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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Od posledního vydání našeho zpravodaje už uplynula poměrně dost dlouhá doba a myslím si, že během ní se toho v naší obci dost událo. První čtvrtletí letošního roku je za
námi a máme za sebou značné množství kulturních akcí, které jste mohli navštívit nebo
jen registrovat zpovzdálí. Začátek roku se nesl tradičně v duchu plesové sezóny. Mohli
jste se potkat na již tradičním mysliveckém plese, také na plese naší farnosti, který se
letos uskutečnil v Kněždubě nebo na tradici získávající fašaňkové zábavě a fašankovému průvodu po obci. Uskutečnil se také školní karneval a koncert pěveckých sborů.
Nejbližší kulturní akce, na které se opět můžeme setkat, je tradiční Kněždubský košt vín
o Velikonocích.
Zimní měsíce, i když spíše připomínaly ty jarní, proběhly z pohledu obecního úřadu jako
přípravné na další roční období, kdy potom probíhá realizace akcí, které zastupitelstvo
schválí. Rozhodně jsme nezaháleli, ale pilně pracovali. Dá se říci, že se jedná o práce
vesměs úřednické a tudíž málo viditelné, ale nezbytné a velmi důležité pro přípravu
projektů, které obec hodlá realizovat. Mnozí z Vás, především z řad mladší generace,
netrpělivě čekají, až se v Kněždubu otevře nová lokalita pro výstavbu rodinných domů.
V této souvislosti se s potencionálními zájemci uskutečnila informativní schůzka, kde
byla představena územně zastavovací studie lokality a včetně harmonogramu dalších
kroků obecního úřadu v této záležitosti. V současné době probíhá územní řízení pro celý
projekt, které zajišťuje Stavební úřad ve Veselí nad Moravou.
Jsou také připravovány další projekty a investiční akce, které bude obec realizovat. Byl
zpracován projekt pro rozvoj a využití plochy na zahradě základní školy pod názvem
“ Školní zahrada očima našich dětí“ a podána žádost o přiznání dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj. Na zahradě by měl vyrůst společenský altán pro možnost venkovní
výuky, tartanová dráha s doskočištěm a další venkovní prvky pro herní i společenské
využití jak školy, tak veřejnosti. Předpokládaný rozpočet akce je cca 550 tis.Kč. Dalším
zpracovaným projektem je dokumentace pro provedení rekonstrukce chodníkové sítě v
místech, kde není plánována rekonstrukce kanalizace. Projekt je členěn na etapy a jako
první etapa je zpracována trasa ve středu obce od Pohostinství Na rožku /Pavlicovi/ až
po rozcestí u prodejny paní Náhlíkové, samozřejmě po obou stranách. Chodníky by měly
být ze zámkové dlažby vč. obrubníků, nájezdů a také dvou oficiálních přechodů pro
chodce. Předpokládané náklady se pohybují ve výši cca 3 mil.Kč. Projekt je připravován
pro žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, a pokud budeme úspěšní, k
realizaci by došlo začátkem roku 2015. Dále je zpracováván projekt „ Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“ v rámci Operačního programu
životního prostředí. Výsledkem tohoto projektu by mělo být vypracování návrhů pro
realizaci protipovodňových opatření, které by měli do budoucna zabránit negativním vlivům tzv. “bleskových povodní“ v naší obci. Na tomto projektu spolupracujeme společně
s Tvarožnou Lhotou, která toto zpracovává pro svůj katastr.
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Pracuje se také na přípravě opravy fasády na budově sokolovny a opravě místní komunikace nad Výhonem směrem ke kapličce sv. Urbana. Byla již také provedena oprava
parket na sokolovně, čehož jste si vy, kteří jste byli na fašaňkové zábavě jistě všimli. Na
sokolovně bylo také doplněno nádobí, sklo a byly zakoupeny dva chladící boxy, aby bylo
vše připraveno pro novou sezónu oslav a svateb, kterých je na sokolovně letos nepočítaně. Společně s farním úřadem byla provedena oprava oplechování na střeše kostela a
v nejbližší době je v plánu provedení nátěru plechové střechy na budově nové márnice
a sociálního zařízení na hřbitově.
Pro nadcházející týdny nás čeká především údržba veřejných ploch a prostranství. Pro
zájemce z řad vás občanů, byly zakoupeny růže pro novou výsadbu či doplnění stávajících záhonů na prostranstvích před vašimi domy. Bylo zakoupeno celkem 350 kusů
růží, tak doufám, že nás brzy potěší kvetoucí záhony po celé obci. Byla provedena revize
herních prvků na všech dětských hřištích v obci, jejich oprava a byl doplněn inventář
laviček, stolů. Doufejme, že za krátký čas nebude potřeba opravovat tyto věci znovu
z důvodu vandalského zacházení s nimi.
Závěrem mého úvodníku bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, popřát pro nadcházející
„svátky jara“ hezké dny, abychom pookřáli na těle i duchu, aby se opětovně zrodilo pozitivní myšlení, správný a vstřícný přístup k lidem, přírodě i vzájemnému soužití v naší
obci.
Přeji Vám příjemné velikonoční svátky a těším se na setkání u příštího vydání zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.
USNESENÍ Z 24. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉ DNE 7. 2. 2014
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 24. schůze ZO ing. Jana Petruchu. Ověřovatele zápisu o průběhu 24.
schůze ZO: Milan Durna, Marie Křížanová.
2. Program 24. schůze ZO.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2014.
4. Rozvojový strategický plán obce na rok 2014-2018.
5. Doplnění rozpočtového opatření obce č.6/2013 k 31.12.2013.
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6. Smlouvu o hudební produkci na Hody 2014 – DH Skoroňáci.
7. Smlouva o dílo č. 140131 s Ing. arch. Lenkou Holoušovou- Pecuchovou na zpracování Územní studie „Kněždub – plocha bydlení F+G“, lokalita pro výstavbu RD.
8. Územní studii „Kněždub – plocha bydlení F+G“.
9. Dodatek č.2 ke kupní smlouvě na dodávku kovových odpadů-Kovosteel Recycling,
s.r.o.
10. Zpracování projektu a podání žádosti o dotací z MMR na akci „Venkovní učebna na
zahradě Základní školy Kněždub“.
11. Výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce, dle Nařízení
vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
12. Smlouvu na renovaci parket na Sokolovně s firmou Podlahářství Petr Glos, Uherské
Hradiště.
13. Smlouvu na zpracování projektové dokumentace na akci: “Kněždub – bezbariérové
chodníky I. etapa“ s firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
14. Plná moc k zastupování obce na řádné VH Honebního společenstva Kněždub pro
starostu obce.
15. Dodatek č. 4 ke Smlouvě na pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub, uzavřené s p.
Josefem Matyášem ml., Kněždub č.p.147, 696 64.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 23. schůze ZO ze dne 19. 12. 2013.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 19. 12. 2013 do 7. 2. 2014.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů při OÚ Kněždub o jednáních a činnostech za rok
2013.
4. Žádost o zapojení obce do kampaně „Vlajka pro Tibet“.
5. Schválený rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2014.

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 14. 3. 2014
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 25. jednání ZO ing. Jana Petruchu. Ověřovatelé zápisu o průběhu 25.
jednání ZO: Miroslav Štípský, Miroslava Andrýsková.
2. Program 25. jednání ZO.
3. Rozpočet obce na rok 2014 v paragrafovém členění.
4. Rozpočtový výhled na rok 2015-2016.
5. Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2013.
6. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace, Kněždub 148, 69664, za
rok 2013.
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7. Inventarizaci majetku Obce Kněždub za rok 2013.
8. Žádost o přerozdělení zisku ZŠ a MŠ Kněždub, p. o., Kněždub 148, 69664, za rok
2013.
9. Zpracování projektu protipovodňových opatření včetně studie proveditelnosti v povodí obcí Kněždub a Tvarožná Lhota, podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub,
uzavřené s p. Josefem Matyášem ml., Kněždub č.p.147, 696 64, do 30.4.2014.
11. Žádost o dar pro ZO ČSOP 63/03 Buchlovice.
12. Žádost o příspěvek na rok 2014 pro Charitu Veselí nad Moravou, Masarykova 136,
69801.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 24. jednání ZO ze dne 7.2.2014.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 7.2.2014 do 14.3.2014.
3. Žádost o pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub – žadatelé: Manželé Stránští, Kněždub č. 354.
4. Zprávu o kontrole obce VZP ČR.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kněždub za rok 2013.
ZO zamítá :
1. Žádost společnosti KORDIS JMK o zapojení Obce Kněždub do IDS JMK.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2013.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ
OBEC

VÝNOS

Blatnice
Blatnička
Suchov
Nová Lhota
Lipov
Louka
Velká nad Veličkou
Javorník
Hrubá Vrbka
Malá Vrbka
Kuželov
Hroznová Lhota
Tasov
Žeraviny
Kozojídky
Tvarožná Lhota
Kněždub
Moravský Písek
Vnorovy
Veselí nad Moravou

60 908,15 940,11 520,19 729,59 228,28 839,63 473,13 227,16 904,7 670,12 138,30 566,15 591,5 920,15 039,25 278,29 176,44 314,123 884,217 073,-

Celkem

816 417,-

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dětský karneval
V sobotu 18.1.2014 uspořádala ZŠ a MŠ Kněždub a KRPŠ DĚTSKÝ KARNEVAL. Paní učitelky spolu s DJ Tomem, Křemílkem,
Vochomůrkou a žákyní Šebestovou připravily dětem zábavný program.
Na začátku karnevalu se masky představily. Následovalo několik
soutěží, kde byl každý výkon odměněn sladkostí. Na závěr byla
uspořádána tombola, která obsahovala 130 cen. Celé odpoledne
moderovali Křemílek (Zuzka Piškulová) a Vochomůrka (Maruška
Šindlerová).
O hudbu na karneval se postaral DJ Tom. Občerstvení zajistily naše
kuchařky.
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Věříme, že se karneval všem líbil.
Děkujeme všem, kteří se na pořádání dětského karnevalu podíleli, všem, kteří přispěli
darem do tomboly a panu faráři, který nám zapůjčil aparaturu.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Na podzim se zúčastnili tři žáci 5. ročníku školního kola Matematické olympiády. Byli
to : Zbyněk Hejl, David Klvač a Petr Piškula. Do okresního kola, které se konalo 22. 1.
2014 v Hodoníně postoupili David Klvač a Petr Piškula. Ani zde naši žáci neudělali ostudu a patřili mezi úspěšné řešitele. Ze 44 soutěžících se David Klvač umístil na pěkném
21. -26. místě. Petr Piškula nás velmi mile překvapil a skončil ještě se dvěma soutěžícími
na výborném třetím místě.
Gratulujeme !
Mgr. Olga Chrenčíková
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2014 ( mezinárodní soutěž – školní kolo )
21.3.2014 proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Soutěž je zaměřena na řešení logických úloh. Děti měly na výběr z pěti odpovědí, kde
vybíraly jednu správnou.
Kategorie CVRČEK pro 2. a 3.ročník:			
1.
Skalka Tomáš
3.r.
2.
Chudíček Jakub
3.r.
3.
Glozová Vanesa
3.r.
4.
Šmejdovcová Andrea
2.r.
5.
Mařík Miroslav
3.r.

max. 90 bodů
64 bodů
54 bodů
51 bodů
48 bodů
48 bodů

Kategorie KLOKÁNEK pro 4. a 5.ročník:
max. 120 bodů
1.
Piškula Petr
5.r.		 104 body
2.
Hejl Zbyněk
5.r.		 67 bodů
3.
Olša Petr
5.r.		 66 bodů
4.
Nejedlík Max
4.r.		 58 bodů
5.
Klvač David
5.r.		 50 bodů
Nejlepším řešitelům blahopřejeme!

Mgr. Olga Chrenčíková

Prvňáčci učí předškoláky.
Den před zápisem dětí do první třídy nás navštívily děti ze školky, budoucí prvňáci. My
jsme se na ně moc těšili. Samozřejmě jsme se jim taky chtěli pochlubit, co už jsme se od
září naučili. Společně jsme si zazpívali, pak jsme jim ukázali, jak už umíme číst, zahráli
jsme si s nimi na vláček, předvedli jsme jaká umíme psát písmena, počítali jsme. Noví
žáčci si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, prohlédli si naše učebnice, sešity a dostali
i úkol, který jsme jim pomáhali splnit. My jsme na oplátku od nich dostali balíček bonbonů, který jsme si hned všichni rozdělili a trochu si zamlsali. Doufáme, že se jim u nás
líbilo a už se těší do školy.
Jana Piškulová a prvňáčci
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Ve čtvrtek 30. ledna proběhl v naší škole zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. Tentokrát probíhal zápis ve dvou učebnách, v učebně 1. ročníku probíhal
samotný zápis, ve druhé učebně si mohli rodiče prohlédnout pomůcky pro 1. ročník a práce dětí. Spolu se svými
dětmi si zde mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.
V této učebně měli děti možnost se ještě pohrát a rodiče
občerstvit při čekání na zápis. Po úvodní recitaci básničky
následovalo několik praktických úkolů (spojování prvků,
přepis písmen, dokreslování prvků podle předlohy). Paní
učitelky zjišťovaly u dětí znalost barev, geometrických
prvků, držení tužky a další znalosti a dovednosti. Na závěr měli budoucí žáčci nakreslit postavu.
Děti si ze zápisu odnášely dárky a výrobek od svých budoucích spolužáků. Celkem přišlo k zápisu 12 dětí, z toho
2 rodiče žádají odklad školní docházky.
Tak v září na shledanou!
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Počítače pro začátečníky
Základní škola nabídla letošní školní rok kurz PC pro dospělé. S pěti zájemkyněmi, které
se poctivě zúčastnily všech deseti lekcí, jsme se od 22. října 2013 do 14. ledna 2014
scházely každé úterý v 16:45.
Účastnice kurzu se seznámily se základními pojmy, zaměřily jsme se především na
Microsoft Office Word, kde jsme pracovaly hlavně s texty a obrázky. Značnou část jsme
se věnovaly práci s internetem, který je v dnešní době běžnou součástí života (e-mail,
vyhledávání informací, zajímavé a praktické www stránky…).
Kurz byl určen především pro ty, kteří se s prací na počítači a internetem nesetkali nebo
jen zběžně a chtěli se s ním blíže seznámit a naučit se něco nového.
							
Eva Štípská
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Masopust v MŠ
Na masopust se v naší MŠ chystáme s dostatečným předstihem. Vyrábíme masky, chrastítka, učíme se písně, říkadla a tanečky. To vše jsme zúročili na úterní masopustní obchůzce vesnicí, ze které jsme se vrátili s košíkem plným sladkostí.
Jarmila Frolková

Jaro v MŠ
Počátkem jara jsme se v naší MŠ seznámili s ptačí říší. Povídali jsme si o životě ptáků,
čím se živí, kde bydlí, hráli si na ptáky v hnízdech, malovali je, vykreslovali, poslouchali
ptačí zpěv a taky četli ptačí pohádky. S dalšími zajímavostmi ze života chráněných ptáků
nás seznámila paní z VIS Bílé Karpaty a něco jsme si našli v knihách půjčených při společné návštěvě obecní knihovny.
V březnu nás navštívila paní
psycholožka z pedagogického střediska ve Veselí nad Moravou, aby zahájila práci v edukativně stimulační
skupině s předškoláky. Další sezení s
dětmi a jejich rodiči si pak domluvila
už do Veselí, oproti původní domluvě,
což některé rodiče částečně odradilo.
Doufáme, že příští školní rok se nám
podaří zajistit něco obdobného v budově MŠ.
Koncem měsíce nás pozvali místní
členové hasičského sboru k praktické ukázce cvičení, které nám předvedli jejich mladší
nástupci. Všichni jsme obdivovali jejich rychlost a obratnost.
1. dubna jsme navštívili divadelní představení ve Strážnici s názvem Příhody včelích
medvídků v podání pražského divadla Krapet. Děti se setkaly se známými postavičkami

Kněždubský zpravodaj 1/2014

13 strana

Čmeldou a Brumdou, obrovitým Pučmeloudem a dalšími živočichy ze světa hmyzu.
Pohádka proložená písničkami a veselým skotačením čmeláčků se všem velice líbila.
Letošní jaro jsme si založili na dvoře MŠ bylinkovou zahrádku a taky jsme se podíleli
na sázení tůjí na školkovské zahradě.

SBĚR

ELEKTROODPADU

Dne 28., 29. a 30. 4. 2014 pořádá škola
sběr elektroodpadu.
Sběrné místo : dvůr MŠ.
Sbíráme především staré ledničky, pračky a další
elektrospotřebiče.
Děkujeme Vám všem za spolupráci.
Mgr. Lenka Miklíková, ředitelka školy

strana 14

Kněždubský zpravodaj 1/2014

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
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Souhrn kulturních
a společenských
Obce Kněždub
5. SPOLEČENSKÉ
A KULTURNÍ akcí
UDÁLOSTI.
Souhrn kulturních a společenských
akcí
Obce
Kněždub-II.čtvrtletí
2014.
-II. čtvrtletí 2014.
Duben
12.4.
20.4.
20.4.
27.4.
Květen
1.5.
11.5.
11.5.
31.5.
Červen
1.6.

Sběr železa
Košt vín
Košt vín – taneční zábava
Dětské rybářské závody
Rybářské závody dospělých

Velikonoční koncert
Jahůdky

Májová pobožnost +
Žehnání polí
Den matek
Slavnostní mše – Pouť ke
sv. Floriánovi
Den dětí

21.6.
21.6.

První svaté přijímání
Kněždub
Slavnost Těla a Krve Páně
Jánská pouť

22.6.

Jánská pouť - patrocinium

MS Šumárník Kněždub 8.00
ČZS Kněždub
13.00
ČZS Kněždub
20.00
MO Rybářského svazu 8.00
MO Rybářského svazu 8.00
Farnost Kněždub

Obec Kněždub
Sokolovna Kněždub
Sokolovna Kněždub
Rybník Kejda
Rybník Kejda
Kostel Kněždub

Farnost Kněždub

10.00

ZŠ a MŠ Kněždub
Farnost Kněždub
SDH Kněždub
Obecní úřad Kněždub

15.00
10.00

Kaplička „Na
Nivkách“
Sokolovna Kněždub
Kostel Kněždub

14.00

Obec Kněždub

Farnost Kněždub

10.00

Kostel Kněždub

Farnost Kněždub
Obecní úřad Kněždub

9.00
15.30

Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub

10.30

Kostel Kněždub
Hřiště Sokol
Kněždub
Kostel Kněždub

Zpívání
pod
Zpívání
pod Šumárníkem.
Šumárníkem.
Kněždubské
ve ve
spolupráci
s Obecním
úřadem
uspořádali
velké Josefovské
zpívání. Dá
se
Kněždubskésbory
sbory
spolupráci
s Obecním
úřadem
uspořádali
velké Josefovské
zpíopravdu říct slovo „velké“, poněvadž v tomto pořadu zazněly písně od 106 účinkujících. Před
vání. Dá se opravdu říct slovo „velké“, poněvadž v tomto pořadu zazněly písně od 106
zaplněným sálem místní sokolovny vystoupily: Slovácký kroužek Brno, Cimbálová muzika Martina
účinkujících. Před zaplněným sálem místní sokolovny vystoupily: Slovácký kroužek
Hrbáče, mužské sbory z Nedakonic, z Moravské Nové Vsi a Mužáci Zlín, ženský sbor Vonica Zlín,
Brno, Cimbálová muzika Martina Hrbáče, mužské sbory z Nedakonic, z Moravské Nové
mužský a ženský sbor z Kněžduba a v neposlední řadě bylo vynikající vystoupení souboru Gajdoši
Vsi a Mužáci Zlín, ženský sbor Vonica Zlín, mužský a ženský sbor z Kněžduba a v nez Brna.
poslední
řaděvidět,
byloževynikající
vystoupení
souboru
z Brna.
Je
stále dobré
písničky, které
nám zanechali
našiGajdoši
předkové,
ale i některé nové vznikající, si
Je
stále
dobré
vidět,
že
písničky,
které
nám
zanechali
naši
aleČeského
i některé
nové
stále nalézají cestu ke svým posluchačům. A tak jak závěrem řeklapředkové,
moderátorka
rozhlasu
vznikající,
stále nalézají
svým posluchačům.
A úplně
tak jakdojatá,
závěrem
řekla
Brno
Marcelasi Vandrová,
kterácestu
celýmkepořadem
provázela, jsem
vždyť
kde modemůžete
rátorka
Českéhosbor,
rozhlasu
Brno
Vandrová,
která celým
pořadem provázela, jsem
slyšet
106-členný
jak zpívá
tu Marcela
úžasnou píseň
„Ta Kněždubská
věž“.
úplně dojatá,
kde „Zpívání
můžete pod
slyšet
106-člennýzaznělo
sbor, tolik,
jak zpívá
tu úžasnou
píseňvybrat
„Ta
Písniček
v tomtovždyť
programu
Šumárníkem“
že si každý
divák mohl
Kněždubská
věž“.
tu
svoji. Myslím
si, že spokojenost byla na obou stranách. Díky Vám, že jste nás v tak hojné účasti
podpořili.
kteří jste
neměli tu
možnostpod
se zúčastnit,
si můžete
zakoupit
DVDžez si
celého
koncertu,
Písniček Vy,
v tomto
programu
„Zpívání
Šumárníkem“
zaznělo
tolik,
každý
divák
které
k dostání
na Obecním
úřadě
mohljevybrat
tu svoji.
Myslím
si, vžeKněždubě.
spokojenost byla na obou stranách. Díky Vám, že jste
Z Kněždubské sbory Marie Křížanová
Foto: sbory 1, 2
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nás v tak hojné účasti podpořili. Vy, kteří jste neměli tu možnost se zúčastnit, si můžete
zakoupit DVD z celého koncertu, které je k dostání na Obecním úřadě v Kněždubě.
Za Kněždubské sbory Marie Křížanová

Pozvání na slavení velikonočních svátků s naší farností.
Drazí spoluobčané, bratři a sestry v Kristu!
Chtěl bych vás pozvat ke společnému slavení velikonoc, těch nejdůležitějších událostí
Ježíšova života, kterými založil svou milovanou církev, která je dnes médii tak zmítána
a pošpiňována, kvůli různým skandálům, restitucím, úzkoprsé morálce a kdo ví, čemu
ještě. Přesto je to dál Ježíšova církev, společenství bratří a sester, které k sobě připojil
svátostí křtu.
Jsou to čtyři dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání, kdy
si ve víře připomínáme nejdůležitější události Ježíšova života, jež mají hluboký přesah
do života každého křesťana. Jsou to čtyři dny, které odhalují smysl celého křesťanského
života.
Ano, jsou to právě ty obřady, nad kterými mnohdy řekneme: Proč je to tak dlouhé, musí
to všechno být? A celkem chápu, že to může být pro některé i unavující, když je to jen
další věc toho dne, kterou musí stihnout nebo prostě, protože to tak chce církev. Přiznávám, že i pro mne je těžké dívat se do znavených obličejů utahaných Božích dětí, jež
jsou roztrhány tím vším, co museli dnes zažít. Je to pro mne i těžké, protože obřady jsou
až večer a já mám raději ráno, kdy ještě všechno spí a já si mohu dovolit ten luxus, aby
první z věcí, které otevírají mou mysl, naplňují mého ducha, byly věci Boží. A vůbec
nevadí, že to jde jen zlehka, jen pomalu. Vždyť Bůh není upovídaný, nechce mě zahltit
množstvím informací, jak to můžete často zakoušet ve svých životech, třeba když snídáte
s Novou či s Českou televizí. Mluví jen pozvolna a jen to, co mám slyšet pro dnešní den.
Proto bych vám všem chtěl nabídnout, abyste učinili stejnou zkušenost ve svém životě.
Nabízím vám prožít si velikonoční vigílii ve 4.00 hod. ráno ve farním kostele. Aby také
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do vašich pomalu se probouzejících myslí a pomalu se otvírajícího srdce, jako první
zapadala slova Boží. A ne ledajaká slova, ale slova o vaší spáse, o vaší záchraně. O tom,
co Bůh již z lásky k vám vykonal. A to vše bude umocněno probouzející se přírodou,
chválícím ptactvem, rozednívající se oblohou. Jakoby to vše temné a těžké v našem srdci
bylo najednou zalito světlem vycházejícím z Božího hrobu. Světlem zmrtvýchvstalého
Krista, který vysloví tvé jméno. A možná, že jako Marie Magdaléna řekneš: „Rabbuni“
– „Mistře“, neboť v něm poznáš hlas Boží.
Snad to nebudou první a zároveň poslední obřady za svítání v naší farnosti, ale stanou se
ty letošní obřady něčím, na co si už předem chceme vyhradit svůj čas. Tak dáme Bohu
možnost, aby v mém životě byl tím prvním, s kterým začínám každý nový den, a nebude
jen záchrannou brzdou, které večer svěřuji to, co jsem moc nezvládl.
Přeji vám všem, drazí spoluobčané, aby se letošní velikonoce staly pro vás místem setkání s milujícím Otcem, jenž vás znovu objímá jako své ztracené dítě a říká: „Honem,
přineste nejlepší šaty, dejte mu obuv na nohy a prsten na ruku, zabijte vykrmené tele a
hodujme a radujme se, protože se mi vrátil můj ztracený syn, má ztracená dcera“ (srov.
Lk 15, 22-24).
Přijměte tedy již dnes pozvání na velikonoční slavení, na setkání se vzkříšeným Kristem.
Těším se na setkání s vámi
o. Miroslav Bambuch

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Soustředění florbalistů v Radějově 4. 4. – 6. 4. 2014.
V pátek 4. 4. 2014 jeli florbalisté na soustředění do Radějova. Jako vždy jsme se ubytovali na faře, a velké překvapení pro všechny bylo, že na faře byl nový přístřešek s
posezením, kde snídáme, obědváme a večeříme. Protože nás bylo skoro 2krát více než
minule, spali jsme ve větší místnosti. (tam,
kde jsme jedli minule) Po příchodu se
všichni vybalili a šli jsme na mši svatou,
kterou sloužil otec Jacek, který jako vždy
měl dobré kázání připravené pro děti. Po
příchodu z kostela jsme měli večeři, po
které následovaly většinou volné hry, jako
třeba chytání chroustů nebo dovádění na
nových prolézačkách. (taky tu minule nebyly) A až se setmělo, hrála se oblíbená
hra: SNIPER! Hra se hrála tak, že vzadu
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byly lístky, které se hráči snažili vzít, ale
hlídal je sniper, který když si na někoho baterkou posvítil a řekl jeho správné jméno,
musel se vrátit na začátek humna. Při hře
se stal malý úraz. Pak byla hygiena a večerka, při které se četl příběh z bible. A většina
při tom usnula.
Další den byl budíček překvapivě o čtvrt
hodiny dřív, protože všichni už byli vzhůru.
(minulý den se šlo spát ve 22.00hod) Následovala rozcvička, která se konala v humně
a trvala asi přes půl hodiny. Posnídalo se a
hrály se hry. Po asi 1 hodině hraní se šlo
na hlavní téma: FLORBAL- utkání elévové
versus starší. Těsně vyhráli starší. (elévové
hodně tlačili a dokonce i vedli) Potom následoval výborný oběd (česneková polévka
a kuřecí řízek NIC NEZBYLO!!!) a pak 1
hodinová siesta (odpolední klid). Pak následovala asi 2km dlouhá procházka přes
kopec. Dále se hrál zase florbal, tentokrát
na tři týmy. Dále bylo v programu posezení
+ hry kdy se zase hrál sniper. (na světlušky je dlouhé humno špatné) a pak následovalo jedno z hlavních: táborák, při kterém
se neopékaly jen klobásky, ale i chrousti.
Aby se chrousti netrápili, odvážná Johča
jim ukusovala hlavy. Tělo šlo na opékač a
už se peklo. Překvapivý výsledek-vetšině
to chutnalo. Vlastik řekl, že je to zvláštní,
a Ondra Chudíček zase že je to kuře. Při
večerce jsme se museli uložit sami, protože asistenti hráli do 00.30hod pokera. Ráno
byla nepříjemná rozcvička a po ní se všichni sbalili a oblékli na mši svatou, kterou
zase sloužil otec Jacek. Pak se hrály hry (a
já jsem šel psát článek). Na oběd přijel i náš
otec Miroslav a společně jsme si pochutnali na špagetách. Pouklízeli jsme, rozdali nám
pamětní listy a odjeli jsme domů. Určitě všichni budou dlouho vzpomínat, hlavně prvňáci, kteří tu byli poprvé. Všem se to moc líbilo, a doufám, že všichni pojedou i příště.
Velký dík patří kuchaři panu Máčalovi, vedoucímu Vlastikovi Šindlerovi ml., asistentům
Alešovi, Mirovi, Ondrovi a otcovi Miroslavovi. Rodičům za dovoz a odvoz, výtečné
buchty, obecnímu úřadu Kněždub za podporu.
Petr Piškula
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MLADÍ HASIČI
V letošním lednu jsme začali s nácvikem na fašankové předtančení plesu. V měsíci březnu se děti připravovali na halovou soutěž v Dubňanech, kam odjeli dvě družstva starších
žáků a ty se umístili na 13. a 19. místě z celkového počtu 25 družstev. Z důvodu malého
počtu mladých hasičů musel proběhnout nábor dětí z naší základní školy. Těm bylo ukázáno před hasičskou zbrojnicí staršími žáky, co obnáší požární sport s názornou ukázkou
štafet a požárního útoku. Tuto ukázku sledovala i mateřská školka. Doufáme, že to děti
zaujalo a podaří se nám doplnit družstvo mladších žáků. Na závěr si všichni odnesli balíček sladkostí. Děkujeme paní ředitelce, že nám umožnila tuto akci uskutečnit. Tréninky
máme každou středu od 17:00 do cca 19:00 hodin před hasičskou zbrojnicí. Naše první
venkovní soutěž je v Kozojídkách 27.4.2014.

Termíny soutěží MH 2014:
Datum
27.4.
4.5.
10.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
4.10.

místo
Kozojídky
Těmice
OK Plamen
Mistřín
Petrov
Rohatec
Ratíškovice
Strážnice
Svatobořice
?

Disciplína
PÚ, Š CTIF, ŠPD
PÚ, ŠPD
PÚ, ŠPD, Š CTIF, Š 4x60, PÚ CTIF
PÚ, Š CTIF, PÚ CTIF, běh na 60m
PÚ,ŠPD
PÚ, Š 4x60
PÚ, ŠPD, Š CTIF
PÚ, Š 4x60
PÚ, Š 4x60
ZPV Plamen, Dorost
Náš člen Tomáš Kučera si zvýšil kvalifikaci
na vedoucího mládeže
a úspěšně absolvoval
i zkoušky rozhodčího
soutěží.
Tímto děkujeme všem
našim příznivcům i
obecnímu úřadu za podporu naší činnosti.
Vedoucí mladých
hasičů.
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SDH KNĚŽDUB
V měsíci listopadu začala rekonstrukce sociálního zařízení na hasičské zbrojnici, která
byla úspěšně dokončena v měsíci lednu. Tato
nákladná rekonstrukce obnášela výstavbu
dvou WC pro ženy a jednoho WC a pisoáru
pro muže. Za tuto opravu děkujeme obecnímu
úřadu.
Naší první akcí letošního roku byl fašankový
ples, zpestřený tanečním vystoupením dětí z
tanečního kroužku a dětmi z řad mladých hasičů s tancem zumby. Na plese nám zahrála
Lipovská pětka. Ples hodnotíme jako zdařilý.
Druhý den se uskutečnila tradiční obchůzka
masek obcí. I přes pěkné počasí nebyla účast
masek v takovém hojném počtu jako v předchozích letech. Tímto děkujeme všem občanům za podporu této akce.
Dne 10.5.2014 se uskuteční sběr železa a v neděli 11.5. mše svatá za živé a zemřelé členy
SDH Kněždub. V červnu budeme tradičně doprovázet průvod Božího těla. V červenci pořádáme hasičské odpoledne s grilováním kolen a
o týden později se uskuteční Memoriál Josefa
Křížana.
starosta SDH Kněždub
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		

Počet sňatků uzavřených v období od 1.1.2014 do 31.3.2014 : 0
Počet dětí narozených v období od 1.1.2014 do 31.3.2014:

4 ( 1 chlapec, 3 děvčata )

Počet zemřelých v období od 1.1.2014 do 31.3.2014:

5 ( 3 ženy, 2 muži )

Počet obyvatel k 31.3.2014 :

1 106
Dospělí-muži
Dospělí-ženy

457
475

Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let

174
143
31

		

Průměrný věk obyvatelstva 41,97 let.

8. Povídka
Velikonoce v dávné minulosti
Jarní slunce svítí a svými paprsky otepluje tu naši matičku zem, blíží se Velikonoce.
Tyto svátky se těší stále větší oblibě se vším, co s nimi souvisí. Probouzí se příroda a pro
věřící znamenají symbol slavného „Vzkříšení Páně“.
V naší současnosti si těžko lze oživit představu, jak je pojímali a prožívali tehdejší obyvatelé na vesnici, včetně doby postní před nimi, za dávné minulosti.
Jarní čas měl jako každé roční období také svůj bohatý program zvyklostí a tradic v životním stylu lidské společnosti.
Na polích malých i větších byla znát začínající polní práce. Nezbytný byl rovněž jarní
úklid v chalupách, ty se líčily vápnem zvenčí i uvnitř. V neposlední řadě k tomu patřila
údržba krojového oblečení, které se muselo oprat, vyžehlit i ušít nové. Neboť na Bílou
sobotu se v podvečer konalo v kostele Vzkříšené za účasti celé vesnice a v záplavě krojů
nad tou parádou až oči přecházely.
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Nejinak tomu bylo také v neděli velikonoční při slavné mši svaté a odpoledne se snad v
každém domě barvila vajíčka, obzvlášť tam, kde bydlela děvčata. Vajíčka se pak dávala
šlaháčům.
V těch dobách bývala mládeže plná dědina, byl to takový mohutný kolektiv mládí i
folkloru. Nelze se tomu divit, že oni ti kluci měli děvčata pěkně otipovaná, jaká která je
a stejně tak hodnotily dívky zase mladých šohajů a to bez nadsázky či nějakých špatných
úmyslů a pomluv. Prostě takový byl řád dědinské soudržnosti a pospolitosti. Všichni se
mezi sebou znali, tudíž byla většina mileneckých i manželských párů místních.
V době postní se nepořádaly taneční zábavy, žádné jiné veselí a toto bylo přísně dodržováno i mezi mládeží.
Kdo by v tu dobu nahlédl při nedělní bohoslužbě „do kůtka“ v pravé straně kostela, kde
stávali chlapci, asi by si pomyslel, ti jsou slušní a zbožní. Jejich oči jen sem tam pohlédly
na opačnou levou stranu mezi dívky, těch tam stálo zhruba čtyři dlouhé řady, oblečené
jak to vyžadovala postní doba. Doma se tito šohajové bez námitek s ostatními členy rodiny skoro denně v podvečer modlili růženec, někdy se také zúčastnili pobožnosti křížové
cesty, ba dokonce šli k povinné velikonoční zpovědi.
Ale sledovat je na Velikonoce, by určitě změnil názor. Toto přece nemohou být ti samí
chlapci. Kde se v nich najednou vzalo tolik živosti, temperamentu a divokých nápadů,
ba někteří se chovali jak utržení z řetězu. V prvé řadě museli stihnout v noci z neděle na
pondělí napsat různé průpovídky na vrata v domech, kde bydlela děvčata. Tehdy nebyla
asfaltová silnice a na prašné, někdy i zablácené cesty, se to psát nedalo. K tomuto účelu
posloužily vrata a dřevěné ploty.
Například dívce, co měla frajíra na vojně na vysoká vrata napsali. „Milá věrná, voják
gut, po opušťáku byl kaput.“ O kousek dál v ulici si děvčica četla: „Jak se máš, ženo
dneška?“ Na dalším domě byla prozrazená tajná láska i jméno galána: „Už sa ví, s kým
večer chodíš! “ Jistě byly různé takové nápisy někdy k smíchu, jindy k zlosti a mnohá
dívka se na to urazila. Nezbylo však nic jiného, než vzít kýbl s vodou, kartáč a posměšné
nápisy umýt.
Skupinu těchto povedených malířů vedl Francek a s hlavou plnou nápadů vymýšlel, co
které dcerce napsat.
U Verunčiného domu je nečekaně vyrušil její otec, který zřejmě schválně vyšel ven a
zakřičel na ně: „Co tady chcete, už ať jste pryč!“
Francek leknutím nejen že vylél kýbl s vápnem, ale jak lezl přes vysoký plot, tak si odřel
ruku a o hřebík si roztrhl na zadku pořádný kus kalhot. Samozřejmě při tom notně zaklel.
Verunka s Rozkou se spolu kamarádily od školy. Byly to urostlé, šikovné dívky a chodily
oblečené v kroji. Krojové součástky si společně vyšívaly a pak si v neděli do kostela
oblékly stejné jupky, fěrtůšky a šátky, aby vynikly a byly nastrojené. Takto přicházely
také k muzice. Postavily se na kraj a kluci je braly první do kola, což jim lichotilo. Brzy
si děvčat všimli i členové místního divadelního kroužku, vzali je mezi sebe, nabídli role
odpovídající jejímu věku a mladé nadějné hvězdičky zazářily na podium.
Kamarádky nechyběly ani na maškarním bále, kde v dlouhých bílých nadýchaných šatech přestavovaly tančící lesní víly a jejich masky byly vyhodnoceny. Možná se u obou
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dívek z těchto úspěchů projevilo takto trochu pýchy, ale to přece k mládí patří. Kdežto
chlapci si o nich povídali prý jsou to dvě „výdhery“.
Jenže jak rok za rokem plynul, nehřály se stále na výsluní slávy. Měly 20 let, ve vesnici
dorůstala další mladá, hezká děvčata a ta je pomalu, ale jistě vytláčela z jejich pozic.
U zábavy se odvážně stavěla před ně, tanečníci si samozřejmě k tanci brali mladší dívky
a ty starší už nebyli tak vzácné. Navíc se Verunka pohněvala se svojím frajárem a ten ji
potom u muziky dělal naschvály. Když muzikanti začali hrát vykročil a vypadalo to, že
míří přímo k ní, on se však uklonil před jinou tanečnicí a jeho galánka zůstala stát.
Uražená jeho jednáním, odmítla kvůli němu roli, v níž měli spolu vystupovat a divadelní
hry se nezúčastnila. To všechno nahrálo Franckovi, který ji to přál a ještě se zlobil za ty
jeho roztržené gatě, proto s chutí šel s klukama až z druhého konce dlouhé vsi znovu k jejímu domu a na vrata i celý dlouhý, dřevěný plot velkými písmeny Veruně napsal: „Tady
bývá zhaslá hvězda.“ „Ať má co umývat“, řekl zlomyslně. Na mladé, bujaré chlapce
čekalo to nejdůležitější, šlahačka na velikonoční pondělí. Chodilo těch skupin několik a
mnohé se chovaly slušně, nicméně stačila jedna partie svérázných šlaháčů, kteří sebou
nosili dřevěnou „trlici“ a byl šrumec v dědině.
Tento nástroj k tradiční šlahačce sice neznamenal mučení, přesto byl svým způsobem
krutý a postrachem dívek. V neděli si splétaly dlouhé vlasy v jeden cop a ten kluci připevnili v té trlici, což při sebemenším pohybu hlavy táhlo a neskutečně bolelo, čili děvčica se nesměla ani pohnout. Pak tedy musela strpět, když ji krátké, krojové sukénky
zvedli až nad hlavu, aby bylo šlahání ještě účinnější. Nedej Bože, podařilo-li se jim
některou vytáhnout přímo z postele. Kdo by se tomu divil, že děvčata poschovávaná, kde
kudy, nebyla k nalezení. Velmi se bála i Verunka, proto rychle umyla vrata i plot, aby se
mohla schovat. Loňský rok ji šlaháči našli. Tehdy jim totiž úkryt prozradil malý bráška.
A zase tak nevinně klukovsky vyzvídal. „Kam sa schováš?“ Neboj, já to neplokecám“,
sliboval. „Ty určitě, pohrozila mu a hnala ho domů, aby nic neviděl.
„Tentokrát mě nenajdou“ řekla si spokojeně, když v tmavé místnosti odvážně lezla po
žebři na starou sýpku nevelkým čtvercovým otvorem. Otec pak dal žebř jinam, dřevěný
poklop zavřel a na něj přes železné tyčky na podlaze nastrkal hrábě, vidle, motyky, aby to
zamaskoval. No to si vybrala úkryt. Nedalo se tam rovně stát, na vlasy okamžitě nabrala
velkou pavučinu a největší hrůzu ji naháněly malé myšky, které vesele pobíhaly kolem
jejich nohou. Stála skrčená, pohnout se bála a už chtěla zakřičet, že chce slézt dolů, když
uslyšela zpěv. To k jejich domu právě přicházela velká banda šlaháčů s tou pověstnou
trlicí.
V zápětí bylo slyšet mluvení, pak křik, to sháněli ji, domácí dceru. Běhali, dupali nejen
po domě, ale i pod návratím, ve stodole a v šopkách.
„Musí tu někde být, přece se po ní neslehla zem“, mudrovali kluci, nechtíc, aby jim Verunka jako oběť unikla. Marně se vyptávali malého brášky, slibovali mu odměnu, kluk
jen krčil rameny, prý neví. Přes veškerou snahu a hledání, všude, kde se dalo, odešli s
nepořízenou a vyhrožováním. „Šak počkaj až na rok.“
Tomu se zasmála ona i jiné kamarádky, jejichž úkryty se chlapcům nepodařilo nalézt.
Za týden bylo v dědině na návsi živo. Nikdo se na nikoho nezlobil, na všechno se zapo-
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mnělo. Pořádala se taneční zábava, uskutečnily se plánované svatby a tak to šlo pořád
dokola.
Nutno ještě znovu připomenout ty Velikonoce. Kluci mimo psaní na vrata a divokého
šlahání, velice rádi při různých příležitostech přemísťovali všelijaké věci. Pak nebyl problém vyštrachat pluh i další hospodářská nářadí třeba na strom.
Zajisté, že Francek u podobných rošťáren nechyběl, jen v lásce mu to jaksi nevycházelo.
Měl rád Fanču, viděl jen ji jedinou na světě, kdežto její otec o něm řekl, prý je divoký,
navíc nemajetný, běda tedy spatřil-li ho někde stát s jeho dcerou. Tak byl proti němu
zaujatý. A on přesto si dovolil i v jejich domě něco provést. Co s tím sledoval, udělá
dobře, nebo zle? Znal dokonale jejich dvůr, vždyť tam všude se po večerech s Fančou
tajně scházeli a hned měl v hlavě nápad. Za noci vzal v malé síňce mohutnou kachnu,
co seděla v koši na vajíčkách a okamžitě ji stiskl zobák, aby byla potichu. Nejdříve se
mu podařilo vylézt na střechu nízké kůlny a s pomocí kamaráda Janka odvážně šplhal s
kačenou v koši po střeše domu, pak ji umístnil na komíně.
Hospodář navyklý vstávat brzy ráno, slyšel někde venku kačení gagotání. To néni naša,
tu neslyšet, je zavřená. Přesto nahlédl do síňky, ta však zela prázdnotou. Pátral tedy dál, a
když zvedl hlavu nahoru, zjistil, co se stalo. Rychle vběhl do domu a křikem budil v jizbě
ty svoje „roby“, jak říkal ženě i dceři. Babušo, Fanušo, stávajte, stávajte, zatím co my si
pěkně spíme, kačena je na komíně.
A ony rozespalé pobíhaly po dvoře, na ulici, dokonce se jim chtělo nad tímto žertem
smát, ale nemohly, neboť tatíček ve vzteku až nepříčetném sliboval odvetu tomu, kdo
takový čin provedl, kdyby jen věděl komu.
Tu najednou šel vedle po cestě jakoby náhodou Francek. Tvářil se nevinně, chvíli stál,
obhlížel situaci, pak docela účastně oslovil hospodáře. „Strýčku, to mosel udělat jakýsi
darebák, možu vám s tím nějak pomoct?“ Vyžádal si k tomu dlouhý žebř, pak se velice
snažil a opatrně si počínal na střeše, až se mu podařilo bezpečně sundat kačenu i s košem
dolů. Tím si vydobyl zaslouženou pochvalu od tatíčka své milé, posléze také pozvání na
pohárek dobrého vína.
Pravdu „o tehdejší nezištné pomoci“ budoucího zetě, se starý otec dověděl mnohem později, až po svatbě mladých.
Tuto úsměvnou historku už pojal s humorem.
Marie Novotná
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Program bohoslužeb
o velikonočních svátcích
K o s t e l s v. J a n a K ř t i t e l e K n ě ž d u b
17. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

			
			

Mše svatá: 18.30 hod.
Soukromá adorace: do 21.00 hod.

18. 4. VELKÝ PÁTEK

			
			

Velkopáteční obřady: 18.30 hod. v Kněždubě
Celonoční adorace.

19. 4. BÍLÁ SOBOTA

			

Začátek vigilie: ve 4.00 hod. v neděli

20. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

			
			
			

Mše svatá v: 10.30 hod. spojená s obřadem
žehnání velikonočních beránků a pokrmů
Korunka Božího milosrdenství 14.00 hod.

21. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

			

27.4.

Mše svatá v: 9.00 hod.

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

			
			
			
			
			
			
			

Mše sv. v: 10.30 hod.
Velikonoční koncert
s požehnáním obrazu
„Božího milosrdenství“
Zpívají dětská schóla,
sbor Salve a schóla staré páky
začátek v: 15.00 hod. v kostele v Kněždubu.
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