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Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce
Kněžpole. konaného
dne 29. srpna 2005

Zastupitelstvo obce:
s c h val u ; e:
• Nákup pozemku par. č. 1428 v k. ú.

Kněžpole za nabízenou cenu
• Změnu Č. 2 rozpočtu obce Kněžpole dle

návrhu finančního výboru
příjmy celkem: 1 289 200,- Kč
výdaje celkem: 1 289 200,- Kč
Dokument je přílohou Č. 1 tohoto
usnesení

• Vytvoření komise pro projednání
I. etapy tvorby nového územního plá-
nu obce ve složení: p. Zdeněk Gajdošík,
p. František Smrtka, Ing. Vítězslav Lap-
čík, p. František Suchánek, p. Petr Šveh-
la.

ber e n a věd o ID í:
• Kontrolu usnesení ze zasedání ZO Č. 14

ze dne 30. 5. 2005 a informaci jednání
RO

• Zprávu starosty obce
• Zprávu předsedy finančního výboru
ukládá:
• Starostovi obce: - zajistit posečení trávy

v areálu větrolarnu
• Obecnímu úřadu: - zjistit možnosti řeše-

ní proti zaplevelování pozemků v obci

Vážení spoluobčané,
rok 2005 ublba rychlým 1nfIptm. P%tJi". lIŽ 1IfIÍme za sebott, a taIt j101IIIlbt 1IIISIá'vd 00

k mallmll zhotJ"ocmf, coJSme v .plyntdlm obtlobí f!Y1uma/i a co nás jdtl leltá k nap/,,!nf
ktofních přtdsla'lJa p/ánll.

Témlř ali pnm! p%ktf /etofnlbo rokli probt'ha/y v naJt' 'M"íci hltllmf programy (plesy,
výsta1(Y,vtlikonolní ochlltnávka vína, stavlní máje). ak o tom Jste by/i jíl kvalitnl inJonno-
udni v přtdtflých dvolI 'l!Yf/áníchKnlipolských novin.

Koncem pololetí byly zahájmy práce na dokonlm{ rozpracovaných projektů, a to pfttúvfím
na venkovních úpravách přtd vstllptm do kultumlbo zaHzmf, zHzml parkovad p1ocJ!ya vodo-
vodní přípojky k tomuto zaHzmí. K f!Ylepfmí artdlll jdtl přisplje nová fasáda. kterou dostane
i hospoda (o tu st postard jejt' majitel). Vyspravtnl v hodnoti zhruba 100 000 korun st dolkaly
místní komunikace, blhtm záff ImdOIluekonstruovány chodníky při hlavní silnici od autobuso-
vi ZIlStávky smlrtm na Jarofov. Na ly to práce jsme získali dotaci vt f!iI; 224 200,- Kl.

Řádnl prohlidla Inuiova matefslcl f/wly. V pfízemí byla osazena nová okna, dlt;; pmonál
po prdzÁn;nách přivítaly nov! vchodov! dvtfe. Ta nejvltfí ;n'Mtice ovšem teprvepřijde v záff
a fíjnu: Skollut leltá oprava střechy, kttTd je jíl vt fpalnlm sla'lJlI.Pomůie nám slJitní dotace
950000 korun.

Ve sportovním artd/u st dokonluje rekonstrukce a oprava pódia na výktuti. kltTd nmí
hrazena z rozpoltil obce,avlak IIrčitl f!Yltpfí tento artáL

MnoZ{ jste si jisti v/;mli. it svoji novolI tvtil dostávd ; alltobllSOVáZIlSIJiVkana "horní"
-úprava provádlná reklamní agmturou jisti oiiví ly to prostory.

Kulturní a spoklmský iivot je v naJí obci /Tadilnl na výborné IÍrovni. ak Idolní program
už co do rozmanitost; t!miř přrdhán{ m;nllll sezony - vidyf po vtlmi IÍsp8ných Dož[nluích ntis
ltkajl "Slavnosti 'VÍna a otevfmých památek" v Ub: Hraduti. Hllbertova jízda, tradilní hody
vletnl dOZfJllků,vdnotní pásmo s iirdm btt/lmem, Stlpdnsltá zábava a Silvestr, jehoi podoba
blldt ponlklld jiná nti v m;nll!ých letech.

Vftchna zm;ňovand činnost 01máJí spoustu préa; jfi organizátoři nezřídka obltují vtlkou
porci ze svlho volného 0011. ChtO bychpodlkovat vfmt, Mo st na realizaci hltumích a společen-
ských akcí podOtjí a přispívají tak k f!Yltplmí iivota v naJí obci. Podlkován{ patfí taki vitfínl
oblanů za vzornou úpravu přtd jejich domy.

Je ale talcl co kritizovat, nebof stav v okol! autobusov! ZIlSIJiVkypo kaidlm letním veáru
a nocíjdtl nesvldlf o kulturností mnohých lidí. Nedobrá je ; situace v parkovdní vozide~ no/-
ním iívotu na výktuti. pélen! fkodlÍ1!Ýchmattriálů apod. - ak o tom nlluly pfiItl.

Zdellěk Gajdošík, starosta obce

Kněžpole se představí ctitelům vína a kultury
Po loňské úspěšné účasti se naše obec opět rozhodla prezentovat na Slováckých slavnostech

vína a otevřených památek, které proběhnou v Uherském Hradišti o ná ledujícím víkendu, tedy
10. - 11. září 2005.

Letošní, v pořadí již třetí ročník vinařského a kulturního svátku bude zahájen v pátek večerním
programem v Redutě. V sobotu v 9.40 vyjde krojovaný průvod z mařatických vinohradů do centra.
Organizátoři počítají s účastí 46 měst a obcí. Představí se mikroregiony Dolní Poolšaví, Staroměst-
sko, Ostrožsko, Buchlov, Východní Slovácko, Za Moravú, hostitelské Uh. Hradiště a slovenští
zástupci z Trenčína a Skalice. Jednotlivé oblasti se na Masarykově náměstí po skončení průvodou
představí krátkými folklorními vystoupeními a pak e rozejdou na určená prezentační místa.

Obec Kněžpole, která je součá tí mikroregionu Za Moravú, bude mít své stanoviště ve Smetano-
vých sadech za budovou Slováckého muzea. V altánu bude vyhrávat dechová hudba Kněžpolanka,
Margita Hančiková prozradí tajemství aranžování dekorativních předmětů z přírodních materiálů
vystoupí děti ze základní školy, chybět nemůže krojovaná cha a a samozřejmě ani to, kolem čeho

se celé slavnosti točí - víno, které nabídnou k degustaci kněžpolští pěstitelé.
Z dalšího programu slavností připomeňme jarmark lidových řeme el, vystoupení šermířů a klání jezdců na koních, přehlídku dět-

ských svátečních krojů, soutěž dětských výtvarných prací a velký kulturní program nazvaný Pime chlapci víno, který začne v 15 hodin
na pódiu u Slovácké búdy. Po celou sobotu budou bezplatně zpřístupněny hradišť ké památkové objekty.

Slavnosti uzavře nedělní výstava vín, která proběhne v Redutě a během niž budou uděleny tituly vinař ké obci a vinaři roku.
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co NÁS ČEKÁ A NEMINE
Plán kulturních

a .pol.~.n.kýchakcí -
podzim a zima 2005

Zif.
Slavnosti vína a otevřených pa-

mátek (Uh. Hradiště 10. - 11. 9., po-
drobnosti v článku Kněžpole se předsta-
ví ctitelům vína a kultury)

Obec přivítala své nejmenší

ŘQen
Hubertova jízda (první nebo dru-

hý říjnový víkend - bude upřesněno na
plakátech)

Slovácké hody s právem
(29. - 30. 10.)

V pátek 12. srpna se v klubovně víceúčelové budovy na hřišti 1] Sokol Kněžpole
konala malá slavnost, během níž byly do řad kněžpolských občanů přivítány děti, které
se rodičům s trvalým bydlištěm v naší obci narodily během prvního pololetí letošního
roku. Rodiče čtyř holčiček a pěti chlapců přijali z rukou zástupců obce finanční dar.

Řady kněžpolských občanů posílili:
Karolína Vlková (narozena 4. 2. 2005)
Monika Kadlecová (13. 2.)
Pavel Billk (15. 2.)
Emma Vojtěchova (12. 5.)
Kryštof Sirník (19. 5.)
Michal Suchánek (29. 5.)
Anežka Abrhámová (3. 6.)
Lukáš Otrusiník (12. 6.)
Lukáš Markus (24. 6.)

Listopad
8abské hody (13. 11. - bez záruky,

upřesnění na plakátech)

Prosinec
Svátek vánoční kultury a obřad-

nosti (18. 12)
Štěpánská zábava (26. 12.)
Silvestr 2005 (31. 12.)
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Novinky v místní knihovně
Po prázdninové přestávce opět zahájila provoz místní knihov-

na. Kromě zajímavých knih z výpůjčkového fondu okresní
knihovny (románů pro ženy, dívčích románů, pohádek pro děti,
detektivek a dalších knih všech žánrů) nabízí následující novinky
zakoupené obecním úřadem.

Hobby
Ať si na to každý přijde sám
Užij si své akvárium
Velikonoce a jejich zvyky
Lidové obyčeje a nápady pro
šikovné ruce
Kvetoucí balkony a terasy
Úpravy zahrádek
Ovocné a okrasné dřeviny
Popínavé a pnoucí rostliny

Naučná literatura
Ottova encyklopedie A - Ž

Martina Kopřivová:
Peter Stedelmann:
Dagmar Šottnerová:
Martin Bestajovský:

Max Kirschner:
Roger Sweetinburgh:
Peter Himelhuber:
Wolfgang Seitz:

Lenka Lanczová:
Magda Váňová:
Michal Viewegh:
Vlasta Pittnerová:
Danielle Steel:
Daphne du Maurier:
Jana Abrahárnová:
Eva Brabcová:
Zuzana Francová:
Irena Puchsová:
Luděk Stínil:
Nora Roberts:
Jiří Bílek:
James Herrior:

Romány
Doteky noci, Sběratelka polibků
Zapomeň na minulost
Vybíjená
Paničky
Přístav bezpečí
Duch lásky
Do třetice všeho zlého
Už se o mě ne boj
Právo na lásku
Když je žena v lázních
Ztracená láska
Poslední přípitek
Nešťastný manželský trojúhelník
Zvěrolékař na blatech

Knihovna je otevřena každé úterý od 16 do 19 hodin.

vzrušující extatický zážitek, např. skok na
pružném laně, opakují jej, za každou cenu
chtějí vyniknout a domoci se pozornosti,
získat pocit moci nad slabšími, pomstít se.
Zvýšený adrenalin utlumí pocit strachu,
převládne podnět. Úspěch přináší euforii,
negativní výsledek může vést ke zkrato-
vému jednání, neúspěch může vyústit do
reaktivní deprese. Prožitek lze umocnit
energetizujícími rekreačními nápoji - flipy
a koktej ly, tabletami, které mohou přispět
k nežádoucím, nečekaným účinkům j pro-
to, že nezkušeným experimentátorům na-
bídnou dealeři zcela odlišné látky.

Adrenalinové sporty a ukázky sportov-
ních výkonů např. v televizi lákají a vzru-
šují novinkami, příslibem nových zážitků,
rychlostí, ovládáním silných vozů stejně
jako jízdou a skoky na in-line bruslích,
rychlými meandry na kolosněžce, závodě-
ním na dětských motokárách; jízdou nezle-
tilých, kdo nejrychleji v plném silničním
provozu na motocyklu nebo v osobním
voze dojede k určenému cíli, kdo na kole
sjede vzrůstající rychlostí na připravený
můstek, odkud s kolem přeskočí překážku
- a bude dokonce pokračovat v jízdě ...

Uvedené výkony se často vymykají ze
sportovních pravidel, jsou vytvořeny fan-
tazií závodících a vyžadují trénink. Zvýše-
né riziko a vyšší podíl nejistoty úspěchu
zvyšují i "adrenalinový efekt". Úspěch
vede k eskalaci sebevědomí a odvahy až
za meze racionálního posouzení a jednání.
Trénink navíc probíhá v naprosté většině
bez vědomí rodičů, bez bezpečnostních
prvků - přilby, ochranných návleků, bez
školeného dozoru, bez poskytnutí první
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Ludmila Lapčiková, knihovnice

Adrenalinové zážitky, zábavy a sporty
Adrenalinové zážitky a sporty jsou ob-

Líbené již u dětí, zejména chlapců. Mohou
být nebezpečné - vzestup adrenalinu utlu-
mi strach a traumata jsou častá. Mohou
navodit snahu opakovat uvedený extatic-
ký zážitek až ke vzniku závislosti. Dispo-
zice je pravděpodobně genetická, inkIinují
k nim agilní jedinci. K terapii traumat pa-
tří i psychologický aspekt, který posoudí
klinický psycholog, nejvhodněji společně
s rodinou a s nejbližšími vrstevníky. Adre-
nalinové zážitky a sporty nelze vymýtit, je
třeba je jistit bezpečnostními prvky a klad-
ně je usměrnit.

Adrenalin není pouze kardiálně a he-
modynarnicky účinný působek z dřeně
nadledvin, je přítomen např. i v centrální
nervové soustavě, kde se jeho normální
hodnoty mohou v akutní krizové situaci
zvýšit až tisícinásobně a svému nositeli se
stát stimulem smrtelné srdeční arytmie.
Adrenalin zvyšuje krevní cukr, představuje
míru vitality a uplatňování energie. Je jed-
ním z působků, které společně navozují
extatické akutní zážitky.

V dětství a u nezletilých a nevyváže-
ných osob jsou nebezpečné především
omezením racionálního chování, vyboče-
ním ze společenských pravidel a norem,
snížením strachu, zvýšením agresivnosti,
snížením pudu sebezáchovy a snahou
opakovat nezvyklý požitek za jakoukoliv
cenu. Rizika zahrnují traumata daného
jedince i jiných osob, škody na majetku,
vznik závislosti, trestnou činnost. Nezralí,
agilnl, často kreativní jedinci se touží ales-
poň na krátkou chvíli vymknout z každo-
denního stereotypu. Touží zažít nezvyklý,

pomoci atd.
Náhlé příhody mohou vzniknout cí-

leně, ale i experimentováním či náhodně,
část z nich pak může končit těžkým až
kritickým poškozením zdravotního stavu.
Dopravní nehody nezletilých s "vypůjče-
nými" osobními vozy rodičů nebo s od-
cizenými vozy jsou obdobné nehodám
dospělých. Vysoká hladina adrenalinu při
honičce s policejním vozem utlumí po-
cit strachu a racionality jednání a končí
nejčastěji polytraumatem. Polytrauma
vyžaduje okamžitou a náležitou pomoc
a ošetření. Přesto nelze vyloučit handi-
capující následky. Společně mohou vést
k reaktivnímu depresivnímu syndromu,
k nenávisti až k agresivitě vůči zdravé po-
pulaci vrstevníků.

Adrenalinové sporty se nám budou
nabízet neustále, budou přicházet nové
a jejich obliba bude určitě stoupat. Úko-
lem zůstane učinit je bezpečnější traurna-
to logicky i psychologicky a nabízet vhod-
né kompenzační kreativně seberealizační
činnosti, kterým se mohou věnovat dnešní
děti i později ve své dospělosti.

Prevenci a zvýšenou pozornost volné-
mu času dětí je třeba zdůrazňovat rodičům
dětí agilních, hyperaktivních a hyperkine-
tických, vysoce kreativních, popř. jevících
známky zvýšené agresivity nebo naopak
sníženého sebevědomí a sebedůvěry. Mají
včas směřovat jejich zájmy i volný čas
k jiným aktivitám, které by je zaujaly stej-
ně intenzivně a v nichž by mohly snáze
najít svou příležitost vyniknout.

MUDr. Irena Banošová



Dožínky se konaly po téměř padesáti letech
V sobotu 13. srpna se v naší obci konaly téměř po 50 letech DOŽÍNKY. Přípravy odstartovaly již začátkem roku. Nejdůležitější bylo

získat ves"keré informace a materiály o průblhu této akce. Bylo potřeba obejů starší spoluobčany, kteří se před 50 lety této akce účastnili.
Informace jsme získali od p. Fltbora; naší kronikářky pí Lapčikooě; p. Kaňovského a spousty dalších. Také hodně nového jsme se dozuě-
děli od pt Tarcalouě; která nám poradila v oblasti krojů. Chlapský kroj má složenl: klobouk s uoničkau, košile s vyšfváním, kordule; drle,
zástěra (šnekovice) a holenky, ženský krojpak šátek,jupka, sukně pod kolena a cikánky.

Po získání těchto informací mohly dožínky začít naplno. Po oslovení souhlasili s rolemi hospodáře a hospodyně manželé Kučeroui
a s rolí šafáře p. Maňásek. V průvodu šel pár s věncem a kyticí sekáči a žnec"ky, děvečka, pacholek a ostatní. K naší radosti seprůuod«
účastnily imalé děti.

Ve 14.00 hod. byl sraz u Kadlčíkového na Zákří. Odtud se s10k panu starostovi a pak průuod pokračoval k hospodářovi a hospody-
ni. Zde proběhlo předání darů, každý pár pronesl děkounou řeč. Průuod pokračoval přes celou obec a jeho zakončení bylo na hřišti, kde
hospodář s hospodyní pode"kovali za celé DOŽÍNKY. Večer hrála k poslechu a tanci dechová hudba SADOVANKA.

Závěrem bychom chtěli pode "kovat všem, kteří sepodileli jak aktiuně; tak pasivně na zdárném průběhu této akce.
Další připravovanou akcí jsou SLovAcKÉ HODY, které se uskuteční 29. října 2005. Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat.

O.S.K.CH.
Foto: František Smrtka
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Hasiči získali na okresní primát
Kněžpolští hasiči v uplynulých měsících vůbec nezaháleli. Absolvovali celou řadu soutěží, většinou s umístěním na předních příč-

kách výsledkových žebříčků. V dubnu to byla soutěž v Kunovicích, v květnu Bílovice a Šarovy, v červnu zajížděli do Sazovic a Dolního
Němčí. Červenec znamenal přímo soutěžní dostihy: závodilo se v Částkově, Mistřicích, Tučapech, Březolupech a 9. července i na
domácím hřišti, kde proběhla divácky atraktivní noční soutěž s dobrým umístěním - po poctivém tréninku Kněžpoli patřilo 4. místo
mezi 26 zúčastněnýrni týmy. Soutěž měla mezi občany velký ohlas. Spoluobčanům, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti cvičiště, se
omlouváme za rušení nočního klidu a děkujeme za pochopení. Kněžpole hostilo v červenci hasičskou soutěž ještě jednou, a to 24. 7.
u příležitosti svatoanenské pouti. Na tradiční klání dorazilo 21 družstev, žádné z nich ovšem nedokázalo naše reprezentanty porazit.

V srpnu jsme soutěžili ve Véskách a Kunovicích, 6. 8. jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení hasičského sboru v sousedním
Jarošově. Na poslední utkání o Velkou cenu okresu, které proběhlo 4. září v Košíkách, jsme jeli jako jeden z favoritů. Vraceli jsme se už
jako vítězové samotné soutěže i celé Velké ceny. Je to jistě velký úspěch, ale také velký závazek. Do konce roku bychom měli stihnout
ještě soutěž o Slovácký džbánek i noční soutěže v Uh. Brodě a ve Véskách. V říjnu poměříme síly s hasičskými sbory z celé republiky
v Českém Krurnlově,

V červenci jsme měli možnost dokázat nejen sportovní formu, ale též připravenost na boj s červeným kohoutem - náš sbor se podí-
le! na likvidaci požáru stohu slámy u lesa. V oblasti kultury a osvěty jistě stojí za zmínku naše účast na hasičské pouti na sv. Hostýně,
která proběhla 30. dubna. V těchto dnech už pomalu začínáme s organizačními pracemi kolem tradiční Hubertovy jízdy a nezůstaneme
stranou ani při dalších společenských akcích, připravovaných v naší obci do konce roku.

Závěrem bych chtěla dodat, že bychom mezi sebou rádi uvítali nové členy - děti a především mládež z řad -náctiletých. Chceme náš
sbor doplnit o hasičský dorost, který jednou převezme štafetu po dnešní úspěšné generaci. Práce hasičů je velmi zajímavá a pro mladé
přitažlivá. Jsme kolektivem lidí vždy ochotných pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba.

Marie Abrhámová, jednatelka

To neni výbuch sopky, ale hořící stoh slámy.
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Třídění odpadu je dnes móda, ale i nutnost
V naší obci lze v současné době najít dvě místa, kde mohou lidé ukládat tříděný odpad. MUSÚTI velmi pochválit pana starostu

i obecní zastupitelstvo, když v dubnu 2004 pečlivě zvážili návrh na umístění dalších sběrných kontejnerů a vyšLitak vstříc obyvatelům
naší části obce - Markova a jeho přilehlých ulic. Netrvalo to ani měsíc a barevné kontejnery stály v naší ulici, za což chci všem, kteří
na tom mají zásluhu, dodatečně moc poděkovat!

Odpadly nám tak "idylické" procházky s kočárkem a přecpanými pytli k parkovišti u obecní hospody. Věřím, že s dalším sběrným
místem přibylo lidí, kteří dříve kvůli velké vzdáleno ti vážili cestu ke kontejnerům jednou za čas a nyní jim už nic (kromě vlastního
pohodlí) nebrání v ekologickém chování!

Když jsem pátrala ve statistikách ministerstva životního prostředí, zjistila jsem, že v České republice e do třídění odpadu zapojilo
57 % obyvatel, což je srovnatelné například s Dánskem, Švédskem či Lucemburskem. Ovšem stále nedosahujeme hodnot, jakými se
chlubí třeba Němci, Belgičané nebo Rakušané ...

Třídit odpad není jen výmy I nějakých ekonadšenců. Naopak, v zájmu šetrnosti k našemu životnímu prostředí je to naprostá
nutno t! Dnes je to údajně i mód ni záležitost, což je nakonec také pro dobro věci! Své udělala i televizní kampaň, která poukazuje na
nesmyslné výmluvy "netřídících" lidí. Nejčastějším důvodem, který bývá uváděn, a který ča to slýchávám i ve svém okolí, je tvrzení, že
vytříděný odpad stejně končí na hromadě s ostatním, takže separování nemá žádný smysl. Firmy však v žádném případě nesmí míchat
tříděný odpad s komunálním, a to ani v případě, že je vytříděn špatně (často kvůli nevědomosti či pohodlnosti některých občanů, kteří
si nečtou etikety na kontejnerech)! V takových případech musí společnosti odpad dotřídit.

Jak správně třídit odpad
Papír

Do kontejneru na papír patří:

Nevhezujte sem:

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, knihy, papírové sáčky
a ubrousky, krabice (řádné rozdělaněl) ...
krabice od mléka a ostatních nápojů (džUS1~ atd. ..), voskovaný a uhlový papír (kopírák),
mastný a jinak znečištěný papír, použité vložky a plenky ...

Sklo
Do kontejneru na sklo patří:

Nevbezujte sem:
Plasty

Do kontejneru na plasty patří:

bílé i barevné sklo, sklo od nápojů, skleněné nádoby a střepy,
(sklo má být čisté,bez zátek, víéek a Iroubouacicb u:Mvéni.0
porcelán, keramiku, žárovky a zářivky, zrcadla, auto kla, drátěné sklo ...

Nevbezuite sem:

PET láhve (vždy seflápnu/é!!.0,čisté plastové obaly (obaly od sladkosti, kelímky odjogurt/i,
nádobky od margarinů, pomazánek a ostatních mléčných výrobkli - zbavel1ých kovové folů), výrobky
z plastů (plastové hračky, spotřebni zboží), polystyrén ...
plastové obaly kombinované s kovem, plastové obaly znečištěné mastnotou
nebo chemickými látkami ...

Kovy
Kovové odpady se odnášejí do sběren nebo do "recyklaČIúch" dvorů!

Na závěr uvádím několik dobrých rad, které se osvědčily v naší domácnosti, a které nás naučily tak důslednému třídění, že do
popelnice vhazujeme jen zhruba 10 % z celkově vyprodukovaného odpadu. Můj muž je v třídění odpadu dokonce tak uvědomělý,
že poctivě odtrhává i papírky od čajových sáčků, za což mu patří můj obdiv! Takových třídících kvalit zatím sama nedosahuji, ale na
jeho pečlivost jsem náležitě pyšná!

Jak začít?
1. Pořiďte si do domácnosti více odpadkových košů na ukládání plastů, skla, bioodpadu, popřípadě kovů (aIuminiových

víček. ..) a klasický koš (na vše ostatní, co nelze separovat a co tudíž skončí v popelnici). Pokud se vám hned nechce do
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takové investice nebo se potýkáte s nedostatkem místa, jistě postačí i malé papírové krabice nebo igelitové pytle, které
lze ukrýt třeba ve špajzu.

2. Jestliže doma úspěšně zavedete třídící systém, pochlubte se všem sousedům a přátelům, kteří k vám přijdou na návštěvu.
Určitě se nad sebou zamyslí a třeba právě ve vaší kuchyni zjisti, že třídit odpad není takový problém ...

3. Je přece známo, že příklady táhnou! Proto buďte příkladem nejen pro sousedy, ale i pro své vlastni děti. Ty jsou
v některých rodinách často jedinými členy, kteří ochotně odpad třídí, mimo jiné i vlivem ekovýchovy ve školách!

4. Většina obchodníků si je velmi dobře vědoma, že "obal prodává", a tak běžně vidíme např. u mléčných výrobků,
že mají obalů hned několik (kombinují se plasty, papír, a1uminiová víčka, apod ...). Proto, pokud máte z čeho vybírat,
volte takové výrobky, které zatěžují životní prostředí co nejméně!

S. Představte si běžnou situaci, kdy chodíte po nákupech. Zajdete do lékárny - dostanete igelitový sáček, koupíte si klubko
niti - dostanete sáček, v papírnictví další sáček, atd. Tyto sáčky na každou drobnost, kterou zakoupíte, jsou přece
naprosto zbytečné, pokud je můžete strčit do kabelky jen tak! Chvíli mi trvalo, než jsem se naučila igelitové sáčky
v obchodech odmítat (jestliže se zrovna nejednalo např. o pečivo), ale je to jen otázka zvyku. Pokud se to naučíte
také, uděláte tím pro naše potomky i následující generace opravdu hodně!

6. Buďte na své ekologické počínáni patřičně pyšní!

Bohužel v naší obci zatim chybí oranžový kontejner na nápojové kartony (krabice od mléka a ostatních nápojů), který by jistě
stál za zvážení. Obyvatelé nové ulice za Markovem zase postrádají hnědý kontejner na ukládání bioodpadu, neboť většina z nich nemá
zahrádku, a tudíž je pro ně bezpředmětné pořízení kompostéru nebo vybudování hnojiště. Věřím, že také tato záležitost najde brzy
vhodné řešení!

Čistota a udržování pořádku v okolí sběrných stanovišť by měla být samozřejmostí, a tak trochu i naší vizitkou. Přeji Vám všem
mnoho úspěchů a správných rozhodnutí!

Mgr. Eva Hudečková

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Tenisová sezona vyvrcholí

~~ tradičním burčákovým turnajem(
Vážení občané, dovolte mi,

abych Vás jménem Tenisového

/
klubu Kněžpole seznámil s jeho
činností v letošním roce.

Tenisový klub má 65 členů. Pro své členy i příchozí orga-
nizuje akce dle určitých pravidel, které stanovuje výbor TI< na
svých pravidelných schůzích. V plánu práce klubu na letošní rok
byly 4 turnaje, z nichž 3 již proběhly Gen pro zajímavost - denní
turnaj 28. S., noční turnaj 2. 7. a denní turnaj 27. 8.). Pravidelným
zyvrcholenírn sezóny se stává tradičně velmi oblíbený Burčákový
turnaj, který však nemá dosud stanoven termín z důvodu zajiště-
ní, jak již název napovídá, kvalitního burčáku pro účastníky akce.
Je nutné zdůraznit, že turnaje neslouží jen k porovnání sportovní
výkonnosti jednotlivých hráčů, ale stávají se pomalu významnou
polečenskou akcí pro klub i zúčastněné. Proč zdůrazňuji spole-

čenskou akci? Je to prosté, protože ne všichni účastníci se aktivně
podílejí na hře, ale přicházejí si i jen popovídat s ostatními, což
má za následek vždy vytvoření skvělé atmosféry.

Významnou činností klubu je příprava budoucí tenisové ge-
nerace v tenisové škole, kam pravidelně dochází 17 dětí. Děti jsou
rozděleny do skupin podle věku, jejich výkonnosti a také jejich
časových možností. Věkové složení je od dětí předškolního věku
až po žáky 7. a 8. tříd. Pro jejich sportovní růst se podařilo zajistit
2 trenéry s licencí Českého tenisového svazu, oba mají licenci
3. třídy. Tréninky tenisové školy jsou organizovány tak, aby v ob-
dobí trvání hlavní tenisové sezóny (duben až říjen) bylo každé dítě
2x týdně na kurtu. V zimní sezóně se loni podařilo pro zájemce
zajistit tréninky v tenisové hale v Uherském Hradišti na kurtech
u Moravy, letos se předpokládá obdobné zajištění.

Letos proběhl již 2. ročník týdenního soustředění dětí, kde
nebyl v náplni jen tenis, ale i jiné sportovní aktivity. Pro srovnání
výkonnosti a dovednosti dětí bylo v plánu práce TI< vyhrazeno

místo pro tenisový turnaj rodičů s dětmi, který byl zorganizován
koncem června. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií - pro
mladší a starší děti. K vidění zde již byly opravdové tenisové
bitvy, ocenění pak získaly všechny děti, nejen vítězově. Pro velký
úspěch této akce bylo rozhodnuto, že stejná akce bude zopako-
vána, tentokrát na přelomu prázdnin a školního roku. Starší děti
jsou již natolik tenisově vyspělé, že uvedený turnaj zvládnou bez
doprovodu rodičů na kurtu, takže sehrají turnaj ve dvouhrách.
S rodičovskou podporou na kurtu tak bude soutěžit pouze mlad-
ší kategorie.

Jedním z dalších úkolů pro klub je zajištění chodu areálu
a jeho zvelebování. Za tímto účelem byly v letošním roce poří-
zeny sekačky na trávu. Pravidelně probíhají udržovací a obno-
vovací práce na všech zařízenich, které klub využívá. K tomuto
účelu slouží buď brigády členů nebo práce správců. Pro zlepšení
komfortu služeb pro členy i příchozí byl z prostředků klubu za-
koupen vyplétací stroj na tenisové rakery. Pro přilákáni dalších
zájemců do areálu je provozováno hřiště na francouzskou hru
pétanque a ruské kuželky. Samozřejmostí je údržba dětských hřišť
v prostorách klubu správcem areálu.

Toto všechno plus další, jako je velmi kvalitní zázemí (osvět-
lené kurty, cvičná tenisová stěna, šatny se ociálním zařízením,
možnost grilování, hezké posezení) způsobuje zvyšováni návštěv-
nosti celého areálu, který je zejména za pěkného počasí o víken-
dech nebo v odpoledních hodinách plně vytížen nejen členy klu-
bu. To však neznamená, že bychom odmítali další nové zájemce
o hru, ale je nutno případně počítat s delší rezervací kurtů. Tímto
Vás všechny zvu k návštěvě areálu jménem výboru Tenisového
klubu.

Ing. Radim Kutálek,
mistopredseda TK
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Kněžpolšti fotbalisté na startu nové sezony
V průběhu předposledního červnového ví-

kendu padly poslední góly mistrovských fotba-
lových soutěží sezóny 2004-2005. Naše týmy si
v ní vedly následovně:

"A" tým mužů skončil v tabulce okresní-
ho přeboru na průměrném 9. místě se ziskem
32 bodů a brankovým poměrem 42:53. Při hod-
nocení tohoto ročníku nebude možno jej zařa-
dit mezi ty úspěšné.

Ještě horší výsledek dosáhl v základní tří-
dě "B" tým mužů. Skončil totiž na posledním
11. místě se ziskem pouhých 5 bodů a branko-
vým poměrem 29:69. Jediného vítězství v soutě-
ži dosáhli hoši v souboji se sousedem v tabulce,
zálohou Traplic.

Ani dorostenci svým umístěním na Ač tváře i kulisy na snimku jsou 'Zcelasoučasné, patří tato fotografie do kategorie his-
12. místě okresního přeboru s 23 body a skóre torickych. Kněžpolská .Benfika" přestala po několika letech působení vefotbalových
54:100 neudělali určitě radost ani svým přízniv- soutěiich existovat.
cům, ale zejména sami sobě. Na druhou stranu
však je třeba zdůraznit, že hlavní cíl sezóny, udržení soutěže pro další ročník, kluci splnili.

Naproti tomu žáci svým umístěním na 8. místě s 37 body a skóre 71:63 dosáhli velmi pěkného výsledku a svými výkony ve většině
zápasů nezklamali.

Ani po skončení mistrovských bojů sportovní ruch na hřišti na Markově neustal. Naopak v letošním roce v průběhu letní pře-
stávky zde proběhlo několik zdařilých akcí. K těm nejvydařenějším patřilo přátelské utkání mužů s účastníkem hokejové extraligy,
týmem HAMÉ Zlín. Téměř 500 diváků vidělo zápas solidní fotbalové úrovně s výsledkem 2:2. Zejména pro kluky a děvčata to byl
jistě velký zážitek, neboť vidět na vlastní oči zlínské hráče, které měli možnost zatím sledovat pouze na televizních obrazovkách, se jim
nepodaří každý den. Však také se někteří hokejisté v poloča ové přestávce ne tačili ani občerstvit, protože zájem o jejich autogramy
byl neví daný.

Tradiční žákovský turnaj proběhl letos za účasti osmi týmů (Ostr. NováVes,Topolná, Jarošov, Mistřice, Bílovice, Staré Město, Bře-
zolupy, Kněžpole) a byl odehrán na hlavním i tréninkovém hřišti. Naši žáci tentokrát příliš neuspěli a skončili až na 5. místě.

Po mnoha letech uspořádal fotbalový oddíl také turnaj dospělých za účasti týmů: Slovan Kladno, Mařatice, Topolná a Kněžpole.
Naši hoši nenašli v turnaji přemožitele a bezpečně zvítězili.

V zápasech se představilo také několik vyhlédnutých posil. Nakonec se podařilo do úspěšného konce dotáhnout přestupy Pavla
Hyži z Lipova, Petra Hruboše z Ořechova, Radka Kašného z Mistřic a Viléma Janíka z Březolup, kteří v současné době nastupují v
zápasech nového ročníku okresního přeboru.

V závěru července se v Mistřicích konal další z řady turnajů hráčů nad 35 let. Po nevydařeném loňském ročníku obsadili Kněžpo-
lané třetí příčku, když se o finálovou účast připravili obdrženou brankou v samém závěru zápasu s domácím týmem.

V současné době již probíhají boje o mistrovské body nového ročníku. Zda příprava proběhla podle představ, ukáží až samotné
výsledky, které fotbalový fanoušek jistě sleduje nejen přímo na hřišti, ale také prostřednictvím internetových stránek obce www.knezpo-
le.cz , jejíž součástí jsou také fotbalové stránky Sokola www.knezpole.czjsponovci.htm.

kovzde

Exhibični přátelské utkán; s hokejisty extraligověho Hamé
Zlín 'Zpestřilo domácím hráčům i divákům prázdninový
fotbalový půst.
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