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Jarnípovodně 2006

kam byla povolána i naše zásahová jed-
notka SDH, která se s dalšími sbory po-
dílela na stabiJizaci tohoto prostoru.

Od této středy jsem se zúčastňo-
val lx za den zasedání krizového štábu
v Uherském Hradišti, a to až do středy 5.
4.2006. Dne 29.3.2006 byl hejtmanem
Zlínského kraje vyhlášen stav nebezpečí
kterým se zásadně měnily pravomoci sta-
rostů - podle konkrétní situace v té které
obci. Po dohodě s hradišťským krizovým
štábem byli 3 členové SDH Kněžpole
uvolněni z prací v průmyslovém areálu
v Jarošově a byli k dispozici operativní-

V březnu letošního roku nám příroda připo-
mněla, že možnost povodní není jen otázka 50-
tiletých a 100letých vod. Velké množství sněhu
v letošní zimě signalizovalo nebezpečí povodní.

Vzhledem ke zvýšeným tokům Březnice a
Moravy zasedala v pondělí 27. 3. 2005 povod-
ňová komise na OU a byla řešena příprava na
případnou krizovou situaci v naší obci. Byli jsme
požádáni společností SVK, a. ., Uherské Hradiš-
tě o pomoc při hlídání přečerpávací tanice (po-
ruchovost, vysoký průtok apod.). Z toho důvodu
byla vytvořena operativní povodňová komise ve
složení - Zd. Gajdošík, Fr. Smrtka Vlad. Palčík
a L. Juřena a k dispozici byli členové SDH.

Ve středu 29. 3. 2006 došlo k průsaku vody
z Moravy do průmyslového areálu v Jarošově,

mu štábu OÚ Kněžpole. Naším úkolem bylo mo-
nitorování ituace na toku Březnice a Mistřického
potoka, především kontrola průsaků hráze Břez-
nice až po vtok do Moravy. Důležité bylo zajištění
provozu přečerpávání odpadních vod z obce do
Březnice, aby nedošlo k zaplavení domů v obci
z kanalizace.

Naší obci bezpro třední zaplaveni nehrozilo
ani při největším průtoku řeky Moravy. Hladina
v Březnici nepřekročila úroveň, kdy by bylo nut-
né přečerpávání kanalizace náhradním řešením.
Přesto bych chtěl poděkovat za přípravu pro za-
jištění náhradního čerpání především členům zá-
sahové jednotky našich hasičů a firmě SVK, a.s.,
Uh. Hradiště.

(Pokračování na str. 2)



Dokončení z titulní strany. Při této povodňové situaci došlo k zaplavení velké čá ti lesa a tím k úhynu rnčí a drobné
zvěře (zajíců a bažantů). V katastru naší obce byla zaplavena též zemědělská půda společnosti FYTO Jarošov mezi
Březnicí a le ern (Place - hrubá strana levá, Place - hrubá strana pravá a Zadní place) o celkové ploše cca 35 ha.
V obci bylo největším problémem vzedmutí spodní vody do sklepů domů a částečné zaplavení pozemků v tratích Dolní
záhumení a Torálkové.

Závěrem bych chtěl všem, kteří se podíleli na zajištování protipovodňových úkolů během letošnfch jarních povod-
ní, poděkovat za vynaložené úsilí a obětavo t, kterými také pomohli odvrátit hrozící nebezpečí.

Zdeněk Gajdošík, starosta obce

Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
2. a 3. června 2006 v obci Kněžpole

ázev strany Počet hlasů celkem Počet hlasů v %
Česká strana sociálně demokratická 199
Občanská demokratická strana 165
Křesťanská a demokratická unie

- Če koslovenská trana lidová 152
Komunistická strana Čech a Moravy 63
Strana zelených 23
S K Evropští demokraté 14

ezávislí 7
Moravané 6
Strana zdravého rozumu 2
Právo a pravedlno t 2
Unie vobody - Demokratická unie 2
Koruna Česká ]
Strana rovnost šancí 1

31,24
25,90

23,86
10,00
3,61
2,19
1,09
0,94
0,31
0,31
0,31
0,J6
0,l6

Celkem: 637

Celkový počet voličů zaps. do stálého seznamu
Celkový počet voličů (rozdaných obálek)
Celkový počet platných hlasů
Úča t z celkového počtu zapsaných voličů

870
639
637
73,45 %

Omluva
Obecní úřad se jménem redakční rady Kněžpolských

novin omlouvá Ing. Janu Zdílnovi z Kněžpole za neuvedení
mezi sponzory akce "Živý Betlém - Kněžpole 2005" v mi-
nulém čísle Kněžpol kých novin. Za velký podíl jeho firmy
na ko týmovérn oblečení účinkujících při této kulturní akci
mu arnozřejmě náleží vřelé poděkování.

Za neúmyslné nedopatření vzniklé chybou v podkla-
dech pořadatelů akce se ještě jednou omlouváme.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce

Kněžpole, konaného dne 29. 5. 2006
Zastupitelstvo obce:

schvaluje:

• Změnu rozpočtu obce Kněžpole na rok 2006
č. 1 příjmy .000 Kč

výdaje 8.000 Kč
č.2 příjmy 2.319.000 KV

výdaje 2.319.000 Kč
• Rozdělení vytvořeného zisku Základní koly Kněžpole,

okre Uh. Hradiště, za rok 2005 ve výši 206.181,26 Kč
takto: fond odměn: 41.236,- Kč

fond rezerv: 164.945,26 Kč
• Odměny neuvolněných zastupitelů obce Kněžpole dle

ařízení vlády č. 50/2006 Sb., účinno tí od 1. 3. 200 dle
předložené varianty č.5

• Finanční příspěvek obce Kněžpole na činnost mikroregi-
onu "Za Moravú" ve výši 3 - Kč/o obu na rok 2006

5. Starostu obce p. Zdeňka Gajdo Víkajako delegáta na Val-
nou hromadu SVaK a. . Uh. Hradiště

bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole u nesení - připomínkami
2. Zprávu tarostyobce
3. Zprávu kontrolního výboru ZO

ukládá:
• taro tovi obce vstoupit v jednání s Jihomoravskou ply-

náren kou, a. ., Brno. ohledně jejich nabídky na odkou-
pení a darování plynárenského zařízení od obce tím, že
zastupitel tvo obce neschvaluje darování, ale pouze pro-
dej plyn. zařízení

• Starostovi obce volat do 14 dnů mimořádné zasedání ZO
programem přípravy a realizace inženýr kých ítí v tra-

ti .Přfdolí", kde bude předložena ve kerá dokumentace,
tj. projektová dokumentace, včetně vyjadřovacích zpráv,
zprávy o finančních nákladech a možno tech financování
celé akce ze tranyobce.
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Obecní úřad informu,k
l ) Probíhají práce na zpracování poslední etapy tvorby návrhu nového územního plánu obce Kněžpole,

který bude nově stanovovat urbanistickou koncepci, řešit přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněné funkční
využití ploch, jejich uspořádání, určovat základní regulaci území a vymezovat hranice zastavitelného území.

Soulad plánovaných a navrhovaných staveb s územním plánem bude hlavním kontrolovaným bodem napří-
klad při rozhodování o přidělení dotací nejen ze státních a kraj kých fondů, ale také ze strukturálních fondů
Evrop ké unie. Jeho obsahem bude řešen rovněž návrh nové přístupové komunikace k průmyslovému areálu v
obci (AZ beton, KOVOP, FYTO ... ) vedené mimo mí tní komunikace a odklánějící těžkou nákladní dopravu
mimo zastavěnou část obce, což by mělo být prioritou ná ledujícího období. Realizace takové komunikace není
bez změny stávajícího nebo schváleného návrhu nového územního plánu obce možná.

2) Od 3. dubna do 30. listopadu 2006 provádčjí a budou provádět pracovníci Zeměměřičského úřadu Pra-
ha zeměměřičské práce v základním polohovém bodovém poli v obci Kněžpole pro zpracování digitálních map
katastru. Tito pracovníci jsou oprávněni podle § 7 zákona Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vstupovat a vjíždět v
nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům se prokáží úředním průkazem.

Obecní úřad netrpělivě digitální zpracování katastrální mapy obce očekává, především pro konkrétní určení
ploch veřejného prostran tví (nutná pecifikace pozemkových parcel) podle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích.
Nemožnost pře ného určení a vymezení parcel tvořících veřejné prostran tví mimo jiné v současné době brání
plánovanému vydání obecní vyhlášky o podmínkách parkování na veřejném prostranství v obci.

3) V měsících srpen - září (případně už v červnu) letošního roku proběhnou úpravy chodníků po obou
stranách státní silnice v obci v úseku od kostela po .Kaštánek" v rozsahu stejném jako v ulici "Zákří". Žádáme
občany - vlastníky domů v této části aby počítali omezením přístupů do domů podle harmonogramu postupu
prací provádějící firmy - SÚS Slovácka, s. r. o., Uh. Hradiště.

4) Na začátek léta tohoto roku jsou směrovány práce k dokončení vybavenosti objektu kulturního zařízení
v obci za pomoci prostředků získaných z dotačních titulů. Jde především o úpravy jeviště (nový akustický podhled
a nová opona), novou osvětlovací techniku, dokompletování stolů a židlí na sále, vybavení místnosti pokladny
nutným nábytkem, úpravy vestibulu (obklad, zrcadlo apod.) a osazení venkovního osvětlení prostoru před vstu-
pem do objektu.

Domníváme se, ŽC by tomuto objektu slušel nějaký název v důstojné podobě instalovaný nad jeho vstupem.
Za tím účelem vyzýváme občany k podání návrhů jeho znění. Náměty a návrhy, nejlépe písemně nebo mailem
(na starosta@knezpole.cz), podávejte na obecní úřad.

5) Dalším investičním záměrem, který bude opět za pomoci dotačních prostředků realizován do začátku
zimy, budou úpravy areálu kluziště, počívající v rozšíření stávajících buněk o další úložné, skladové a klubové
prostory, včetně sociálního zařízení, ve vybudování kanalizační a vodovodní přípojky a v rozdělení plochy kluziště
dřevěnými mantinely na část pro malé děti s rodiči a ohrazenou část pro hokej.

6) Nejnákladnější akcí pak bude dokončení zbývajících nutných stavebních a udržovacích prací na objek-
tu Mateřské školy v Kněžpoli, které byly započaty již nedávno provedenou výměnou třechy. Opět bude využito
získaných dotačních pro tředků.

Další práce na objektu budou zahrnovat: Výmčnu oken, opravu a výměnu podlah, opravu a výměnu rozvodů
vody, opravu elektroinstalace, opravu a nástřik fasády a rekonstrukci kuchyňského zařízeni.

7) Nejbližší z plánovaných kulturních a společenských akcí v obci budou oslavy 120. výročí založení SDH
v Kněžpoli a slavnost požehnání symbolů obce Kněžpole (znak a vlajka) - podrobněji viz "Hasiči zvou ... "

8) Na jaře letošnfho roku se obec Kněžpole v rámci Programu obnovy vesnice přihlásila do soutěže" Ves-
nice roku 2006". Hodnotící komise navštfví naši obec v pondělí 26.6.2006.

František Smrtka, mlstostarosta obce

Oznámení Finančního úřadu v Dh. Hradišti
Od března letošního roku lze provádět úhradu daní prostřednictvím daňové složenky. Výhodou těch-

to složenek je možnost hradit daň na všech pobočkách České pošty, s. p., bez poplatku.
V těchto dnech obdrží poplatníci daňové složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2006. Vzhle-

dem k tomu, že velká část občanů využívala v minulých letech k zaplacení této daně pokladny finančního
úřadu, a to především z důvodu zpoplatnění poštovních poukázek. v letošním roce díky zavedení daňo-
vých složenek tento důvod odpadá. Proto doporučujeme občanům využít nový způsob zaplacení daně
z nemovitostí daňovou složenkou u České pošty, s. p.
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Beseda pro důchodce
V neděli 19. biezna 2006 uspoiádaly členky Místní skupiny Červeného kiiže v Kněžpoli spolu obecním úiadem besedu

pro důchodce. K ptijemnému odpoledni piispěly svým vystoupením děti z místní ZŠ, Mužský pěvecký sbor Kněžpole, ukáz-
kami společenských a sportovních tanců taneční pár z klubu ROKASO z Uherského Hradiště a hudební doprovod pana
Františka Smetany.
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Fotoohlédnutí za velikonoční vi tavou a ochutnáv/cou vín
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Máj se stavěl na druhý pokus
Vposledních dvou letech jako by piiroda dělala všechno možné, aby piekazila stavěni, resp. káceni máje. Zatímco vloni

jarní dominantu obce předčasně skolil vítr, letos muselo být vztyčení máje vinou vydatného deště přesunuto na náhradní
termín. Jak ovšem dokládají fotografie, o týden později, než je zvykem, se vše podaiilo.
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OSKORUSE-
strom Slovácka

V průběhu měsíceúnora2006j mebyli pozváni naSetkání
zá tupců obcí Slovácka ajejich symbolické pa ovánína, o i-
tele oskorušové tradice", při příležito ti jubilejního 5. Svátku
o koruvíveTvarožnéLhotě.Totopozváníj mcpřijaliavsobotu
11. 3. 2006 j me se spolu e zá tupcem Mužského pěvec-
kého boru panem J. Kolaříkern, zúča tnili vla tního aktu
pa ování.

Příjemné obotní odpoledne bylo vyplněno koštem o -
korušových a jiných ovocných pálenek, představením stro-
mů do soutěže "Oskoruše nejkrásnější 2006", jarmarkem - a
to vše za doprovodu cimbálové muziky a muž kých pěvec-
kých borů. V 1 :00 hodin proběhlo nezbytné pasování zá-
tupců obcí, předání certifikátů, pamětní láhve (prázdné) a

sazenice oskoruše. 'Iento stromek bude na podzim nasazen
na vhodném mí tě v obci, zamýšlíme také zasadit několik
trornků v okolí vinohradů.

Celá tato akce byla zaměřena na podporu a péči o "o -
koru u - vzácný strom Slovácka" cennými plody, dřevem
a krásným vzhledem.

Zdeněk Gajdošik, starosta obce

o Kněžpolském
mužském sboru

" éni lepší, jak v nedělu, keď sa všeci chlapci sejdú ... "
můžete lýchávat pod okny kulturního zařízení v Kněž-
poli každé úterý večer. V tuto dobu e pravidelně schází
23 členů Kněžpol kého muž kého boru, mlaďích i těch
starších, ženáčů i svobodných, rodilých, přiženěných, ba
i přespoláků, aby s lidovou písničkou a někdy i při víně
strávili příjemný večer.

V květnu loňského roku se tehdy ještě malá skupin-
ka folklorních naďenců z Kněžpole vydala na kosení zá-
mecké louky do Buchlovic. Tamní Kosecké slavnosti jsou
místem setkávání mužských pěveckých sborů místních i z
dalekého okolí. Počáteční nadšení vydrželo až do podzi-
mu, kdy se pravidelně začíná scházet již početnější ku-
pina zpěváků, aby začala připravovat vánoční program,
věnovaný vzpomínce na Antonína Bittnera. Ú pěšný křest
na domácí půdě ještě zvýšil nadšení členů sboru. Počát-
kem roku byl Kněžpolský muž ký sbor registrován jako
občanské družení. Další vystoupení sboru ná ledovalo
opět na domácí půdě, tentokrát však již v nově poříze-
ných krojích. V březnu bor zazpíval kněžpolským senio-
rum a v dubnu na koštu vína, tentokrát již za doprovodu
cimbálové muziky Včelaran.

Prvním vystoupením mimo obec byla účast sboru na
Setkání pod lipů v Topolné. Sbor zaujal táhlými horňácký-
mi, pijáckými a písněmi z Luhačovického zále í,

Repertoár boru je e taven z písní folklorních regio-
nů Dolňácko, Horňácko, Kopanice a Luhačovické zálesí.
Organizační du í sboru je Jiří Kolařík. Pěvecký sbor pod
uměleckým vedením Ivana Poláška a Ladislava Chybíka
doprovází na cimbál Adélka Polášková a cimbálová mu-
zika Včelaran.

Věříme, že Kněžpolský muž ký bor i v naší obci na-
jde své posluchače.

Ladislav Chybík

Co je to ptačí chřipka a jakjí předcházet?
Ptačí chřipka je onemocnění zvířat způ obené viry, které

běžně infikují především ptáky.
Viru ptačí chřipky H5 1 je vysoce druhově specifický, ale

vzácně může překonat bariéru druhu a způsobit infekci člově-
ka. Především divoké vodní ptactvo je přirozeným rezervoárem
všech subtypů chřipkového viru a patrně již po ta letí je jeho
nositelem bez známek onemocnční. I dříve byly velmi vzácně
izolovány vy oce patogenní varianty tohoto chřipkového viru
a události posledních mě íců naznačují, že migrující ptáci mají
svou roli v šíření tohoto viru do nových oblastí z jihovýchodní
Asie. Naštěstí virus H5N 1 je zatím vzácnč patogenní pro človč-
ka, Široké přežívání tohoto viru v populaci drůbeže nakažené
tímto virem od divokých ptáků má dva důležité aspekty pro lid-
ské zdraví. Prvním je přímý přenos infekce z nakaženého ptáka
na vnímavou osobu s ná ledným rozvojem těžké infekce s vy-
sokou úmrtno tí. Druhé riziko, ivýrn způsobem závažnější, je
možnost změny viru do formy chopné řetězového šíření mezi
lidmi. Podobná situace, ke které zatím nikde nedošlo, by byla

počátkem nové pandernie, Hlavní roli v přeno u infekce hraje
přímý kontakt s infikovanou drůbeží, uhynulými nakaženými
ptáky nebo s předměty, které amy O obě mohou být virem
kontaminovány. ejvětší možno t nákazy člověka je při poráž-
ce, škubáni, porcování nakažené drůbeže. ení známo, že by se
kdokoliv nakazil požitím tepelnč zpracovaného masa či vajec.
Viru je zničený teplem (70·C za I min, 60·C za 30 min, 56·C za
3 hodiny) a dále běžnými desinfekčními prostředky.

Jednoznačná odpověď na otázku, zda se může viru nadno
přené t z ptáků na člověka, je E. Aby se viru HS 1 tal pan-
demickým, musí dojít k výměně genetického materiálu ptačího
a lidského chřipkového viru při společné infekci člověka. V tom
případě může dojít k vytvoření varianty viru zcela adaptovaného
na člověka a k možnému explozivnímu šíření onemocnění mezi
lidmi. Varovným ignálem by bylo onemocnční skupiny lidí ča-
ově a mí tně související a vykazující typické příznaky.

V současné době jsou k dispozici léky (virostarika), např.
TAMIFLU, které mohou nížit závažno t infekce způ obené se-
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zónním virem. Jsou účinné pouze tehdy, j ou -li podány do 48
hodin po nástupu prvních příznaků onemocnění. Antivirotika
výrazně zlep ují prognózu pro přežití v případě včasného po-
dání. Doporučuje se prové t očkování proti "normální" chřip-
ce a současně užívat preparáty cíleně posilující imunitu (např.
ECHINACEA FO RTE, PREVE TAN). Souběžně e intenziv-
ně pracuje na přípravě vakcíny proti viru ptačí chřipky a očeká-
vá e, že tato nová vakcína bude široce dostupná v řádu několika
měsíců od možného nástupu pandemie. Bohužel velkovýroba
vakcíny ncmůže začít, dokud se neobjeví skutečně nová varianta
pandemického viru.

V současnosti proto Evropské centrum pro kontrolu a pre-
venci nernocí ve Stockholmu vydalo pouze doporučení k ochra-
ně ohrožených kupin populace před nákazou ptačí chřipkou.
To proto, že virus HS 1 může představovat závažné riziko pro
lidi, kteří se dostanou do těsného kontaktu s nemocnými ptáky.

Hrozba pro lid ké zdraví z nakažení ptačí chřipkou je v ou-
časno. ti velice malá.

Ptačí chřipka je virus napadající zejména ptáky a pouze lidé,
kteří mají velice tč ný kontakt nemocnými ptáky, jejich výkaly
a jejich tělesnými tekutinami, jsou v riziku nákazy.

Zatím nernárne žádný důkaz mezilidského přenosu.
Přesto, že je pro věťinu lidí riziko nákazy ptačí chřipkou

prakticky rovno nule, dodržování ná ledujících preventivních
opatření pomůže minimalizovat riziko pro každého z ná :

• když naleznete nemocného nebo mrtvého ptáka, nedotý-
kejte se ho, ale informujte policii nebo nejbližšího veterináře

• upozorněte také děti aby e nedotýkaly nemocných nebo
mrtvých ptáků a odrazujte je od her těmito ptáky

• myjte si ruce pravidelně mýdlem nčkolikrát denně, zvláště
před jídlem

• pokud byli nemocní ptáci ve vašem blízkém okolí a někdo
z vašich známých onemocněl horečkou, kašlem nebo dýchacími
obtížemi, kontaktujte neprodleně lékaře a informujte ho, co e
talo.

Rozhodně není důvod ke strachu a panice, spíše k bdělo ti a
ostražitosti vycházející ze távající reality. Stále platí pravidlo. že
ště tí přeje připraveným. A protože připraveni jme, tak věřím
spolu s vámi, že "strašidelné" cénáře nedojdou svého naplně-
ní.

MUDr. Irena Bartošová

Hasiči zvou na velkou slavnost
Blíží se konec prvního pololetí a nám hasičům nezbývá nic jiného, než e ohlédnout zpět na práci, kterou j me v průbčhu

nčkolika měsíců vykonali.
V únoru to byl hasičský ples, kde k tanci a poslechu vyhrávala decho-

vá hudba Sadovanka, Je škoda, že na zábavu přišlo málo občanů, protože
ti, kteří se zúčastnili, se rozhodně nenudili.

Začátkem měsíce kvčtna jsme se zúčastnili soutčže okrsku v Břczo-
lupech. kde na e družstvo ob adilo první mí to a po tupuje do okresního
kola. Mimo tuto outěž absolvují naši hasiči cvičení a outěže vždycky s
velmi dobrým umístěním.

emohu nevzpomenout ani na nejbližší úkoly, které ná čekají již
začátkem druhého pololetí. Dne 8. července to bude noční soutěž na
zdejším hřišti a pak 23. července velkolepá oslava 120. výročí založení
hasičského sboru současně se slavnostním svěcením ha ičského a obec-
ního praporu. O podrobném programu oslav budou naši občané včas
informováni.

Zamyšlení nad měsícem myslivosti
I

Teplý jarní větřík obrátil zelený li t
kalendáře přírody na mě íc červen. Co
nadějí vkládají myslivci do tohoto mě íce
- měsíce my livosti a ochrany přírody.

a procházkách a toulkách přírodou
poznávají, jak životodárný je červen, jak
příroda vnáší život do všech vých ekosy -
témů.

Vnímavému pozorovateli neunik-
ne, že lepička koroptve trpělivě sedí na
hnízdě ukrytém před nežádoucími ná-
vštěvníky pod mezí u keře divokých růží.
Keř jí poskytuje příhodné místo pro ob-
dobí, kdy pod teplým peřím se co nevidět
objeví malá koroptví kuřátka. Ta bude
vyvádět do zarosené trávy plné červíků,
mušek a mravenčích kukel. V potřebné
vzdáleno ti bude po celou dobu hnízdění
obcházet a místo střežit i mladé životy ko-
roptví kohoutek.

V jarním obilí v blízkosti potoka vodí

Marie Abrhámová, jednatelka

již mladé bažantíky jiná šta tná mat-
ka. Před nčkolika málo dny e otevřela
poslední pouta skořápek a ochmýřená
pruhovaná bažantí kuřátka spatřila mod-
rou klenbu jarního nebe. Aby jim rychle
oschlo hebounké peří, hledala ochranu
pod křídly spokojené matky. Dne již cu-
pitají za ní přes obilí a trávu a pípáním
hledají a volávají své spolubratry, když
naráží na chutné hmyzí sousto. Ve elé
"kodrcání" bažantího kohouta, kterému
sice trochu vybledl " vatební šat" jarního
toku doprovází tuto utěšenou rodinnou
pohodu.

V korunách stromů, v mí tech, která
poskytují maximum pohody a bezpečno -
ti, nacházíme hnízda a mláďata drobných
zpčváčků, ale také ukřičenýeh strak, sojek
a dal ích opeřenců.

Mezi trsy suché loň. ké trávy, v tep-
lém pelíšku, e krčí mladí zajíčci. Jejich

matka odběhla hledat chutnou paši do
lánu obilí a po nasycení přijde nakrmit i
svá chlupatá klubíčka.

a šťavnatou paši vychází také rnec
- še terák, srnu však není nikde vidět.
Ta pod velkým trnkovým keřem na okra-
ji le a pečuje o svá dvě právě narozená
malá rnčátka. Na paši vyjde až za úpl-
ného ournraku, až utichne zpěv drozdů,
kosů, dovádivých pěnkava sýkorek, a až
kukačka odkuká přírodní večerku.

A ty, člověče - návštěvníku přírody,
který se chybně domnívá , že j i pánem
všeho v okolí neruš tento po vátný klid
ve skvostné katedrále přírody. V tichu
po tůj, pokorně vzdej hold dění kolem
sebe tak, abys nenarušil poklidný běh to-
hoto životodárného měsíce června.

Za členy MS Kněžpole

Antonin Iakšik
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PRANOSTIKY I
1- odkaz na odvěké zákonitosti přírody

Stojíme téměř v závěru první poloviny roku a tak se domnívám, že
nebude na škodu připomenout si některé prano tiky, podle kterých
naši předkové, zvláště však zemědělci, předpovídali poča í a tímto
e také řídili. V paměti lidí, zvláště těch mladších, e užívá málo pra-

nostik. A tak alespoň některé i připomeňme, protože vydržely taletí
a zachovaly e dodnes. Jako například:

Je-Ii na ový rok hezky, budou pěkné žně.
a svatého Polykarpa plná sněhu každá škar-

pa.
Na Hromnice o hodinu více.
Svítí-Ii slunce na Hromnice, hojnost žita i pše-
nice.
Svatá Apolena, bývá v mlze zahalena.
Na svatého Františka déšť, neurodí se bram-
bory.
Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, líný
sedlák, který neoře.
Prší-li na .vatého Vojtěcha, neurodí se šve t-
ky.

a svatého Marka, nasaď oharka.
a svatého Marka deštivo, sedm týdnů bláti-

vo.
Prší-Ii na I. května, bývá málo žita a ena.
Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem ná
odmění.
Studený máj v stodole ráj.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Medardovy mrazy, vinné révy neporazí.
Prší-Ii na svatého Petra a Pavla, bude mnoho
myší.
Na vatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Svatá Anna, chladna zrána.
Na svatého Vavřince, první podzimní den.
Na Bartoloměje moc mraků, v zimě moc sně-
hu.
Na svatého Cypriána, chladno bývá často z rá-
na.
Kolem svatého Václava, nové léto na tává.
Den svaté Terezičky, nebývá bez vlažičky.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Zima-Ii na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
Když na Ondřeje sněží, níh dlouho po leží.
Když na Mikuláše pr í, zima lidi hodně zkru-
ší.

13. prosince Lucie noci upije ale dne nepřidá.
13. prosince Na svatou Lucii ja ný den, urodí se konopí

i len.
pro inec Mnoho sněhu v prosinci, mnoho ovoce a trá-

vy.
ení-li prosinec tudený, bude příští rok tu-

dený.
Lidové pranostiky přežily staletí a nezničily je ani pře né a kvalit-

ní stroje, které dnes téměř s přesností předpovídají počasí. avzdory
moderní technice se stále obracíme ke jménům v kalendáři a snažíme
se podle jednoduché rýmovačky uhodnout, jak vlastně bude. Během
desítek let si totiž lidé začali v ímat určitých zákonito tí poča í během
roku. Poznatky se předávaly z generace na generaci a vytvářely tak
tradici lidových moudrostí.

Ty původní pranostiky se staly součástí lidové slovesno ti, která
tvoří základ našeho folklomího duchovního dědictví, a mnohé platí
dodne . Ludmila Lapčiková, kronikářka

I. ledna
26. ledna

2. února
2. února

9. února
9. března

12. března

23. dubna

25. dubna
25. dubna

I. května
25. května

květen
8. června

června
29. června

25.
26.
10.
24.

července
července
srpna
srpna

26. září

28.
3.

16.
25.
30.
6.

října
října
li topadu
listopadu
prosince

září

prosinec
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Vyvrcholením projektu byl květnový výlet do
Krorněříže, kde jsme navštívili muzeum výstavou
"Či-tota půl zdraví", Podzámeekou a Květnou za-
hradu.

Hodnocení necháváme na dětech.

Letošní školní rok patřil
výchově ke zdravému

životnímu stylu
Školní rok e opět chýlí ke konci a my

začínáme rekapitulovat na v j celoroční
práci.

Leto vní školní rok byl ve znamení pro-
jektu Zdravá škola, aší nahou bylo vy-
tvoření zdravého pro tředí ve škole, vé t
ke zdravým životním návykům a k chová-
ní, jež zdraví podporuje. Projekt vycházel
ze zá ad celo tátního "Programu podpory
zdraví ve škole".

Jako zvláště zdařilé hodnotíme:
Výukové programy "Mraveneček", "Co

nám roste v kuchyni", "Zdravé zuby",,, Jíme
zdravě", "Veselá mysl", "Drogy a zdraví",
"Život v lese", besedy spříslušnicí Policie ČR
"Děti v dopravě" a" Trestné činnosti", .Leto-
vé ukázky dravců", "Světový den vody", "Zá-
sady první pomoci" ...

Sportovní akce
Výlet na koupaliště v Hluku, Olympij "1 den

zdraví (1. mí to Martin Horký), pódiové kladby v
Bílovicích, atletický čtyřboj v Uher kém Brodě (l.
mi to Gabriela Chudárková, 2. mí to Martin Vrána,
3. místo Marek Hanáček). ve školní družině "Školní
rychlonožka" "Školní kokan", .,Školní šplhoun",
"Opičí král" ...

Kulturní akce
Vy toupení pro důchodce, adventní odpoledne.

recitační ou těž, návštěva mí tní knihovny rodi-
čovský ple , vý tava .Veligrad", výstava labikářů
., e tička do školy", vý tava . Václav Čtvrtek".
koncert "Dobří bobři=a ,.Zpívá Pepa os" diva-
delní před tavení , ípková Růženka" ... Pohádka
do dlaně" .. ,0 ztracené vodč", ., O Mikešovi", .,0
Budulínkovi" ve Zlíně ...

Výtvarné soutěže
,. ej me jiní" (problematika epilep ie), ..Jak

plarnínek zachránil k1enčné království" (1. mí to v
celorepublikové outěži Iveta Krmíčková), "Kůň te-
rapeut''(za 1. mí to v celorepublikové outěži zí ka-
la Klára Musilová výlet do hřebčína v apajedlích
pro celou "kolu) "Krásné je žít" (z kraj kého kola
po tupuje Tereza Fitziánová), .Ce ta dvou bratří"



Mateřská škola
u hasičů

v Uherském Hradišti
Blížící e konec školního roku a krás-

né poča í láká nás i naše děti do přírody
na výlety i na zajímavé exkurze.

V květnu j me využili možno ti po-
dívat e k uher kohradišťským ha ičům.

ašírn cílem bylo eznámit děti prací
ha ičů i s hasičskou technikou.

Po příchodu se nás ujal sám pan
kapitán. Ukázal nám hasič kou výstroj
včetně přilby, kterou si děti mohly vy-
zkou et. ejodvážnější z dětí sjely po
tyči z patra do přízemí. Dobře věděly,
že každá ušetřená vteřina v případě po-
žáru je cenná.

V garážích nám ukázali pravá ha ič-
ká auta. Za volantem e všem, zvláště

klukům, velmi líbilo. ejedcn z nich měl
o vém budoucím povolání jasno. Také
jsme měli možno t vyzkoušet ha ičský
člun, ale pouze na suchu. Děti vyprávě-
ly vé zážitky a zkušeno ti z ha ičskýeh
ou těží, a také poznaly čerpadlo "žabu"

na odsávání vody ze sklepu.
a závěr ná pan kapitán zavedl do

posilovny. ejvíce se dětem zalíbil "pá
na běženi". ale i jiné po ilovací troje.
Děli zji tily, že každý ha ič musí mít
dobrou fyzickou kondici, aby voj i ná-
ročnou práci zvládl.

Exkurze e přiblížila k závěru a my,
plni zážitků a nových informací, j rnc
po rozloučení a poděkování odjeli zpát-
ky do Kněžpole.

Do konce kolního roku zbývá pou-
ze několik týdnů, ale my máme v plánu
ještě mnoho výletů a aktivit. Zde j. ou
některé z nich:
Tři čarodějnice - divadelni piedstav -eni
Den dělí - Hledání pokladu
Školní výlet do ZOO Hodonín
Sobotní výlet pro rodiče, děti a piátele MŠ

na Cimburk - 10. 6. 2006
Cyklistický výlet
Muzeum letadel v Kunovicicb - výlet vla-

kem
Aktovkiáda - rozloučení piedškoláky
Táborák na Bažantnici - ukončeni škol-

1Ií11O rokli

Krása města Kroměříž

v

Cistota ůl zdraví
22. května j me byli na výstavě ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ v kroměříž-

skérn muzeu. Dozvěděli j me se v e o hygieně od pravěku do 20. toletí. V
pravěku sloužil jako zdroj hygieny potok později vynalezli hřebínek všívá-
ček, který měl zoubky blízko u ebe, aby pračlověk mohl vyče at špínu ble-
chy a vši. Dále Římané vynalezli první dálkový vodovod a také první záchod.
Byly to takové lavice s otvory. Vedle každého otvoru byla mi ka octem, ve
kterém byla namočená houba kterou e utírali. V tomto období Galové vy-
nalezli první mýdlo, které e kJádalo z popel a a bylin.

V období baroka už byly vynalezeny vany, v kterých e mu elo edět, a por-
celánová umyvadlo, nočníky a celé toaletní potřeby. Bylo to pro ná poučení.
Ani bych si nedokázala pře tavit žít v takových hygienických podmínkách.

Iveta Krmičková

Krorněříž je opravdu krásné město. Má spoustu památkových kostelů.
()

Jedním z nich. který se mi zalíbil. byl kostel sv. Mořice z doby kolem r. 1260.

Také v městě Kroměříž můžeme nalézt krásný zámek, pod kterým je taky Podzárnecká zahrada a v ní spousta krásných

květin a nádherně sestříhaných keřů. Ale najdete tam i pávy. opice a andulky. Je tam ještě jedna krásná zahrada. která se na-

zývá Květná. Je opravdu nádherná. Největší zábavou bylo bludiště, ve kterém jsem hráli spoustu různých her. Ale krásným

zážitkcrn gyl i rozhled z kolonády na celou zahradu. Prostě město Kroměříž je opravdu krásné.
Klára Musilová
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Ptáci a lidé
18. května j me jeli na kolech do Jarošova na hřiště, kde začínala v 8 hodin ukázka dravců.Tuto přednášku a outěž

u kutečnila firma SEIFEROS a měli tam tyto dravce: orla bělohlavého, včelojeda lesního, sovu pálenou, kalou e, poš-
tolku obecnou ... První o každém říkali informace a pak se dětí ptali na to co pták dělá
co jí, jak vypadá, kde si staví hnízdo... Ceny byly fotografie dravci a ovarni, když už
neměli fotky a já správně odpověděl, mohl j em mít dravce na rukavici a potom ho poslat
na určené místo. Když jsem přišel za panem Svobodou a on mi dal rukavici, trochu se mi
klepaly nohy, ale zvládl jsem to. Byl to skvělý pocit.

BYLO TO SUPER!!!!
Michal Luběna

Tenisové kurty opět ožily
Po zimní přestávce opět ožily teni ové kurty v

naší obci. Při jarní brigádě členů teni ového klu-
bu Kněžpole byly nainstalovány závětrné plachty,
proveden úklid areálu a celý areál nachy tán na

ovou sezonu.
r a letošní rok teni ový klub opět naplánoval
turnaje pro členy TK Kněžpole a dva turnaje pro
dčti tenisové školy a jejich rodiče. I nadále bude
pokračovat činnost teni ové školy.

Tenisové kurty jsou nástupem ezony vytíže-
ny jak ze strany členů TK, tak i ze tranyostatních
občanů.

Pronáj m tenisových kurtů lze objednat o ob-
ně přímo na kurtech nebo na

tel. Č. 736 7J 4 170.

První turnaj ve čtyřhrách mužů proběhl v so-
botu 26. května 2006. Turnaje e zúča tnilo cel-
kem 20 hráčů.

a prvních třech místech se umístili:
1. mí to

Pochobradský Petr - Vážan Petr
II.misto

Kaňovský Pavel - Krejčiřík Květ.
III. místo

Hruboš Petr - Holub Petr
za výbor TK Iveta Hrušková
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Mladší žáci vybojovali na turnaji druhé místo
Již po třiatřicáté si dali do taveníčko na hřišti fotbali -

tů Sokola Kněžpole na Markově rntadší žáci reprezentanti
okolních základních škol aby se utkali o Putovní pohár Rady
obecního úřadu a SRPŠ při ZŠ Kněžpole. Přestože počasí
nebylo ideální, neubralo to nic na odhodlání všech týmů bo-
jovat o co nejlepší umístění. Po úvodním přivítání a zahájení
místo tarostou obce p. Smrtkou vylosovali kapitáni pořadí
jednotlivých zápasů a mohlo se začít.

o každý balón bojovali hoši s velkým nasazenim

Z každého vstieleněho gólu měli kluci velikou radost

bez branek, rozhodovala o celkovém vítězi střelba ze značky
pokutového kopu. Šťastnější byli kluci z Jarošova, kteří pro-
mčnili čtyři penalty, zatímco naši jen dvě.

Zklamáni z neú pěšného závěru turnaje vy třídala zane-
dlouho rado t, když kapitán David Flíbor přebíral od staro -
ty obec p. Gajdo íka zaslouženě pohár a diplom za druhé
mí to.

V úvodních zápa ech favoritů turnaje góly nepadly, ale ze-
jména naši hoši v souboji Bílovicemi ukázali, že v letoš-
ním roce nebudou hrát v žádném případě podřadnou roli.
V průběhu utkání byli lepším týmem, ale koncovka nebyla
tentokrát jejich silnou stránkou.

Ve druhém utkání základní kupiny, které rozhodovalo
o tom, kdo si zahraje finále, pokračovali kluci ve výborném
výkonu. Celý zápa byli jasně lepším týmem. Dlouhé minuty
nepouštěli soupeře z jeho poloviny. V prvním poloča e se do
branky soupeře trefil dvakrát David Otáhal. ěkolik příleži-
to tí přitom ještě zůstalo nevyužito. Ve druhé půli se obraz
hry příliš nezměnil. Když dal Patrik Fojtík třetí gól, mohly
oslavy po tupu do finále propuknout naplno.

Ve finálovém zápa e Jarošovem nebyli na i žáci bez
šancí na vítězství. Hoši bojovali o každý míč a znovu byli tím
lepším týmem. Neproměnili však několik libných příleži-
tostí ke v třelení branky. V závěru e již projevila únava a
tak oupeř postupně hru vyrovnal. Jelikož skončilo utkání Thrnaj ve vý ledcích:

Jarošov-Březolupy 0:0, Mi třice-Březolupy 0:5, Mi třice-
-Jarošov 0:7, Kněžpole-Bílovice 0:0, Topolná-Bílovice 0:1,
Kněžpole-Topolná 3:0. Utkání o 3.mí to: Březolupy-Bílovice
0:4, finále: Kněžpole-Jarošov 0:0 (na penalty 2:4).

ejlepší jednotlivci:
hráč:Martin Horký-Kněžpole, brankář: David Kačmár

- Topolná, útočník: Klára Šubardová - Bílovice, obránce: Lu-
káš Blizňák - Březolupy, třelec: Dominik Vaněk-Jarošov,

ena fair-play.Lukáš Belant- Mi třice

Základní "kolu Kněžpole na trunaji reprezentovali:
David Flfbor, Michal Luběna, Robert Vlk, David Otáhal,

Patrik Fojtík, Martin Horký, Lukáš Kořínek, Radek Večeřa,
Rosti lav Omelka Marek Juzl, Martin Vrána, Lukáš Bělov-
ký, Marek Hanáček, Dominik Hančík, Richard Petrů Mi-

chal Vrána Dominik Fojtík.
Domácí tým zdraví před zápasem svoje fanoušky kovzde
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