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č. 2/ 2005 KNĚŽPOLE

Obec uctila padlé spoluobčany

U pfíležitosti 60. výročí konce II. sv~ války
a osvobození Kněžpole položili starosta obce Zdeněk

GajdoJík a místostarosta Fl'antiiek Smrtka věnec
u ponuúlm padlým spoluobčanům.

Tradiční stavění máje
Jako každý rok, tak i letos od 30. dubna na návsi

u hospody stál máj. O průběh tradibúho stavění máje
a celou velmi těžkou plipravu se p«livě staraly ročníky

1987/88 (D. IWný, O. Bílek, P. Vašťák, A. Dostálek,
M.Uherek, M. Bumová, H. Bilavčíková, A. Vyorálková,

I. Horlláková, I. Aaničková, L Kaňovská a L Kolafiková).
Jelikož nemaji hmotné zázenú, požádali o pomoc Občanské

sdružení Kněžpolská chasa, které zajistilo občerstveni.
Celé stavění za krásného polasi wdIi T. Bittner, V. Aaniček

a A. Dostálek. K poslechu a posléze i k tanci hrála
kapela Rozpustilka. Chtěli bychom poděkovat viem,

kleli se do stavění máje zapojili, nebo se ,alespoň piilli
podivat a podpofit kultumi dění v obci.

Ročníky 1987/88
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Aktuální zprávy z obce-------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Kněžpole, konaného dne 30. května 2005

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• prodej stavebního pozemku par. č. 85/2

p. Slováčkovi Miroslavovi, trvale bytem
Napajedla, a sl. Krejčiříkové Lence, trva-
le bytem Uh. Hradiště - Jarošov

• finanční příspěvek obce na činnost Mi-
kroregionu Za Moravú ve výši 3,- Kč/
občana

• finanční příspěvek na autobusovou do-
pravu Zlínského kraje ve výši 54.450,-
Kč s připomínkami

• výše měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů obce od 1. 6. 2005 v částce
420 Kč

• změnu rozpočtu obce č. 1 - příjmy: cel-
kem: 290.000,- Kč

- výdaje: celkem: 707.000,- Kč
- financování: 417.000,- Kč

dokument je přílohou č. I tohoto usne-
seni

• návrh Základní školy v Kněžpoli na
převod finančních pro tředků z vý led-
ků hospodaření za rok 2004 v částce
39.549,44 Kč

• starostu obce p. Zdeňka Gajdošíka jako
delegáta obce oprávněného zastupovat
obec na valné hromadě Slováckých vo-
dáren a kanalizací, a.s.

• členy škol ké rady ing. Vítězslava Lapčí-
ka a pí Martu Ševčíkovou

• návrh na zřízeni internetové sítě s účastí
dalších obcí

• vypracování dokumentace I. stup-

ně územního plánu obce Kněžpole
Ing.arch. Špokern

neschvaluje:
• prodej části obecního pozemku par.

č.2766/1

bere na vědomí:
• kontrolu usnesení ze zasedání za

z 28.2.2005
• zprávu starosty obce
• zprávu kontrolního výboru - s připo-

mínkami
• informaci - posouzení souladu členů

za se zákonem č. 96/2005 Sb. - nikdo
ze členů za Kněžpole není v rozporu
s tímto zákonem.

Havarijní stav mostu přes Mistřický potok
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V loňském roce došlo k čá tečnému propadnutí mostu přes Mistřický po-
tok na staré státní silnici. Obecní úřad Kněžpole polu s firmou Správa a údrž-
ba ilnic Slovácka, spol. s r. o., provedl zabezpečení a znemožnění průjezdu
přes most. V letošním roce při jarním tání do "10 k dalšímu pohybu kon trukce
mostu. Jeho případné zřícení by způsobilo snížení průtočnosti a tím ohrožení
naší obce záplavami. Po urgencích a následných jednáních ohledně havarijní-
ho stavu bylo rozhodnuto, že most bude odstraněn. Příjezd na pozemky bude
zajištěn z druhé strany od bývalé skládky řepy.

Zdeněk Gajdošik, starosta obce

,
VVZVA

Co vám chybí v Kněžpolských novinách?
Je v nich naopak něco, bez čeho byste se obešli?

Řekněte nám to!

Dokážete napsat poutavý článek (zprávu, reportáž, fejeton, rozhovor),
vztahující se k životu v obci?

Ovládáte umění ilustrace, karikatury nebo kresleného vtipu?
Hledáme právě vás!

Zahálejí vám v šuplíku zajímavé fotografie z kulturních, společenských
a sportovních akcí, snímky přírodních scenérií z Kněžpole a nejbližšího

okolí, aktuální záběry i historické dokumenty? Přineste je!

S nabídkou spolupráce, připomínkami a nápady, jak vylepšit obecní no-
viny, kontaktujte místostarostu obce Františka Smrtku, nejlépe na obec-

ním úřadě vždy v úterý a čtvrtek mezi 14.30 a 15.30 hod.
Mímo tyto hodiny můžete zanechat na oú vzkaz.



Období leden - květen 2005

Společenská kronika obce

Obec Kněžpole má k 31. 5. 2005 celkem 1092 obyvatel.
Od 1. 1. 2005 se přihlásilo k trvalému pobytu do obce 6 občanů
a 12 občanů se z trvalého pobytu v naší obci odhlásilo.
Od začátku roku se narodilo 6 dětí - 4 děvčata a 2 kluci.
Zemřelo 7 našich spoluobčanů.
Byla uzavřena 2 manželství, kdy ženich nebo nevěsta mají trvalý pobyt
v naší obci.

Velikonoční výstava vín představila kvalitu
Neděle 27. března patřila velikonoční výstavě vín s besedou

u cimbálu, kterou pořádala místní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu za přispění Obecního úřadu v Kněžpoli. Veřejnosti
bylo k ochutnání předloženo 117 vzorků. Odborná degustace
proběhla ve třech komisích s týdenním předstihem. Průměrná
známka dosáhla 18,376 bodu, což svědčí o tom, že kolekce vín
byla sice menší rozsahem, ale velmi dobrá kvalitou.

Nejlepšího hodnocení dosáhly následující vzorky: V katego-
rii mladých bílých vín Chardonnay Františka Hulckého (Mařati-
ce) a Blatnický roháč Pavla Petratura (Blatnice), v kat. mladých
červených vín Rulandské modré + Merlot Josefa Medka (Sady),
Rulandské modré Jaroslava Hofírka (VIkoš) a Vavřinecké Karla
Kaňovského z Nedachlebic. Nejlépe hodnoceným bílým vínem
starších ročníků bylo Rulandské bílé ročníku 2003 ing. Zdeňka
Hudce z Kněžpole a Trarnín roč. 99 Blaženy Šurmánkové z Jaro- S každým prodaným lístkem se kasa utěšeně plní.
šova. Mezi červenými víny starších ročníků nejlépe uspělo André
roč. 2001 ing. Zdeňka Hudce (Kněžpole) a Frankovka Barique
r. 2003 Bohuslava Ježe (Mařatice).

Vinaiova meditace. Cimbálovka hrála k poslechu i k tanci.
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Co možná nevíte o farnosti ...
Farnost Bílovice se nachází v Arcibis-

kupství olornouckém, děkanátu Uherské
Hradiště. Je tvořena vesnicemi: Bílovice,
Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice a To-
polná.

Ve nice bílovické farnosti jsou staro-
bylého původu. První zmínky o nich saha-
jí vesměs do 13. století. Nejčasnější zpráva
z roku 1209 je o Nedachlebicích. V roce
1220 je zmínka o Kněžpoli, roku 1247
o Mistřicích a 1256 o Bílovicích. Topolná
je zmiňována v historických pramenech
1294.

Farnost měla podle sčítání lidu z roku
2001 celkem 6162 obyvatel. Z toho se
4181 lidí přihlásilo k římskokatolické círk-
vi, což činí 67,85 % z celkového počtu
obyvatel. Ostatní církve jsou zastoupeny
minimálně, tvoří necelé 0,5 % obyvatel
farnosti.

Přestože jednotlivé vesnice farnosti
prošly odlišným územním rozvojem, pat-
řily pod rozdílné panství, vykrystalizovala
zde díky jejich církevněsprávnímu spojení
svébytná oblast, v níž dominantní posta-
vení měla farní obec Bílovice.

... a o filialním kostele Sv.
Anny v Kněžpoli ...

Na kraji obce v blízkosti bažiny zvané
"Masveld", stávala malá dřevěná kaplička.
V roce 1853 dostala obec Kněžpole vzácný
dar. Ve Vídni pracovala u hraběcf rodiny

jako kuchařka bývalá rodačka Anna Trula-
jová, která do své rodné obce poslala část
oltáře, rnešní roucho a kalich. Tento dar
podnítil ve vesnici snahu o stavbu nové,
větší kaple, jež by nahradila původní dře-
věnou kapličku. Záměr se podařil a již
r. 1856 byla nákladem obce kněžpol ké
postavena nová kaple zasvěcená sv. Anně.
V době výstavby kaple sv. Anny byl
v Kněžpoli starostou Ignác Ornelka,
čtvrtláník z č, p. 19. Okolí kaple osadil
malými lipkami Ignác Vlkojan, domkař
z č.p. 79.

Vedle kaple stával dřevěný kříž, který
byl roku 1883 nahrazen z popudu Jana
Lapčíka novým kamenným křížem, jej
postavil Václav Bek z Prostějova. Na jeho
postavení věnovali 150 zlatých Mikuláš
Kaňov ký, čtvrtláník z č. p. 17, a Anna
Trulajová z Vídně.

Za druhé větové války byly zkonfi -
kovány v Kněžpoli dva zvony. První visící
na obecní zvonici z roku 1714 a druhý
mladšího data z vížky nad kaplí.

Na schůzi konané 24. května 1949 na-
vrhl velitel kněžpolských hasičů Bohumil
Lapčík, aby hasiči převzali nad kaplí sv.
Anny patronát. Návrh byl přijat a veřej-
ně na svátek sv. Anny 26. července 1949
vyhlášen. Svůj závazek potvrdili opravami
interiéru kaple, při níž bylo zavedeno elek-
trické osvětlení a obnovena vnitřní výmal-
ba. Práce ukončili vydlážděním přístupové
cesty ke kapli.

V letech 1996 až 1997 byla kaple v.
Anny rozšířena o přístavbu, čímž splni-
la rozměrové požadavky, aby mohla být
povýšena na ko tel. Projekt pří tavby vy-
hotovila dvojice architektů Ing. Míro lav
Maršálek a Ing. Tomáš Černou šek.

Svěcení kostela se plánovalo na svátek
sv. Anny - 26. července] 997, ale kvůli po-
vodním, které postihly v tom roce Mora-
vu včetně Kněžpole, bylo věcení posunu-
to až na říjen ] 997. Kostel vysvětil světící
biskup monsignore Josef Hrdlička.

V postní době 1999 byla nainstalo-
vána a posvěcena P. Josefem Konečným,
bílovickým farářem, a P. Michalem Poříz-
kern, farářem z Vlčnova, nová dřevo řezba
křížové cesty. Krátce po vysvěcení ze dne
27. 7. 2003 byl do kostelní věže zavěšen
nový (druhý) zvon Sv. Anna Samotřetí.

František Smrtka
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I Tak jde čas aneb poznáte se na archivní fotografii? I
~ Tomuto snímku je půl století. Mezi žáky kněžpolské "koly, jak je zvěčnil pří troj fotografův, jsou letošní jubilanti - šedesát- ~
~ ~~ níci. Zkuste najít sebe, své příbuzné nebo přátele. Pomůže paměť, nebo podoba vnuky? ~
~ ~~ (O historii naší 'koly více na str. 8 - 9 tohoto čísla Kněžpolskych novin.) ~
~~ .
~ ~
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Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Čas přelomu jara a léta je obdobím nejčastějšího zrození no-

vého života v přírodě. V červnu nastává pro většinu živočišných
druhů, přirozeně i pro lovnou zvěř, čas rodičovské péče o nové
potomstvo. Tento věčný koloběh života probíhá nepřetržitě už
po staletí od období vzniku života na zemi. Ne nadarmo byl
proto měsíc červen vybrán jako měsíc myslivosti a ochrany pří-
rody.

Lidská populace jako součást přírody svou činností do kolo-
běhu života zasahuje. Člověk se snaží svět přetvářet podle svých
představ a potřeb. Bohužel velmi často dobře míněné záměry
a snahy působí na životní prostředí negativně.

Myslivci, snad více než kdo jiný, si plně uvědomují vzájemné
přírodní souvislosti a důsledky civilizačních faktorů působících
v přírodním prostředí. Proto všemi prostředky usměrňují svoji
činnost na ochranu přírody. Prioritou myslivosti je cílená péče
o lovnou zvěř, ale samozřejmě i zvěř nelovnou. Dále je to ochra-
na zvěře před nepříznivými vlivy, sledování zdravotního stavu po-
pulace zvěře, ale také navracení ohrožených a mizejících druhů
do volné přírody. Při pochopení všech těchto aktivit je pak vlast-
ní lov nástrojem k zajišťování ekologické rovnováhy. Naprostou
samozřejmostí však při lovu musí být dodržování všech zákon-
ných norem, moderních zoologických poznatků mysliveckých
tradic, etického přístupu k lovu a morálky.

Je pravda, že myslivci odpracují desítky hodin při zvelebová-
ní honiteb, ochraně lesa či při pomoci zemědělské výrobě. Tisíce
hodin odpracují při péči o zvěř, při zajišťování krmiva a také
na různých mysliveckých zařízeních. Přes skutečně obětavou práci
e však nedaří zastavit dlouhodobě klesající úroveň početních sta-

vů drobné zvěře, zejména koroptví, bažantů a zajíců. Jako jeden
z důvodů poklesu lze označit zásadní změny v ekosystérnu kraji-
ny. V krajině zmizely meze, remízky, rozptýlená zeleň včetně tisíců
volně rostoucích ovocných stromů kolem polních cest. Osevní po-
stupy se specializací podniků zužují až téměř k monokultumímu
pěstování obilovin, hrachu a ozimé řepky. V poslední době sice po-
klesla spotřeba chemických látek při ochraně plodin, ale výkonná
a rychlá mechanizace znamená pro zvěř velké nebezpečí.

Naopak změně biotopu se úspěšně dokázala přizpůsobit sil-
ně se množící černá zvěř, ale také část predátorů, zejména lišky
a kuny skalní.

Co dodat závěrem? Snad jen přání. Přání, aby nám lidem
nikdy nebylo lhostejné, v jakém životním prostředí žijeme. Aby-
chom považovali za nutné nesmiřovat se s nepříznivým vlivem
a naopak cítili potřebu usilovat hlavně skutky o zachování všech
rostlinných i živočišných druhů pro příští generace. Na tuto sku-
tečnost je třeba pamatovat a proto:

- nechodit do honitby se psy
- omezit maximálně pohyb domácích koček po honitbě
- zbytečně nesahat na zaručeně opuštěná mláďata (srnče, za-

jíček či jiná zvěř)
- nerušit hnízdící slepice bažantů a nechytat bažantí kuřata
- chránit hnízda všech ptačích druhů.

V samém závěru bych si dovolil pozvat Vás, vážení spolu-
občané, na zkoušky v norování, které se uskuteční v neděli
19. června na umělé noře MS Kněžpole. Zajímavá podívaná a
občerstvení je zajištěno.

Za členy MS Kněipole
Antonin Jakšik, předseda MS

Holubáři zahájili sezonu
Jak jste si mnozí jistě všimli, každou sobotu jezdí přes naši obec holubářská auta, která svážejí poštovní holuby z celého okresu

a odvezou je do místa vypuš-
tění. Než se ale holubi nako-
šují, musí se nastavit holubář-
ské hodiny a zapečetit. Každý
holub musí mít zapsaná čí la
na rodovém kroužku, na něj
se natáhne závodní kroužek
a holub se vloží do přepravní-
ho boxu. Po závodě se hodi-
ny otevřou, porovnají čísla na
kroužcích a zasazovací listy se
odešlou k výpočtáři, který vše
spočítá a určí pořadí.

V květnu j me se účastni-
li 6 závodů, z nichž poslední
dva ještě nejsou spočítané, ale
v prvních čtyřech patřily na-
šim chovatelům vždy přední
příčky.
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Návrat malých dřevorubců
Bobři žili ve svých hradech celkem nerušeně až do doby, kdy se o ně začal zajímat

člověk. Toho lákala jak kvalitní bobří kožešina, tak castoreum - silně aromatické žlázy
od kořene ocasu, které našly uplatnění v lékařství a kosmetice. Bobří maso bylo navíc
řazeno k masu rybímu, tj. postnímu, a bylo prodáváno do klášterů. Od 12. století proto
začalo bobrů ubývat a v polovině 18. století z volné přírody zcela vymizeli. Přežívali ještě
nějakou dobu v umělých chovech, byli dokonce opět vysazení na Třeboňsko, roku 1830
pronikli až do Prahy a žili na vltavských ostrovech, ale brzy byli opět vyhubeni Od 80.

let 19. století u nás téměř sto let nežil jediný bobr. První navrátilec se u nás objevil až koncem šedesátých let 20. století. Byl to sice jen
osamělý poutník, ale začalo se blýskat na lepší časy.

Od roku 1988 je prokázáno trvalé osídlení bobrů na jižní Moravě. Jde o bobra evropského (Castor fiber), který je největším
evropským hlodavcem. Je asi 1 m dlouhý, a i když se to nezdá, dospělý váží dokonce až 30 kg, tedy víc než například srna. Typickým
poznávacím znakem bobra je zploštělý ocas, který mu slouží jako kormidlo při plavání. Navíc ho používá jako signalizaci, když jeho
mohutnými údery o vodní hladinu oznamuje blížící e nebezpečí.

Bobra můžete potkat podél řek a břehů jezer s porostem měkkých dřevin. Obydlí si buduje v norách se vchody pod vodou, tam,
kde není břeh dost vysoký a není stabilní hloubka vody, staví si hrad z větví, hlíny a drnů. Někteří rybáři bobra podezřívají z lovu ryb
a nernají ho proto rádi. Chudák bobr je v tom nevinně.

Je výlučným býložravcem. V létě e živí měkkými čá trni rostlin a výhon-
ky, které se vyskytují na břehu a ve vodě. Nepohrdne ani řepou nebo kukuřicí.
V zimě je nucen přejít na jiný druh potravy, protože neupadá do zimního
spánku. Začíná kácet stromy a stahovat kůru, která mu a mláďatům poskytuje
dostatek živin. Nejvíce mu chutnají vrba a topol, ale nevyhýbá se ani břízám,
ja anůrn, dubům a dalším stromům podle aktuální nabídky. Dokáže porazit
jakýkoliv trom, síla kmene nerozhoduje. Protože je pro bobry příliš obtížné
se svou hmotností šplhat do korun stromů, kde jsou ty nejšťavnatější partie,
jednoduše si strom porazí. Kmen okusují rovnoměrně ze všech stran, až se
strom vlastní vahou skácí na zem. Z padlého tromu okusuje tenké větvičky,
ke kterým by se jinak nedostal.

Že jsou dnes bobři i na mrtvém rameni Kanada v Kněžpolském lese, do-
kazuje tato fotografie ze začátku dubna letošního roku.

Ačkoliv se může zdát, že bobr lidskému konání může jen škodit, k fauně
doprovázející lidskou společnost bobři určitě patří. O tom svědčí i následující pověst o bobřím ocase:

Kdysi dávno měli bobři velký a huňatý ocas. V té době žili ještě bobři a lidé pospolu a respektovali jeden druhého. Lidé tenkrát
naučili bobry stavět hráze, aby se mohli rozrůstat, a bobři za to přislíbili lidem pomoc, až ji budou potřebovat. Lidé si rozhněvali bohy
svojí neposlušností, a ti jim sebrali oheň. Protože se lidem nepodařilo rozdělat jiný, poprosili bobry o pomoc. Ti vyslali nejzdatnějšího
z nich na konec světa ke strážcům ohně. Bobr spícím strážcům ohně sebral hořící větev, ale přitom strážce vzbudil. Strážci za bob-
rem prchajícím s hořící větví v zubech vyslali pár blesků, aby bobra ztrestali. Jeden blesk bobra zasáhl do ocasu a ten mu celý ohořel
a ztvrdnul. Bobr nakonec lidem oheň donesl, avšak zaplatil za něj velkou cenu. Od té doby totiž mají bobři holé a placaté ocasy.

František Smrtka

Jak se bránit "zlodějům energie"
Věčný nedostatek času, zahlceni po-

vinnostmi, permanentní spěch a nakonec
únava, pocit marnosti a naprostý nedosta-
tek energie. Také už jste tyto pocity po-
znali?

Pocity nedostatku energie a únavy
nejčastěji přepadají výkonné, aktivní, arn-
biciózní a pracovně vytížené lidi střed-
ního věku. Ale nával nových povinností
polečně s pocitem osamělosti mnohdy

těžce doléhá i na ženy na mateřské dovo-
lené. Méně odolní vůči zátěži se můžeme
stát v podstatě kdykoliv, je-li náročných
situací příliš mnoho: pracovní vypětí,
problémy v partner kém životě, starosti
s dětmi, nemoc v rodině. Studenti se právě
potýkají maturitními i vysokoškolskými
zkouškami. Pořádný díl energie dokážou
ubrat také události pozitivní, jako je např.

svatba, narozeni dítěte, přestěhováni do
nového bytu i změna zaměstnání.

Mnozí lidé trpí únavou, vyčerpáním,
pocitem absolutního nedostatku energie,
který je provázen svalovou bolestí (pře-
devším horních končetin), drobnými in-
fekcemi, opakujícími se záněty, zvýšenou
teplotou. Přestože se ani po řadě vyšetře-
ní a laboratorních testů nepodaří odhalit
žádnou konkrétní příčinu, postižení e cítí
stále hůř. Přidávají se bolesti zad, hlavy,
závratě a nevolnost, poruchy spánku a po-
dobně.

Patříte k těm, kteří považují čas za
svého nepřítele? Máte pocit, že potřebu-
jete, aby měl den alespoň 30 hodin? Jenže
den bude mít stále jen 24 hodin a hodina
60 minut. Možná je tedy nejvyšší čas vzít
to na vědomí a zamyslet se, jestli dokážete
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svůj čas správně plánovat a zda i nestano-
vujete příliš mnoho úkolů. Můžete přitom
využít následující rady:

• Při cestě autem i veřejnou dopravou
počítejte tím, že můžete uvíznout v do-
pravní zácpě, narazit na objížďku apod.,
proto nezapomínejte na časovou rezervu.

• Máte-li náročný termínovaný úkol,
pracujte na něm průběžně, nenechte e
zahltit množstvím drobnějších úkolů tak,
že na hlavní vám zbývá už jen pár hodin
před odevzdáním.

• Pokud dostanete chřipku a jste
přesvědčení, že si nernůžete dovolit zů-
stat doma, občas si zopakujte citát: "Ne-
postradatelných jsou plné hřbitovy." Při
nedostatku odpočinku narůstá energetic-
ký deficit, snižuje se obranná schopnost
organismu, hrozí komplikace - takže ne



-li hned hřbitov, nernocruce hrozí velmi
reálně.

• Pokud máte při odpočinku špatné
svědomí z nicnedělání, uvědomte si, že je
to čas, v němž aktivně pracujete na rege-
neraci svých sil, takže vlastní výkonnost
chráníte před poklesem.

• Pokuste se smířit s tím, že nikdy
neprobíhá všechno podle plánů, normální
jsou i problémy a komplikace. Bez smut-
ku bychom nedokázali ocenit radost, bez
nemoci bychom si nevážili zdraví. I nepří-

znivé události mohou být užitečné - jejich
prostřednictvím můžeme růst, učíme se
jim vzdorovat, řešit je.

• Nečekejte, až vás někdo potěší, až
ocení, co pro něj děláte, jak se staráte či
obětujete ... Potěšte se sami, dopřejte si, co
máte rádi, udělejte si radost.

• Soustřeďte se na činnost, kterou
právě konáte, a nezatěžujte hlavu problé-
my minulými ani budoucími - odbíhající
myšlenky odebírají určitý díl aktuálně vy-
užitelné energie. Avšak stále se soustředit

nevydrží nikdo. Nicméně zklidnit myšlen-
ky a trénovat koncentraci lze. Zvolte si ja-
koukoliv činnost denního života a snažte
se ji provádět s plnou pozorností. Třeba
pozorně všemi smysly vnímejte jídlo na
talíři a prostřený stůl.

Nestačí se jen bránit "zlodějům ener-
gie", energii je třeba také cíleně doplňovat.
Zkoušejte rela.xovat při příjemné hudbě,
s vůní aromatických olejů ( k uvolňujícím
patří např. meduňka, osvěžující je vůně ci-
trusů), čas od času si dopřejte masáž, neza-
pomínejte na dostatek spánku. Naplánujte
si výlet s rodinou, sport, návštěvu přátel,
cestu za kulturou ... Stejně důležitou roli
hraje i kvalitní a vyvážená strava. Špatné
náladě, nervové labilitě a stresům se lépe
odolává při dostatečné konzumaci vita-
mínů skupiny B, důležitý je i vitamín C
a E, z minerálů především hořčík, ale také
selen a zinek. Samozřejmostí jsou kvalitní
bílkoviny, celozrnné pečivo, rýže (nejlépe
natural).

Nevhodné jsou sladkosti, protože po
prudkém zvýšení glykémie následuje bě-
hem jedné dvou hodin únava a útlum.
Podobnou energetickou houpačku způso-
buje i kofein v kávě.

Při boji s únavou a stresem nastupu-
jí v první linii také léčivé a "omlazující"
byliny jako řeřicha, mladé pampeLiškové
li ty, pažitka, kopřiva, květy sedmikrásek
apod. a potravinové doplňky, z nichž je
nejdůležitější ženšen a beta-karoten. Žen-
šen - "kořen života" pomáhá regeneraci
organismu, chrání ho před vyčerpáním
a posiluje jeho adaptační schopnosti. Vez-
mete-li si ženšen, jste-li unaveni, nepocítíte
okamžitý příval energie jako po šálku kávy,
ale nebude vám chybět energie o několik
hodin později. Ženšen začíná účinkovat
postu pně a energie a síla vzrůstá.

Při dobíjení vnitřních baterek se uplat-
ní i koenzym Q 10, ginkgo bilo ba, echina-
cea, česnek, cibule či kysané zelí.

MUDr. Irena Bartošová

Úplata za předškolní vzdělávání
Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání stanovuje od 1. 1. 2005 ředitelka MŠ Kněžpole výši úplaty, která se odvozuje z neinvestičních nákladů na
dítě, a to maximálně do výše 50% těchto nákladů.

Paní ředitelka Mgr. Jana Polášková rozhodla, že od 1. 4. 2005 činí základní částka úplaty za předškolní vzdělávání 200,-
Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Snížení základní částky úplaty je možné na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy o polovinu,
pokud délka docházky dítěte do mateřské školy je omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte.

V případě přerušení provozu (např. v období letních prázdnin), kdy dítě navštěvuje jinou MŠ, se snižuje úplata až
o polovinu.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Platí i pro děti s odkladem školní docházky.
Ivana Bilková, vedoucí MŠ

Odpoledne věnované maminkám

Ve středu 11. května a ve čtvrtek
12. května jsme se sešli v Mateřské škole
v Kněžpoli, abychom společně s mamin-
kami oslavili jejich svátek.

Děti se už od rána na maminky moc
těšily a nernohly se dočkat, až jim před-
vedou, co si pro ně dlouho připravovaly.
Před zahájením samotného vystoupení se
děti oblékly do slavnostního oblečení.

Srdíčková třída uvítala maminky pás-
mem písniček, pohybových her, básniček
a aerobiku, které se děti naučily během
celého školního roku. Na kytaru je do-
provázela vedoucí učitelka Ivana Bílková.
Program zpestřilo samostatné vystoupení
Moničky Burdové, která na klavír zahrá-
la písničku "Kočka leze dírou". Na závěr
děti maminkám rozdaly voňavá srdíčka
z lineckého těsta.

Motýlková třída měla připravenou
pohádku "Zajíčkova chaloupka", taneček
"Uvíjíme věneček" a spoustu básniček.
Velkou radost udělala maminkám s láskou
vyráběná papírová přáníčka.

Po skončení vystoupení bylo sladkou
odměnou bohaté pohoštění. Zásluhou
maminek jsme si všichni mohli vybírat
z mnoha druhů dobrot. Pro děti byla při-
pravena ovocná limonáda a pro dospělé
káva. Po malém odpočinku dostaly ma-
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minky nelehký úkol. Společně se svýnú ra-
tolestmi měly vyrobit květinové království.
Se zápalem se pustily do tvorby květin nej-
různějších druhů a barev. Pestré květy brzy
zdobily celou třídu.

Vřelá objetí, veselý dětský smích a slad-
ká pusa dokáže vykouzlit úsměv na tváři
každé maminky. Radost, lásku a pohodu
bychom s Vámi, milé maminky, chtěly sdí-
let také příští rok.

Do konce školního roku připravujeme
pro děti a rodiče tyto akce:

16.6. Výlet vláčkem do Babic
24.6. Táborák
28.6. Aktovkiáda

Do pomalu se blížících prázdnin by-
chom všem chtěly popřát dny prozářené
sluncem a dobrou náladou.

Ivona Tomaštiková, učitelka MŠ



Základní škola - .t ',.~;-:" 140. narozeniny
:'i.__

V neděli 29. května proběhla
ve škole velmi pěkná oslava 140.
narozenin základní školy v Kněž-
poli.

Na tuto oslavu se žáci i uči-
telé celý rok připravovali. Zpra-
covávali celoroční projekt Kdysi
a dnes a jeho výsledky byly ke
shlédnutí ve všech prostorách
školy. V tělocvičně byly vystave-
ny výtvarné práce na téma rodi-
na, škola a obec. K vidění byly
zajímavé starožitnosti, které děti
přinesly jako památky na své
předky. V 1. třídě se návštěvníci
zdrželi asi nejdéle, neboť v boha-
té fotodokumentaci školy vyhle-
dávali sebe a své příbuzné. Třída
v prvním poschodí byla vybave-
na ukázkami staré a nové školy
se zajímavými pomůckami, učeb-
nicemi, vysvědčením. V knihov-
ně se promítaly videonahrávky z
různých akcí školy. Ukázky slo-
hových a výtvarných prací přiná-
ší sborník Kdysi a dnes.

V první části nedělního od-
poledne nazvaného Škola vzpo-
míná si děti povídaly se školou o
její historii. Roli školy působivě
ztvárnila paní kronikářka Ludmi-
la Lapčíková. Vzpomínání bylo
prokládáno písničkami lidovými
i moderními, básničkami a tan-
CI.

Poděkování na závěr patřilo
dětem, pedagogům, paní školni-
ci a čtyřem bývalým i současným
představitelům obce - V. Burdo-
vi, F. Šuranskérnu, F. Suchánkovi
a Z. Gajdošíkovi, kteří se slavnos-
ti zúčastnili.

Věřím, že v roce 2011 spo-
lečně oslavíme 200 let školství v
Kněžpoli.

Jana Polášková, ředitelka školy

1865 140. narozeniny
Základní školy v Kněžpoli

,BBH~BHB
B 'r1~f]

v.

2005

+ Před rokem 1791 chodily kněžpolské děti do farní školy
do Bílovic, v letech 1791 - 1811 do Uher kého Hradiště, Teprve
na doporučení mě ta Uh. Hradiště došlo v roce 1811 k založení
Obecní školy v Kněžpoli.

+ Škola byla umístěna v domě Č. 84. Původní škola byla
dřevěné staveni se slámovou střechou a měla jen dvě místnosti. V
jedné byla učebna a v druhé byt pro učitele.

+ Postupem let školních dětí přibývalo, dosavadní škola
nestačila, a tak na doporučeni bílovického faráře děkana Karla

Mikulky byla v roce 1864 postavena nová úhledná přízemní škola
s bytem pro učitele. Tehdy dostala číslo popisné 100, které má
dodnes. První děti přivítala v roce 1865.

+ Brzy se však ukázalo, že ani tato nová škola nestačí, a tak
se pan starosta František Kozelek zasadil v roce 1887 o rozšíření
školy. Plány na nádstavbu provedl stavitel Petr Lorth nákladem
10 526 zlatých. 14. června 1887 započalo bourání školy a stavba
byla dohotovena 10. září téhož roku.

+ V letech 1930 - 31 byly provedeny četné opravy školy.
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Pár zajímavostí z historie školní budovy



V zahradě byla po tavena pumpa, nový
chlívek a drvárka, rýny a střecha řádně
opraveny, školní zahrada rozšířena skoro
až po příkopu a oplocena novým plotem.
V zahradě postaven bazén.

+ Další opravy probíhaly v roce 1963.
Byly zpevněny a izolovány základy, opra-
veny trhliny ve zdech a upraveny betono-
vé stropy. Budova do tala novou fa ádu
i vnitřní malbu.

+ V roce 1994 probíhaly další velké
opravy, zpevnily se stropy, vyměnily oka-
py, zavedlo plynové topení.

+ V roce 1997 proběhla rekonstruk-
ce střechy a generální oprava elektrického
zařízení.

+ V roce 2001 byly provedeny izolační
práce, položeny nové podlahy a obložení v
přízemí, škola dostala nové dveře a okna,
nový růžový kabát a dětské hřiště.

I( i~ÍŽ () v I( 1.\
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Fotbalová sezona vrcholí
Začátkem června každoročně vrcholí boje o konečné umístění v tabulkách mistrovských fotbalových soutěží. Na hodnocení

výsledků jednotlivých týmů bude dostatek času po skončení sezony. V současné době, tři kola před skončením soutěží, je
však už poměrně jasné, že spokojenost bude asi s výsledky žáků, kteří podávají většinou dobré výkony. Přestože není základna
v posledních letech optimální, tradičně dobrá práce u této věkové kategorie, jak se zdá, přináší zaslouženě výsledky. Také umístě-
ní "A" týmu mužů ve středu tabulky okresního přeboru bez sestupových starosti lze hodnotit kladně. Na druhé straně, poslední
příčka "B" týmu mužů se asi očekávala. Zklamání zatím prožívají dorostenci, kterým se nevydařily některé zápasy se sousedy
v tabulce, a tak nemají zatím jistotu setrvání v okresním přeboru iv příštím ročníku.

V závěru fotbalové sezony organizuje fotbalový oddíl pravidelně turnaje nejmladších fotbalistů. První z nich se uskutečnil
v sobotu 14. května. Ve spolupráci se SRPS při zS v Kněžpoli se již po dvaatřicáté střetli mladší žáci O putovní pohár rady
obecního úřadu. Šest týmů se střetlo ve skupinách každý s každým a potom následovaly zápasy o celkové umístění. Našim
reprezentantům se sice nepodařilo zvítězit, ale dvěma těsnými porážkami 1:2 s Topolnou a Velkým Ořechovem určitě ostudu ne-
udělali. Branky vstřelili David Flíbor a David Otáhal. Celkovým vítězem se stali žáci Bílovic před T opolnou, ] arošovem, Velkým
Ořechovem a Kněžpolem, poslední skončily Březolupy. Stejně jako na velkých turnajích byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci.
Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen Patrik Fojtík.

Na sobotu 25. června připravuje fotbalový oddíl další z tradičních turnajů žáků. Tentokrát to bude XXII. ročník O putovní
pohár týdeníku Dobrý den s kurýrem - UMBRO CUP - Memoriál Zdeňka ]ánoše za účasti týmů ]arošova, Březolup, Starého
Města, Topolné, Bílovic, Ostr. Nové Vsi, Mistřic a domácích.

Téměř zapomenutou tradici turnajů dospělých by chtěli fotbalisté obnovit v neděli 3. července turnajem O pohár 1] Sokol
Kněžpole za účasti týmů Topolné, Mařatic, Lipova a domácích.

Na obě fotbalové akce jste všichni srdečně zváni - přijďte povzbudit naše hráče.
kovzde
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