
č. 1 / 2004 KNĚŽPOLE

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v novém roce 2004 pozdravil a popřál

Vám hodně zdraví. Rok 2003 je již za námi, a proto mi
dovolte jeho krátké zhodnocení.

Myslím, že se nám podařilo splnit téměř vše, co jsme plá-
novali, a to jak v činnosti investiční (stavební), tak v oblasti
rekreační, sportovní, sociální a kultumi.

V naší obci pracují dva výbory (finanční a kontrolní) a tři
komise (stavební a životního prostiedi, sociální a komise škol-
ská a kultumi). Všechny komise a výbory se pravidelně schá-
zí k řešení problémů v rámci svých kompetencí. Jejich čle-
nům patří za práci dík Věřím, že v letošním roce naváží na
uplynulá období.

O činnosti minulěho roku jste byli informováni v prosin-
covém vydání Kněžpolských novin. Zbývá snad jen dodat,
že 21. prosince proběhl "Svátek vánoční kultury a obiadnosti
s živým betlémem" který byl i přes nepiiznivě počasí vyvr-
cholením kulturní činnosti v naší obci. Ještě jednou děkuji
všem, kteří se na této akci jakýmkoli způsobem podíleli.
V posledním dni loiíske11Oroku se uskutečnilo silvestrovskě
posezení spojené s půlnočním novoročním přípitkem, který
se pro nás stává tradicí.

A co nás čeká v tomto roce? V jeho prvních měsících byly
zahájeny a dokončeny některé stavební akce. Je to především
úprava prostor knihovny včetně přístavby sociálního zařízení
a statického stažení schodišťověho prostoru. To vše bylo nutno
provést pro zřízení internetu ptistupněho veřejnosti. V budo-
vě obecního úřadu proběhla rekonstrukce již nevyhovujícího

Součástí programu svátku vánoční kultury byly i ukázky lidovych
řemesel

sociálního zařízení, další úpravy se týkaly nověho archívu a
skladových prostor.

Stavební úpravy čekaly i prostory pro výdej jídla v MŠ
(celkové dokončení bude v období prázdnin). Na Markově
bylo dokončeno parkoviště, na kterém budou umístěny kon-

tejnery na tříděný odpad (plasty, sklo
a papír) pro tuto část obce. V J. čtVI1-
letí letošního roku obec odkoupila sál
místního pohostinství. Připravuje se
jeho rekonstrukce včetně přístavby so-
ciálního zařízení. V letních měsících
budeme pokračovat v opravách míst-
ních komunikací a chodníků. Bez po-
zornosti nezůstane ani zeleň v obci.

Tento rok je opět bohatý na spole-
čenské a kulturní akce. Část máme za
ebou - plesová sezóna, fašank; setká-

ní S důchodci, další program nás tepr-
ve čeká (viz přehled kulturních akcí na
jiném místě těchto novin). Za již uspo-
iddane kulturní akce chci všem pořa-
datelům poděkovat. Věřím, že se i ty
následující vydaří.

Vážení občané, závěrem bych vám
chtěl popiát radostné prožití svátků ve-
likonočních včetně bohaté pomlázky.Této fotografii je letos přesně třicet let. Z tehdejšicn chlapců - klepdčů jsou dnes zralí muži,

také obec dávno vypadá jinak než v roce 1974. Tradice však překročila práh třetího tisíciletí
bez podstatnějši změny. Zdeněk Gajdošik; starosta obce
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne 27. února 2004
Zastupitelstvo obce: Obec jako zřizovatel Základní školy Kněžpole, pří pěvkové

organizace, se zavazuje že uhradí rozdíl výdajů mezi norma-
tivem určenými výdaji na skutečný počet žáků
a kutečnou potřebu školy.

9. Rozdělení vytvořeného zi ku Základni koly Kněžpole, okres
Uherské Hradiště, pří ;pěvkové organizace, tím že čá tka
133.850,- Kč zů tane zs v rezervním fondu koly a čá tka
130.000,- Kč bude převedena na účet Obce Kněžpole a za-
členěna do rozpočtu obce na rok 2004

10. Koupi čá ti budovy čp.56 se tavební parcelou č.34 v
k.ů.Kněžpole, která bude oddělena na základě geometric-
kého plánu

Bere na vědomí:
1. Informaci z jednání Rady obce Kněžpole za uplynulé ob-

dobí
2. Zprávu taro ty obce
3. Zprávu o čerpáni rozpočtu obce Kněžpole za rok 2003

Ukládá:
1. Radě obce pokračovat v jednání k dořešeni majetkopráv-

ních vztahů (vnitřní vybavení ko tela)

Schvaluje:
1. Rozpočet obce Kněžpole na rok 2004

příjmy: 10.087.000,- Kč
výdaje: 10.0 7.000,- Kč

2. Dodatek ke zřizovací li tině Základní školy Kněžpole, okre
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace

3. Směrnici o pravidlech a postupech kontrolní činnosti obce -
dle zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

4. Obecně závaznou vyhlášku č.l/2oo4 - O mí tnich poplatcích
5. Obecně závaznou vyhlá ku č.2/2004 - Požární řád obce Kněž-

pole
6. Plán práce Zastupitelstva obce Kněžpole pro rok 2004
7. Pověřeni Obecního úřadu Kněžpole k výkonu přidělování

čí el popisných a čí el
evidenčních u nemovito ti v k.ú. Kněžpole

8. Podání žádo ti o výjimku z počtu žáků pro kolní rok 2004/
2005 dle § 6 zákona Č. 29/1984 Sb. pro Základni školu Kněž-
pole, okres Uh.Hradi tě, příspěvkovou organizaci

ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE KNĚŽPOLE ZA ROK 2003
pŘÍJMY v ti . Kč VÝDAJE v tis. Kč

Výstavba a údržba inž. ítí 255
Daň z příjm fyzických o ob Z 1.257 Pitná voda 103
Daň z příjmů fyzických o ob V 687 Ostatní komunikace 9
Daň z příjmů práv. o. ob 1.701 Dopravní ob lužnost 53
DPH 2.107 Školství (M ,Z ,ŠI) 3.761
Daň z nernovitostí 634 Místní knihovna 47
Poplatek za likvidaci kom.odpadu 164 Záležito ti kultury 3
Poplatek ze psa 9 Kostel 31
Poplatek za užívání veř.pro tr. 1 portovní činnost 45
Poplatek za provoz. hr.prístr. 15 Veřejné osvětlení ::m
Správní poplatky 40 voz komunálního odpadu 315
Příjmy ze lužeb,pronájmů 394 Svoz ostatního odpadu 116
Příjmy z úroku 10 Péče o krajinu 161

plátky půjček 198 Péče o vzhled obec 4 5
Přijaté dary 56 Sociální péče 217
Neinvestiční přijaté dotace SR 292 Hasiči dobrovolná činno t 126

einve tiční přijaté dotace kraje 2.659 Zastupitelstvo obce 724
Převod z rozpočtových účtů 50 Činno t mí. tní právy 2.003

einvestiční přijaté dotace - obce 25 O tatní finanční opcrace+spl.úvčru 1.164

CELKEM PŘÚMY 10.299 CELKEM VÝDAJE 10.342

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: Internet v místní knihovně :
: Od dubna 2004 mají naši občané možnost využívat :
• počítač připojený na internet. •
• Počítač je umístěn v místní knihovně, poskytovaná •
: služba je zdarma. :
• Provozní doba: čtvrtek 18.00 - 20.00 hod. ~ " ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KNĚŽPOLE A ROK 2004
PŘÍJMY v tis. Kč v ti Kč

Daň z příjm fyzických osob ZČ
Daň z příjmů fyzických o. ob SVČ
Daň z příjmů práv. o ob
DPH
Daň z nemovito tí
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
Poplatek ze psa
Poplatek za užívání veř.pro tr.
Poplatek za provoz. hr.prí tr.

právní poplatky
Příjmy ze služeb.pronájmů
Příjmy z úroků
Splátky půjček
Ot.odvody přfspěvkově organ.
Neinve tiční přijaté dotace SR

einve tiční přijaté dotace kraje

1.300
750

1.550
2.200

6-0
210
10
2

20
30

217
10

250
130
123

2.635

Silnice
Ostatní komunikace
Dopravní obslužnost

kol: tví (M ,ZŠ,ŠJ)
Místní knihovna
Záležito ti kultury
Kostel
Sportovní činno: t
Veřejné osvětlení
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatního odpadu
Péče o krajinu
Péče o vzhled obce
Sociální péče
Ha iči dobrovolná činnost
Za tupitelstvo obec
Činnost mí, tní správy
Ostatní finanční opcrace-spl.úvěru

100
446
50

3.682
105
647
40

371
100
320
130
15

298
273
270
720

1.750
770

10,087 10.087CELKEM PŘÍJMY

Odpadové hospodářství obce
Provoz na skládce domovniho odpadu - kontejnery:
Od 1. dubna 2004 bude provozní doba na k1ádce domov-
ního odpadu:

středa 17-18 hod.
obota ] 1-12 hod.

Kovový odpad lze uložit každý den.

Jistě j te zaregistrovali zvýšení poplatků za odvoz KO -
popelnice ze 160,- Kč na 200,~Kč. Přesto ani tato čá tka
zdaleka nepokrývá náklady spojené s likvidací odpadu.
Pro rovnání uvádíme výši poplatku v okolních obcích:

obec výše poplatku
Topolná 280,- Kč
Mistřice 360,- Kč
Březolupy 370,- (kdo třídí odpad 220,)
Bílovice 300,- Kč

Současně dochází k redukci počtu odpadových nádob:
na 4 členy v domácnosti 1 popelnice
na 5 a více členů v domácno ti 2 popelnice

Zároveň Vás žádáme o dů-
sledné třídění odpadů. V
průběhu měsíce dubna 2004
budou usazeny nádoby na
tříděný odpad na Markově u
bytového domu čp. 246, což
jistě přispěje ke zlepšení sta-
vu v třídění odpadů.

CELKEM VÝDAJE

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evrop kého parlamentu pro období let 2004

- 2009 e konají ve všech člen kých tátech Evropské unie
v rozmezí od 10. do 13. června 2004.

Volby do Evropského parlamentu v ČR
proběhnou ve dnech:
11. června 2004 od 14.00hod. - 22.00 hod.
12. června 2004 od 8.00 hod. - 14.00hod.

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu
má každý občan ČR, který ale poň druhý den voleb do á-
hl věku 18 let, a občan jiného člen kého tátu Evrop ké
unie, který ale poň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a
je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel dle
zákona č.133/2000 Sb., tj. má na území ČR pobyt.

Volební místnost bude opět v budově Základní školy
Kněžpole.

Občané kteří nebudou v době voleb přítomni v mí tě
trvalého pobytu, mohou požádat o vydání volič kého prů-
kazu.

Od 13.března 2004je možno podávat žádosti na Obecní
úřad Kněžpole, voličské průkazy e budou vydávat nejdří-
ve 15 dní před volbami, tj. 27. května 2004.

Hla ovací lístky budou dodány do domů nejpozději 3
dny před volbami. Hla ovací lístky lze vyzvednout i přímo
ve volební místno ti.

Občané, kteří nemohou ze zdravotním důvodů volit ve
volební místnosti, mohou požádat OÚ a ve dnech voleb
okr kovou volební komi i o vyslání členů komise s pře-
nosnou volební urnou.
Občané, kteří přišli volit, musí předložit občanský průkaz I

KněfJ)olské novin strana 3
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• uPozoRNĚNÍ •• •
: v souvislosti s probíhajícími jarními pracemi upozorňujeme občany na :

•
~, zákaz vypalování porostů. ,~.

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - Požární řád)
• ••• upozorňujeme kněžpolské chlapce na • •
• •: zákaz malování na silnicích a objektech :
• •: v době velikonočních svátků. :• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Plán kulturních akcí
v obci v roce 2004

Duben 2004
11. - 12. 4.

výstava vín
sál ho tince

Květen 2004
1. 5.

stavění máje
náves u ho tince•29.5.
kácení máje

ČelVenec 2004
pouť na sv.Annu

sportovní areál

Srpen 2004
14. (21.) 8.
dožínky

sportovní areál

Září 2004
4.9.

soutěž hasičů
sportovní areál

Říjen 2004
23.10.

hody 2004
sál hostince

Listopad 2004
13. 11.

dozvuky - babské hody
sál hostince

§polečelUJW kronika obce
Obec Kněžpole má k 24. březnu 2004 celkem 1097obyuatel.

Od začátku roku 2004 se v naší obci narodilo jedno dítě:
Klára Večeřová

V témže období zemřel jeden občan:
Jiří Raisigl

V letošním roce se přihlásilo do naší obce k trvalému pobytu 12
občanů, z trvalého pobytu se nikdo neodhlásil.

Blahopřání občanům, kteří v letošním roce oslavili
nebo oslaví životní jubileum

leden 2004 Ludmila Foltúnouá
Marie Knoiouá

85 let
80 let

80 let
80 let

90 let

5 let
90 let

80 let
80 let

80 let

85 let

Iveta Hrušková, OÚ
evidence obyvatel
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únor 2004 Jiiina Dostálkooá
Ignác Vašúík

biezeri 2004 Anna Lapčiková

červen 2004 Libuše Jančouá
Marie Lapčíková

červenec 2004 Anežka Pauříková
Marie Borusikooá

řijen 2004 Jiřina oootná

listopad 2004 Antonie Zetikooá



TřI1mílová sbírka byla opět úspěšná

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám jménem Oblastni charity ZII projevy dobré vůle, kte-

rými jste naši činnost v Ioňském roce provázeli.

Obyvatelé vaší obce i v letošním roce podpo-
řili největší celonárodní sbírku a darovali
koledujícím králům 22 282,50 Kč.

Všem dárcům ze srdce děkujeme.

Vuherskohradišťskěm děkanátu vykoledova-
10258 skupinek koledniků 1313335,50 Kč.

'Iento výtěžek bude rozdělen na dvě části.
První část, která představuje 40 % z celkového objemu fi-

nančních prostředků od dárců z na eho regionu, je určena na:
zahraniční humanitární pomoc, např. do lránu, Čečen ka,
Ingušska, Ukraj iny, Moldávie
na dofinancování inve tičních záměrů ho pice na Kopečku,
ho pice ve Valašském Meziříčí
na krizový fond pro pomoc lidem v mimořádných situacích
v rámci Če ké republiky

Druhá čá t regionálního výtěžku sbírky, 55 % z celkového
objemu, je určena na podporu ociálních projektů v mí tě ko-
nání bírky, například:

na přímou pomoc lidem v krizových životních situacích
na vybudování denního stacionáře pro zdravotně po tížené
občany a eniory v Uh. Hradišti
na provoz charitní domácí péče v rámci děkanátu Uherské
Hradiště
na provoz a aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež Tulip
na činno t chráněné dílny charity
na provoz střed i ka humanitární pomoci
na krizový fond
Pro režijní náklady sbírky v rámci Če. ké republiky se použi-

je 5% z výtěžku sbírky uherskohradi ť kého děkanátu.

Poděkování za tradičně úspěšnou sbírku patří místním
asistentům, vedoucím tříkrálových skupinek, kolednikům,
rodičům, fami radě, duchovnímu správci, odpovědným oso-
bám na městském úřadě, učitelům ve školách a mnoha dob-
rovolnikům starajícím se o celé technické zázemí této sbírky.
Do mrazivého sobotniha rána 3. ledna vyšlo do ulic našich
měst a obcí 285 skupinek tHkrálových koledniků s úmyslem
přinést novoroční vinšovdni našim spoluobčanům dolním,
homim, domácím aj přespolním ...

Tři králové procházeli kolem našich domovů již po něko-
likátý rok a s ryzí dobrosrdečností vinšovali každoročně svým
bližním kus radosti pokoje a míru tolik potiebněho i v le-
tošním roce.

Jiří Iakeš, ředitel Oblastni charity UII. Hradiště-------------------------------- -----
Vážení spoluobčané,
nejdříve bych chtěl vyjádřit svůj dík všem, kdo se podíleli

na pro incové vý tavě betlémů, ať už zapůjčili svůj exponát nebo
pomohli její organizací. vý tava . e etkala velkým ohla. em
a díky tomu, že byla zařazena mezi jednotlivé programy v rámci
živého betléma, byla návštěvnost nečekaně vy oká.

V letošním roce plánuje Mí tní organizace KDU-ČSL
/' v Kněžpoli ve polupráci s mí. tní základní školou, obecním úřa-

dem a Slováckým muzeem v Uher kém Hradišti u pořádat vý-
tavu s tématem "Kněžpole kdy i a dne ''. Z kroniky obce

Kněžpole a Slováckého muzea jsme zí kali několik hi toric-
kých fotografií různých kněžpol kých mí t či bud V. tále nám
však mnohá místa chybí, například nemáme pohled na Ma-
cveld nebo taré kabiny na fotbalovém hři ti. Proto, pokud vla t-
níte jakékoli tarší fotografie nejrůznějších objektů v obci, žá-
dám Vá. touto ce tou o jejich zapůjčení pro zamýšlenou vý-
tavu. Cílem je rovnání tehdej ího a dnešního tavu, takže

i obrázky například z roku 1989 j ou již hi torické - zmizela
stará autobu ová zastávka, vyro tla nová ulice za hřištěm, atd.

Z exponátů by pak mohla vzniknout i zajímavá fotografic-
ká publikace, o kterou by mezi občany byl ji tě zájem. Všem
případným zapůjčitelům předem děkuji a je i v echny o tatní
na vý tavu již dnes srdečně zvu.

akonec mi dovolte, abych Vám jménem místní organiza-
ce KDU-ČSL popřál radostné a požehnané velikonoční svát-
ky a mládencům bohatou pomlázku.

Za MO KDU-ČSL v KněžPoli
Petr Šveh/a, předseda Z výstavy betlěmů-------------------- ----------------
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Fašank ukončil veselí
První z letošních akcí pořádaných Kněžpolskou chasou byl

Fašaňk, který se uskutečnil 21.února. Je to akce, kterou jsme
po několika letech obnovili. Tento rok se konala podruhé. Fa-
šaňkem končí veselí a začíná čtyřicetidenni pů t který trvá až
do Velikonoc. Během této doby by e neměly konat žádné ta-
neční zábavy.

Akce začala odchodem masek od hospody a průvod po-
kračoval po celé dědině. Během obchůzky vycházeli lidé před
domy, aby se podívali na masky. Někteří napichovali špek na
šavle, jiní nám nabídli koblihy, suky a taky nějakou tu štamprl-
ku. Při obchůzce tančili kluci v krojích fašaňkový tanec, který e
jmenuje podšavle. Šavle jsou omotány mašlemi e slováckým
motivem a doplňují je rolničky. Po obchůzce jsme se sešli na

sále, kde jsme dopilovali po lední nedostatky. Večer se pořáda-
la zábava s pochováváním basy. K tanci a poslechu hrála decho-
vá hudba "Rozpustilka". Ve 23.00 hodin přišel na ál smuteční
průvod. Při pochovávání basy e četly hříchy, které e staly bě-
hem uplynulého roku. Po slavnostním obřadu nastala volná zá-
bava. Akce měla velký ú pěch a proto doufáme, že se příští rok
bude opakovat.

Na letošní rok je tě chystáme:
Stavění a kácení máje
Dožínky
Hody
Dozvuky - Babské hody

Srdečně vás na všechny akce zveme a doufáme, že se zúčast-
níte v hojném počtu. Občanské sdružení

Kněžpolská chasa

Beseda s důchodci se vydařila
y neděli 8. února uspořádala místní organizace Českého červeného kříže ve

spolupráci s obecním úřadem besedu s důchodci, která e opět těšila značnému
zájmu občanů. Na sto dvacet účastníků tleskalo vystoupení folklorního ouboru
Cifra, k tanci a poslechu zahrál pan Smetana. Role moderátorek celého odpoled-
ne a zároveň průvodkyň kněžpolskou historií se ujaly Ludmila Lapčíková a Libuše
Zdilnová.

Folklorní soubor Cifra. Uměnijeho muzikantů a tanečniků si můiete vychutnat 1. květ-
na v ]9.30, kdy na prknech Slovdckěho divadla v Uherskěm Hradišti představí svůj pre-
miérový pořad Čarovně kvítí.

Fo/k/orní soubor
Cifra

Vás zve na premiérový pořad

v " ,

CAROVNE KVITI

1. 5 2004,19:30, Slovácké divadlo

Předprodej Slovácké divadlo
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Kdo se za svůj kroj a řeč stydí, je hoden potupy všech lidí
Kroj je symbolem identifikace s obcí, krajem, jednoduše ře-

čeno - s domovem. A domov, to jsou rodiče a sourozenci, ale i
předci. Pocit sounáležitosti, pocit, že někam patřím, je pro život
velmi důležitý. Kroj tento pocit poskytuje, neboť spojuje navzá-
jem ouča níky s generacemi předků.

Je potěšitelné, že se kněžpolská mládež vrací k tradicím, jako
je pořádání slováckých hodů, kdy obléká slavnostní kroj, k po-
řádání fašanku a stavění máje.

Domnívám se, že si se mnou rádi zopakujete, co k našemu
slavnostnímu kroji patří.

"fajkou" na košili vyšívanici červenou bavlnkou výšivku stylizo-
vanou do květinového motivu. Kordulka je ze stejného sukna
jako gatě "nohavice", barvy tmavě modré až černé, zdobené na
nohavicích a také na kordulce bohatou černou výšivkou. Na
přední části kordulky jsou na obou stranách ozdobné žluté ko-
vové knoflíčky a třásně stejné barvy jako kordulka. Puntem
u nohavic se protahuje bílý šátek - kapesník, červeně vyšívaný
s květinovým motivem. Chlapec se opasuje dlouhým koženým
řemenem, vybíjeným mosaznými kroužky, který e ovinuje dva-

krát okolo pasu a upevňuje se úz-
kou lováckou rnašličkou. Vysoké
černé boty se nazývají holénky. Na
hlavě se nosí černá beranička "ast-
rigánka", na jejíž levou stranu se při
slavno tních příležitostech, napří-
klad při hodech, upevňuje vonička
z umělých květin, drobounkých zr-
cátek, rozmarýnu, kohoutích bílých
kosárků a slováckou stuhou uváza-
nou v mašli.

Takže ve slováckém kroji již dnes
vidíme jen mládež. Ale po "sedlcky"
v nedělním kroji, který sestává ze
spodnic, šorce, brokátu, místo ru-
kávců jen v jupce nebo kabani a pří-
padně s vlňákem omotaným kolem
ramen, na hlavě místo turčáku jen
šátek bílý brokátový, kanicový, tep-
lý "žilínkový" nebo barevný kašmí-
rový - tak už chodí jen starší ženy.
Bohužel, naše stařenky, maminky a
tetičky, které se oblékaly po sedle-
ky i ve všední dny, ty již zemřely.
Žijících, které ještě dnes můžeme
potkávat, je jen malá hrstka - Marie
Bajajová z čp. 24, Ludmila Foltýno-
vá čp. l32, Anna Lapčíková čp. 191,
Marie Lapčíková čp. 153, Marie

Knotová čp. 30, Anna Gajdošová čp. 2, příležitostně pak Bože-
na Flíborová čp. 148, Jarmila Jakšíková čp. 28, Ludmila Kaňov-
ská čp. 41, Božena Lapčíková čp. 114 a Marie Ondroušková čp.
37.

Bude záležet na každém z nás, aby byl kroj zachován i pro
příští generace.

Ženský kroj sváteční
Tvoří jej bohatě nabírané, hob-

lovačkarni nebo molitanem vycpa-
né rukávce, ukončené kadrlemi
s bílým dírkovým vyšíváním. Nad
kadrlemi bývá ze slovácké stuhy
přivázaná mašle. Nejnápadnější
část výzdoby rukávců tvoří vyšíva-
ný límec - obojek, lemovaný nasklá-
danou krajkou, nárameniky a před-
nice. Přednice je rovněž lemovaná
naskládanou krajkou a přišívá se
navrch na kordulku. Dříve byly
přednice dvě, nyní pouze jedna ši-
roká. Vyšívání má žlutooranžový
(zlatý) podklad s jemným modrým
nebo černým vzorem, zhotoveným
vyšívací technikou "na výřez". Kor-
dulka se obléká na rukávce, je pře-
vážně z ornátu nebo bílého broká-
tu. Na přednicích a okolo krku je
lemována širokou slováckou stu-
hou a stříbrnou nebo zlatou por-
tou s patáčky. Rovný výstřih je
ukončen alespoň dvěma ozdobný-
mi knoflíky. Na zadním díle kordul- Slavnostni kroj - hody 2003

ky mohou být také výšivky růží
nebo jiných květinových motivů. Spodní část kordulky tvoří hustě
a pevně nařasený okraj. Ženy nosí větší množství spodnic, aby
byly správně "našířené". Nejdříve e opasuje podnička, pak
spodnice "kanýrovica" a spodní fěrtůšek. Na spodnice vzadu se
pak uvazuje šorec z černého klotu, který je velmi pevně a hustě
vrapený. V jeho horní části je a i 10 cm široká "forma" ručně
vyšívaná žlutou nebo oranžovou bavlnkou přes vrapy. Na spod-
ní fěrtůšek - spodnici lemovanou širokou krajkou se uvazuje
sváteční fěrtůšek, který bývá z různobarevných brokátů, na spod-
ním okraji zdobený krajkou nebo výšivkou z patáčků, Na černý
klotový šorec se uvazují slovácké pentle s tmavým podkladem,
na přední fěrtůšek se dává slovácká pentle s podkladem bílým,
uvázaná do mašle, jejíž dva konce volně splývají až po spodní
lem. Ke kroji e nosí "turecký" šátek uvázaný za náušnice. Nosí
se vysoké černé botky se šněrováním, v lýtkové části lakované, a
černé punčochy. Délka fěrtůšku, spodnic a šorce musí polu
"lícovat" a nosí se těsně nad kolena.

Mužský sváteční kroj
Tvoří jej košile "vyšívanica" , která má široké naškrobené

rukávce, někdy i se spodní košilí, aby ta horní pěkně držela tvar.
Výrazným znakem je vyšívání, límec - obojek, nárameníky a
přednice "fajka". Vyšívání je žlutooranžového základu s černým
nebo tmavomodrým vzorem se stejnou výřezovou technikou jako
u ženského kroje. V poslední době mají někteří chlapci pod Nedělni beseda - tetičky po "sedlcky", rok 1985
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Hasiči zahájili přípravu na novou soutěžní sezonu
Sbor dobrovolných

hasičů Kněžpole v tou pil
do nového roku taneč-
ním krokem. V sobotu
14. února uspořádal tra-
diční hasičský ples. Po-
lední květnová neděle

bude pro změnu patřit
dětem, dá se však před-
pokládat, že dětský den
e poustou zajímavých

atrakcí přiláká i rodiče.
Jak jsme již veřejno t

informovali, v září leto -
ního roku přivítá Kněžpole účastníky velkého celorepublikové-
ho měření iI hasičských sborů. Podle předběžných zpráv. e
k nám chystá pět desítek soutěžních týmů. Organizační přípra-
vy už j ou v plném proudu. a e outěžní družstvo rovněž za-
hájilo trénink, aby mohlo úspěšně navázat na výborné vý ledky
z minulé sezony.

Na e činnost ovšem ne počívá jen ve vyjmenovaných akcích.
Prvořadým úkolem je předcházet požárům. Přesto e 12. března
kolem deváté hodiny ranní ozvala výstražná siréna, když profesi-
onální hasiči z Uherského Hradiště spěchali do naší obce k uha-

Kněžpolšti hasiči v akci: na domácí půdě u piiležitosti svatoanen-
ské pouti a na celorepublikověm klání li Dolním Bukovsku

šení požáru nákladního automobilu zaparkovaného u místní pro-
dejny potravin. Pan Stani lav Hriadcl' začal startovat Avii, když z
motorové části uvnitř kabiny vyšlehly plameny. Jeho snaha o uha-
•ení byla marná. Ha. iči zčá ti oheň uhasili, zničena však byla ka-
bina vozu, rnotorová část a částečně nákladní plocha s plachtou.

Marie Abrhámová, jednatelka SDH Kněipole

Chcete jíst zdravě?
Stejně tak důležité, jako co jíte, je jak jíte. Proto jezte vždy v cdě,

v klidu, pomalu a pořádně žvýkejte. Nepřejídejte e a nejezte na noc.
Tělo v noci regeneruje, a pokud budete jí t pozdě večer, ráno e vám
bude těžko v távat a celý den budete unavenější. Pokud nemáte klid a
pohodu kjídlu, raději nejezte ajenom pijte (nealkoholické nápoje).

Jezte, kdykoli je to možné, čerstvé potraviny z ekologického země-
dělství - biopotraviny -nejlépe ty, které pocházejí z če ké produkce. Bi-
opotraviny jsou vysoce kvalitní, či tě přírodní a přísně kontrolované
potraviny. Poznáme je podle značky 810. Pokud nekupujete biopotra-
viny, snažte e vybírat potraviny základní, co nejméně upravené či před-
vařené. Místo brambor a knedlíků zařaďte i celá obilná zrna, která ob-
sahují do tatek vlákniny (jáhly, rýži, kroupy, pohanku, celozrnné tě to-
viny, vločky), místo masa si dejte alespoň obča luštěninya hlavně zele-
ninu - krátce vařenou či dušenou (raději než syrovou). Zdravé jsou natě
ze všech zelenin, kopřivy sedmikrá ky. Jídelníček doplňte ořechy a zra-
lým či sušeným ovocem z na eho klimatického pá ma.

Jezte vždy to, co právě ve vašem okolí v dané roční době roste nebo
je přirozeně u kladněno! Příroda nám dává ideální potraviny, aby nás
adaptovala na různá období. Proto nepřehánějte v zimě konzumaci sy-
rových a1átů a tropického ovoce - více tělu prospějete dávkou kysané-
ho zelí. Preferujte českou zeleninu a ovoce, obsahuje až lOx méně pe -
ticidů než produkty dovážené. Jezte vždy co nejčerstvěji uvařené potra-
viny - zejména u zeleniny dochází krátce po uvaření k oxidaci a ztrátě
živin. Raději i zeleninu uvařte v menším množství ale vždy čerstvou a
přidejte ji ke každému jídlu.

Omezte rafinované potraviny, chemická ochucovadla, in tantní po-
lévky a omáčky, přibarvené a uměle vonící potraviny, konzervy a zmra-
žené polotovary. Tyto "(p)otraviny" způ obují únavu, nadýmání a po-
kles imunity - do těla dodávají 2,5 - 3 kg chemikálií ročně.

Mezi aditiva patří barviva, konzervanty, antioxidanty, látky zvýraz-
ňující chuť a aroma emulgátory, stabilízátory, látky regulující ky elo t
či látky protispékavé nebo protihrudkující.

Škodlivá aditiva v potravinách při pívají ke v em "běž-
ným"problémům, jako jsou špatné trávení, bole ti hlavy, vyrážky, aler-
gie, astma, svědění pokožky či hyperreaktivita a nesoustředěno t.

Pokud možno vynechejte živočišné tuky, uzeniny, konzervy, příliš
slaná a pečená masa. Jestliže se nechcete masa vzdávat, dávejte před-
nost kvalitním rybám a bio masu. Pozor na zlehčující doporučení o zdra-
votní pro pě nosti bílého masa - pokud není v kvalitě bio, obsahuje

vysoké dávky hormonů a antibiotik. K masu zařaďte vždy hojné množ-
tví zeleniny.

Preferujte menší množství za tudena li ovaných bioolejů (nekvalit-
ní tuky, margaríny - zejména light -jsou plné chemických látek). Nepře-
hánějte konzumaci mléčných výrobků a vyhýbejte se zejména slazeným
a dobarvovaným mléčným výrobkům. ejezte barevné jogurty, omezte
tavené sýry. Jezte živé zakysané výrobky, lehké čerstvé sýry a tvarohy
nejlépe v kvalitě 810. U lidí s dýchacími problémy či tendencí k zahlc-
ňování je lepší mléčné výrobky zcela vyloučit. nažte se nekonzumovat
cukr a umělá ladidla. Cukr podporuje růst plísní v organismu, vznik
zánětů a nižuje imunitu. laďte přírodními obilnýrni ladidly, občas
medem.

Omezte kávu, silné čaje, barevné a slazené limonády (byť uper light
a s vitamíny), alkohol. Ovocné šťávyve velkém množství - zejména tro-
pické - negativně ovlivňují trávení a podporují vylučování rnincrálů z těla.
Pijte vodu, obilné kávy. obča minerálky, bylinné a přírodní ovocné čaje
či zeleninové a ovocné šťávy a v malé míře přírodní pivo či víno.

Omezte bílou muku, bílou rýži, bílé tě toviny, zahušťováni mou-
kou, ušenky (byť celozrnné ) - přispívají k zácpě a únavě organismu.
O teoporózy se nemu íte obávat, pokud konzumujete kapustu, brokoli-
ci, mandle, ardinky a sezam nebo mořské řasy.

Velmi důležitou ložkou na í potravy j ou tzv. prebiotika. J ou to
ne travitelné ložky potravy, vyskytují e v potravinách ro tlinného pů-
vodu. Bohaté na tyto látky j ou zejména pšenice, banány, pórek, cibu-
le, česnek, artyčoky, čekanka. Nemají téměř žádné kalorie a nižují
hladinu chole terolu. Proto jsou vhodné i pro diabetiky. edo tatek
prebiotik v potravě může mít vliv na zvyšující e výskyt rakoviny tlu -
té ho střeva.

Vedle prebiotik bych se zmínila ještě o tzv. probiotikách. Jde o živé
mikroorganismy, za toupené bifidobakteriemi a lactobacily, vy kytují
e v různých formách kysaných mléčných produktů, v zeleninových či

fermentovaných potravinách. Mají příznivý vliv na střevní mikrofloru,
která stimuluje vývoj imunitního systému. Střevo nedo tatečně osídle-
né těmito mikroorganismy je předpokladem ke vzniku různých alergií.

Při výběru potravin či volbě jídla ve kolních nebo závodních jídel-
nách i uvědomme: co je dobré, nebývá obvykle zdravé.

Nepodceňujme jídelníček a stravujme e tak, aby dobrý základ již
z dět kého věku byl základem pro kvalitní a zdravý život.

MUDr. Irena Bartošová
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V mateřské škole není čas na nudu
Naše mateřská škola zahájila v září po více letech provoz

jako dvoutřídní. Tato změna si vyžádala spoustu nutných úprav
i oprav v budově. Mezi hlavní patří rekonstrukce koupelny i WC,
opravy podlah, dokoupilo e částečně vybavení druhé třídy.

Potýkaly jsme se zpočátku nedostatkem hraček, ale díky
rodičovským sponzorským dárkům o Vánocích mají děti hodně
pěkných a užitečných hraček.

Náš kolektiv se rozrostl o nové spolupracovnice - paní uči-
telky Ulmanovou a Stolaríkovou, uklízečku J. Bělovskou.

Jeden z pěkných podzimních dnů jsme využily a vydaly se
s dětmi na výšlap do kněžpolského lesa. Batůžky, svačinky a ně-
jaký mls, to se nám to šlapalo!

Na Mikuláše "nebeské bytosti" přijely, jako každý rok, se
strýčkem na voze a přivezly i dárečky. Upekly jsme s dětmi per-
níkové čerty a už tu byla vánoční besídka. Při kávě nebo při čaji
a cukroví se pěkně poslouchalo dětské koledování.

Nadešel masopust a s ním velký dětský karneval. Byl opět
moc úspěšný. Maminky děti důkladně vystrojily. Výjimkou ne-

byli malí caparti
ani velcí školáci.
Rodiče se opět
hojně podíleli na
tombole, za což
bychom jim rády
poděkovaly.

Jaro už se blíž
a děti se těší na
Josefovskou noc
ve školce. Večer-
ní kolku děti ne-
znají a pro některé z nich to bude první velké dobrodružství se
zkouškou odvahy. A strýček už také volal: "Tak co, kdy poje-
dem házet Morenu do Moravy?" Máme se na co těšit. Takové
má dět tví být - pohodové, klidné, trošku legrace i zábavy a
hlavně se máme mít všichni rádi - ať je na co vzpomínat.

Ivana Bilková

Co se děje ve škole
Ve čtvrtém a pátém ročníku právě probíráme časování slo-

ves. Procvičíme ho i na tomto článku.
Minulý čas:

- V pro inci nás navštívila Česká školní in pekce a sledovala
průběh výchovně vzdělávací práce, veškerou dokumentaci
školy,vaření ve školní jídelně, bezpečno t práce a mzdové účet-
nictví. Výstupní protokol potvrdil velmi dobrou práci koly.

- Na předvánočním koncertě
malých muzikantů se představili
žáci z hudební třídy paní učitel-
ky Burešové, která ve škole učí
hru na klavír, flétnu a kytaru.
Vyvrcholením večera bylo vy-
stoupení nadaného klavíristy
Vítka Zdílny z Kněžpole, který
studuje klavír v Brně. Svým vý-
konem získal obdiv všech pří-
tomných.
- Slavnostní předtančení žáků na
ple e rodičů naší školy má již svoji
sedmiletou tradici. Také 24. led-
na po slavnostním přípitku paní

ředitelky a pana starosty začalo předtančení polonézou a kon-
čilo mazurkou, kdy si děti přivedly na parket své rodiče. Letos
žáci roztleskali sál ještě jednou, když vystoupili s parodií na
populární zpěváky. Poděkování patřilo nejen dětem, ale všem
rodičům, kteří ple připravili, a všem sponzorům, kteří věno-
vali ceny do tomboly.

- V rámci projektu Dobré řemeslo j me se eznárnili se zajíma-
vými řemesly, navštívili truhlářskou dílnu pana Fojtíka, obdi-
vovali jsme výšivkyu Zdílnů, točili na pravém hmčířskérn kru-

hu, sami zhotovili řadu zajíma-
vých výrobků a připravili malé
občerstvení pro naše hosty.
- V úterý 9. března zněla ško-
lou lidová písnička. Probíhalo
školní kolo soutěže Zazpívej,
slavíčku. O této akci psaly i
Slovácké noviny. Nejlepší la-
víčci: D. Musilová z I. tř., M.
Horký z 2. tř., P. Fojtík a R.
Býma ze 3. tř., K. Kořínková

Vítek Zdí/na

Vánoční besídka

ze 4. tř. a M. Černý a B. Vyskočilová 7; 5. třídy.
- V březnu zpracovávali páťáci tři celostátní testy Kalibro za-

měřené na počty, čtení a všeobecné vzdělání. Zajímavé byly
i testy o volném čase dětí v rámci celostátního výzkumu. V
mezinárodní matematické outěži Klokánek se stali nejlepší-
mi řešiteli J. Vašťák a T. Dostálek z 5. třídy a K. Kořínkové
ze 4. ročníku.

Čas přítomný
- V těchto dnech vrcholí přípravy na tradiční recitační soutěž.

Sbírku těchto zajímavých básní o řemeslnících přepisují star-
ší žáci na počítači.

- Děti rády chodí odpoledne do školní družiny, protože ji mají
nově vybavenou. Hrají si různé hry, zpívají, cvičí, malují a
vytváří krásné výrobky. Hodně dětí chodí do počítačového
kroužku.

- Celé pololetí jezdíme do plavecké školy.
Budoucí čas
- S jarním počasím budou děti s družinou na zahradě soutěžit

o Kuličkového krále, Švihadlovou princeznu či pohár Baby
Jagy. Ta bude obzvlášť zajímavá, protože si budeme kostýmy
zhotovovat vla tnoručně.

- Za pomocí Sdružení rodičů připravíme tradiční turnaj v ko-
pané, proto už budeme pilně trénovat.

- Určitě pojedeme na výlet, po bíráme starý papír, navštívíme
Galerii, Slovácké divadlo a knihovnu.

- Závěrečným programem o řemeslech na konci školního roku
vám předvedeme, co jsme se všechno naučili.

Jana Polášková
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Tenisté se těší na zápasy pod umělým osvětlením
Stanovy Tenisového klubu Kněžpole ve svém druhém článku

hovoří o tom, že základním posláním TK je péče o tenisový port
v rámci obce a vytváření optimálních podmínek pro jeho další
rozvoj, a to jak na ú eku mládeže tak i celé člen ké základny.

Klub v uplynulém roce zorganizoval tenisovou "kolu pro děti,
které jsou tím základním stavebním kamenem a do budoucna
jistou nadějí, že se kněžpolský tenis dostane alespoň do základ-
ních soutěží. Pokud bych tuto činnost měl velmi stručně zhod-
notit z pohledu svého i podle názoru rodičů, pak musím říci, že
celá akce proběhla k obou tranné pokojenosti.

Pro tuto ezonu nám proto zůstává úkol pokračovat v této
činnosti na alespoň o stupeň vyšší úrovni. Znamená to tedy za-
pojit do tréninkového procesu profesionální trenéry, kteří by
měli být jakýmisi garanty dalšího sportovního růstu našich dětí.
Zde je potřeba se zamyslet nad zvýšenými finančními náklady a
částečnou kompenzací ze strany TK.

Souběžně s tenisovou školou pro děti fungovala i tenisová
kola pro do pělé. Zde je však nutno dodat, že ohledem na

ča ové možno ti frekventantů se jednalo víceméně o nepravi-
delnou portovní aktivitu, jejímž cílem bylo spíše nižit nadváhu
než zvládnout ú kalí tenisových úderů. Pokud budeme chtít v této
činnosti dále pokračovat, bude třeba korektur, které jí dají pev-
ný řád.

Vyvrcholením veškerých sportovních aktivit byly tenisové
turnaje. Jejich cílem nebylo estavit pomyslný žebříček výkon-
nosti. Šlo spíše o sportovně společenské akce, při kterých e

jednotliví členové poznali, zastavili se tak říkajíc v běhu všední-
ho dne a při tom zakousli něco dobrého a spláchli to douškem
něčeho ještě lepšího. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tato
etkáni přispívají k velmi dobré polečen ké i portovní atmo-
féře uvnitř člen ké základny TI<.

V uplynulé sezóně byl náš tenisový areál zhodnocen hned
několika důležitými pracovními aktivitami, které mu přidaly na
kráse a sportovně společenské úrovni.

Venkovní ohniště bylo využíváno jak členy TK při teni 0-

vých turnajích tak i ostatnímu občany. Posezení je praktické,
funkční a příjemné. Byla dobudována pergola, pokryta ráko-
em a ozdobena truhlíky květinami. V letošním roce bude tře-

ba dokončit její zakrytí, aby pod ni nepršelo.
Zlepšení hrací plochy na kurtech zajišťuje závlaha, která zlep-

uje odskok míčků, vytváří příjemnější mikroklirna a usnadňuje
hráči pohyb po kurtu.

V celém tenisovém areálu byly dokončeny terénní úpravy
včetně vý adby devade áti tújí. Ty by do budoucna měly vytvořit
protivětrnou bariéru, která v součinno ti se závětrnými plachta-
mi vytvoří téměř dokonalou těnu.

V loňském roce jsme velmi nesměle hovořili o vybudování
o větlení tenisového areálu. Dne už můžeme nahlas říci, že ten-
to úkol máme na 60% téměř hotov. Koncem května tohoto roku
budeme svítit a v červnu můžeme naplánovat první noční turnaj.

Mgr. Josef Zajíček, předseda TK Kněžpole

v v

Rozlosování soutěží SOKOL KNEZPOLE - JARO 2004
Den Čas Muži A - soupeři Čas Muži B - soupeři Čas Dorost-soupeři Čas Žáci - soupeři
NE 21.3. 15,00 Boršice "B" - SK (Český Pohár)
NE 28.3. 15,00 Slovácko - SK 10,00 Tupey"B" - SK 12,30 Kudlovice-SK
NE 4.4. 15,00 SK - Buchlovice 15,00 SK-Březolupy 12,30 SK - Březolupy
NE 11.4. 16,00 Zlámanec - SK 16,00 Traplice"B-SK 13,30 Kostelany -SK 13,30 Traplice - SK
NE 18.4. 16,30 SK - Korytná 10,15 SK-Osvětimany 16,30 SK - Topolná 14,00 SK - Topolná
NE 25.4. 16,30 Vlčnov - SK 10,00 Jalubí "B" - SK 14,00 Vlčnov - SK 10,00 Uh.Hrad- SK
NE 2.5. 16,30 SK - Havřice 10,15 SK - Babice 16,30 SK - Havřice 14,00 SK - Nedachl.
NE 9.5. 10,00 Drslavice - SK 16,30 Jankovice - SK 14,00 O.Lhota - SK 14,00 Jankovice-SK
NE 16.5. 16,30 Nivnice - SK 14,00 Jarošov - SK 10,00 Jarošov - SK
NE 23.5. 16,30 SK - Traplice 10,15 SK - Košíky 16,30 SK - Zlechov 14,00 SK - Podolí
NE 30.5. 10,15 Hluk "B" - SK 16,30 Uh.Ostroh B-SK 14,00 Nedakon.-SK 10,30 Popovice - SK
NE 6.6. 16,30 SK - Sušice 10,15 Sk - Medlovice 16,30 SK - Bnovice 14,00 SK-Mařatice
NE 13.6. 16,30 Pitín - SK 10,15 Mařatice - SK 14,00 Jalubí - SK 10,00 Mistřice - SK
NE 20.6. 16,30 SK - Boršice u BI. 10,15 SK - Boršice "B" 16,30 SK - Boršice 14,00 SK-Huštěnov.

Tělovýchovná jednota Sokol Kněžpole - oddíl kopané, doznal po valné hromadě, která e uskutečnila 25. ledna 2004, ná ledu-
jících změn: novým předsedou oddílu se stal p. Lapčík Zdeněk (nahradil pracovně zaneprázdněného p. Žmolu), staronovými
tvářemi ve výboru Tj se stali pp.Lapčík Jo ef a Živnu tek Jo ef.

Po odvolání trenéra I. mužstva se novým koučem tal p. Kučera Miroslav, u 8 - mužstva e tal jeho vedoucím Lapčík Radek,
o kategorii doro tu se příkladně starají pp. Valenta Vojtěch a Smělík Miroslav, změna e dotkla rovněž nejmlad í kategorie, kde p.
Vargu nahradila trojice Hráček Antonín, Šipka Oldřich a Janča Lubor

Po podzimní části odešla šestice hráčů - Abrhám, Johaník, Otto ukončili hostování, Kudela - ukončil aktivní činnost a Lapčík
M. povoleno ho tování do ousedních 8ílovic, Hubáček - ho tování Jarošov. Cílem nového vedení je zachování do avadních pozic,
stabilizování kádru na vla tních odchovancích a zlepšení činnosti při práci s mládeží za vstřícné pomoci i ze strany rodičů, zejména
v žákov ké kategorii. Během zimní přípravy bylo sehráno několik přípravných zápa ů e třídavými ú pěchy, celá příprava byla
zakončena ou tředěním na Pahrbku v Napajedlích.

Dochází rovněž ke změnám v začátcích utkání takto:
žáci - budou hrávat domácí zápasy odpoledne - 2,5 hodiny před začátkem zápasu A-týmu mužů
dorost - domácí zápasy v sobotu ve stejnou dobu jako je v neděli začátek utkání A-týmu mužů

Úvodní jarní kolo zrušeno vzhledem k nezpů obilému terénu, začátek ezony e tudíž odehrál na domácím hřišti 4. dubna 2004.
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