř dokončena je technická

infra truktura na .Přfdolce''. Ve třetí
dekádě září budou zahájeny práce na
rekon trukci chodníku od křižovatky po
ho tinec a u obchodu Jednoty. A brzy
nato i provedení adových výsadeb včet-
ně zřízení dětského hřiště na Markově.
Tyto akce nebylo možno zabájit dříve

důvodu čekání na vyřízení žádostí
o dotace, které byly vyhodnoceny až
v této době. Byla nám přiznána dota-
ce 220.000,00 Kč ze Zlínského kraje
na rekon trukci chodníků a 198.000,00
Kč z Mini ter tva pro místní rozvoj na
úpravy na Markově.

Slovácké hody s právem

Občanské sdružení Kněžpol-
ská chasa zve tímto všechny,
kteří mají zájem zúčastnit se
Slováckých hodů s právem, kte-
ré se letos uskuteční s mladšími
i staršími stárky poslední říjno-
vý víkend, na hodové zkoušky.
Jejich termíny lze zjistit u členů
výboru Sdružení

fras
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Nový ročník fotbalových soutěží v plném proudu
Pře tože je v současné době nová fotbalová sezóna v plném

proudu, nebude jistě ke škodě připomenout si tu minulou něko-
lika statistickými údaji.

Žáci
Žáci získali 31 bodů a při pasívním poměru branek 62:70

obsadili sedmou příčku. Toto umístnění nestačilo na postup do
nově se tvořícího okre ního přeboru žáků, a tak i v letošním
roce budou hrát okre ní ou těž. Celkem 22 aktérů absovovalo
24 zápa ů, z nichž Vašek Remeš a David Flíbor se zařadili do
první desítky hráčů soutěže s největším počtem startů.

O 62 branek se podělilo 12 střelců a nejlep í z nich, Michal
Bělovský (23 branek), se mezi kanonýry skupiny "p.:' dělilo ed-
mou příčku.

Výsledky 24. ročníku turnaje žáků o Pohár týdeníku DOK
- memoriál Zdeňka Jánoše:
Sk."A":
St. Město - Kněžpole 2:0
St. Mě to - Mařatice 6:1
St. Město - Jarošov 1:0
Jarošov - Mařatice 2:0
Jarošov= Kněžpole 3:1 (Horký)
Kněžpole - Mařatice 2:1 (Býma, Slíva)

l. St. Město
2. Jarošov
3. Kněžpole
4. Mařatice

9b.
6 b.
3 b.
Ob.

Sk."B":
Ostr.N.Ves - Mistřice
Ostr.N.Ves - Topolná
Ostr.N.Ves - Březolupy
Březolupy - Topolná
Březolupy - Mistřice
Mistřice - Topolná

3:0 l.
3:0
1:1
4:1
2:0
0:0

O tr.N.Ves
2. Březolupy
3. Mistřice
4. Topolná

Koneční pořadí:
Finále: Ostr. .Ves - St. Město 2:1
o 3. mí to: Jarošov - Březolupy 5:0
5. Kněžpole, 6. Mi třice, 7. Topolná, 8. Mařatice

Nejlepší brankář: Josef Vyorálek - Kněžpole
Nejlepší útočník: Jan Koběluš - Jarošov
Nejlepší obránce: Matěj Hejda - St. Město

ejlepší střelec: Radek Zálešák - Ostr.Nová Ves
Fair play: Adam Otáhal - Kněžpole

ový ročník zahájili žáci vítězstvím s Kudlovicemi v poměru
5:0, když všechny branky v třelil Milan Večeřa.

Kněžpole - Nivnice, zápas dorostenců

DOROSTENCI
Doro tencům tačilo k 8. místu v okresní soutěži 40 bodů

a brankový poměr 71:55. Na hřišti se v průběhu sezóny vy tří-
dalo 23 hráčů. Filip Hančík a Vašek Lapčík patřili k deseti hrá-
čům s nejvyšším počtem startů v okresní soutěži. Do branky se
v průběhu mistráků trefilo celkem 14 hráčů. Třetím nejúspěš-
nějším střelcem outěže se stal s jedenatřiceti zásahy Radek
Varga.

Do letošního ročníku vstoupili dorostenci se značně obmě-
něným kádrem a změnou na po tu trenéra. Laďa Kromsián,
který tento po t za tává, je velmi zkušený a určitě kluky na boje
o rnistrov ké body kvalitně připraví, pokud samozřejmě budou
chtít především oni sami.

V úvodním utkání sice prohráli, ale ve dvou dalších vé ou-
peře výrazně přehráli. Střelecky se opět daří Radkovi Vargovi,
který konto soupeřů zatížil zatím šesti zá ahy.

7b.
7b.
1 b.
lb.

MUŽI
Muži končili v prvním roce účinkování v LB třídě na

mí tě e zi kem 35 bodů a vyrovnaným poměrem branek 40:40
Ve 26 zápa ech na toupilo úctyhodných 28 hráčů 16 třelců e
podělilo o vstřelené branky. ejú pě něj ím z nich byl Martin
Bednařík s 10 trefami, ná ledovaný Tomášem Flíborem a Vilé-
mem Janíkem s 5 brankami.

Do nového ročníku 1. B třídy vstoupil tým opět pod vedením
zkušeného trenéra Pavla Soviše a znovu s posíleným kádrem. Po
čtyřech odehraných kolech mají muži plný bodový zisk a jsou
v čele tabulky. Je jenom škoda že si zatím na domácí zápasy
nena 10 ce tu víc diváků. Kluci by i to jistě za své do avadní
výkony za loužili.

Tym hráčů nad 35 let na turnaji v Toporně

Hráči nad 35 let - sehráli vůj tradiční turnaj v Topolné. Ve
skupině nejprve podlehli edachlebicím 1:2, potom rernízovali
s Bílovicemi 2:2 a v zápa e o 3. mí to podlehli domácím 0:2.
Mezi třelce se zapsal Broňa Lapčík a dvakrát Tonda Mazůrek.

Podrobné informace o mistrovských soutěžích všech
kněžpolských týmů, archívu výsledků, fotogalerii a aktuální
zprávy z činnosti TJ Sokol lze zí kat na internetových stránkách
fotbalového oddílu www.sokolknezpole.ic.cz nebo v rámci trá-
nek obce Kněžpole www.knezpole.cz pod odkazem, sport' .

kovzde
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