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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás po určité době svým úvodníkem v Kněždubském zpravodaji. I když je periodou svého vydání čtvrtletník, tentokráte se k Vám dostává s odstupem více než onoho
čtvrt roku, za což se Vám omlouvám. Sled událostí a celkové dění v obci tomu tak chtělo,
a proto se letošní 3. vydání zpravodaje dostává do Vašich poštovních schránek až nyní.
Jedním z důvodů pozdějšího vydání zpravodaje byl i termín kněždubských hodů, který
tentokráte vyšel na 18. a 19.10. Naším záměrem bylo zahrnout hodové fotografie a příspěvky právě v tomto 3. letošním vydání. Letošní hody můžeme opět považovat za jedny
z nejzdařilejších. Počasí nám sice v hodový pátek velmi nepřálo a vydatný déšť nás hodně vystrašil. Ovšem téměř letní teplota, která nás provázela při sobotní obchůzce po obci
a velké množství krojovaných (celkem 36 párů) a také mnoho Vás občanů „domácích“
a také přespolních, to vše dalo vyniknout kráse našich hodů. Velkým přispěním k úrovni
letošních hodů byla jako již několik let také podpora od dechové hudby Skoroňáci, jejich
profesionální přístup a vystupování. Chtěl bych tímto vyjádřit velké poděkování všem,
kteří se jakkoliv podílejí na udržování a rozvíjení této tradice: babičkám, maminkám
za uchovávání a přípravu krojů, „chase“ za soudržnost, obětavost a přístup při realizaci
programu hodů, kněždubským zahrádkářům, MS Šumárník, hasičům, pěveckým sborům
a vlastně celé obci, která při této příležitosti ožívá. Nezbývá, než přát si, aby tradice
kněždubských hodů i nadále pokračovala.
Doba „hodová“ je již minulostí a podzimní čas nás kvapem směřuje ke konci roku. Neodmyslitelnou součástí začátku listopadu je i vzpomínání na naše blízké zemřelé o svátcích Památky zesnulých. Věnujme jim tedy alespoň krátký čas ve svých myšlenkách.
Jistě nám byli za svého života v mnohém příkladem, oporou a zastáním.
Mimo výše uvedené společenské události obecní úřad pracoval na dalších krocích, vedoucích k dokončení administrativních záležitostí k pozemkům pro plánovanou novou
zástavbu rodinných domů za hřištěm. V současné době probíhá řízení pro udělení stavebního povolení na výstavbu inženýrských sítí a zpracovává se finální podoba geometrického zaměření lokality s následným zápisem do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo
obce poté stanoví harmonogram a principy prodeje pozemků určených k zastavění rodinnými domy podle ustanovení zákona o obcích.
V průběhu letních měsíců byly provedeny i některé investiční akce: oprava místní komunikace nad Výhonem směrem ke kapličce sv. Urbana, na školní zahradě byl realizován projekt “ Školní zahrada očima našich dětí“, kdy byl postaven společenský altán
pro možnost venkovní výuky, tartanová dráha s doskočištěm a další venkovní prvky
pro herní i společenské využití jak školy, tak veřejnosti, byla vybudována parkovací
plocha pro osobní automobily v uličce za barem u Pumpy, opravena část komunikace
a její napojení k hlavní cestě u dolní autobusové zastávky, v základní škole byly nově
renovovány parkety v tělocvičném sálku, byly opraveny turistické panely s informacemi
o obci na odpočívadlech u cyklotras, oprava potrubí na vodojemu a mnohé další drob-
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nější činnosti, zajišťující chod a rozvoj obce. V průběhu září byly také zhotoveny nové
sady pohlednic obce pro její propagaci. V případě vašeho zájmu je možné si je zakoupit
na obecním úřadě. V prosinci by měl být také hotový stolní kalendář s obecní tématikou
na rok 2015, který se v současné době zpracovává.
Počátkem měsíce října se uskutečnili volby do zastupitelstva obce, ve kterých jste rozhodli o tom, kdo bude obec spravovat v příštích 4 letech z pozice zastupitelů obce. Konkrétní výsledky jednotlivých kandidátů jsou uvedeny na dalších stránkách tohoto vydání
zpravodaje. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám všem, kteří jste v těchto
volbách volili a podpořili tak úspěšné kandidáty. Věřte, že v současné době není nic jednoduchého nést na svých bedrech správu obce a proto přeji všem zastupitelům do nového
období hodně energie a sil. Já osobně si velmi vážím vaší podpory a budeme se snažit
spolu s ostatními zastupiteli obce vaši důvěru nezklamat a naplnit vaše představy při vedení obce. Jsem přesvědčen, že společně pokročíme zase o kus dále při rozvoji naší obce.
Pro letošní zbývající listopadové a prosincové dny jsou také připraveny ještě tradiční
společenské akce, které jsou u vás oblíbeny. Je to výstava exotického ptactva, kterou připravuje Český svaz chovatelů v Kněždubě, dále pak tradiční ochutnávka jídel a specialit,
kterou bude pořádat Kynologický klub Karpaty, a tradiční Setkání seniorů. Věřím, že se
alespoň na některé z těchto akcí potkáme.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemný podzim tohoto roku a těším se s Vámi na shledanou nad stránkami příštího vánočního vydání zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1.7.2014 do 31.10.2014.
USNESENÍ Z 28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 5. 9. 2014
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 28. jednání ZO ing. Jana Petruchu. Ověřovatelé zápisu o průběhu
28. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, Danuše Máčalová.
2. Program 28. jednání ZO.
3. Smlouvu na „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu na rok 2015“ centralizovaným zadáním veřejné zakázky s Organizačně správním institutem, o.p.s. Brno.
4. Příspěvek Římskokatolické farnosti Kněždub ve výši 400 000,-Kč na opravu kostelní věže.
5. Půjčku Římskokatolické farnosti Kněždub ve výši 400 000,-Kč na opravu kostelní
věže, která bude poskytnuta dle smlouvy o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb.
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6. Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na vydávání časopisu Bílé Karpaty, ZO ČSOP
Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.
7. Finanční spoluúčast na službách sociální prevence v obvodu ORP Veselí nad Moravou na rok 2015 v maximální výši 17 828,- Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba úspěšně projde hodnocením Jihomoravského kraje podle Metodiky
hodnocení registrovaných sociálních služeb.
8. Rozpočtové opatření obce č.3/2014.
9. Vystavení ručitelského prohlášení obce Kněždub v rámci projektu „Hroznová Lhota,
Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV“ akceptační číslo projektu
07004101 vůči Státnímu fondu životního prostředí české republiky za účelem poskytnutí půjčky.
10. Poskytnutí krátkodobé bezúročné finanční výpomoci DSO ČOV Velička, za účelem
prokázání vlastních zdrojů pro financování projektu „Hroznová Lhota, Kněždub,
Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV“ akceptační číslo projektu 07004101.
11. Povolení vyjímky z počtu dětí v MŠ Kněždub dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání na počet 25 dětí ve třídě.
12. Finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na podporu Zátopkových běhů, ZŠ a MŠ Joži
Uprky Hroznová Lhota.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 27. jednání ZO ze dne 26.6.2014.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 26.6.2014 do 5.9.2014.
3. Informace o připravenosti ZŠ a MŠ Kněždub na školní rok 2014/2015. Předkládá
Mgr. Miklíková, ředitelka ZŠ a MŠ Kněždub.
4. Informace k volbám do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014.
5. Rozpočtové opatření č.5/2014 DSO ČOV Velička.
6. Informace k podané žádosti o dotaci z MŠMT na projekt „ Půdní vestavba objektu
Základní školy v obci Kněždub“.
7. Informace k projektu „Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně
studie jejich proveditelnosti v povodí obcí Kněždub a Tvarožná Lhota“, získána dotace 1 900 000,-Kč.
8. Informace o zhotovení nových pohlednic s tématikou obce Kněždub a přípravě vydání kalendáře obce Kněždub na rok 2015.

USNESENÍ Z 29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 3. 10. 2014
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 29. jednání ZO ing. Jana Petruchu. Ověřovatelé zápisu o průběhu
29. jednání ZO: Miroslava Štípského, Ludmilu Bartoškovou.
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Program 29. jednání ZO.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na obnovu zásahové techniky JSDH.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 67445/1/2014 s RWE GasNet, s.r.o.
Smlouvu o spolupráci na projektu „ Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně studie jejich proveditelnosti v povodí obcí Kněždub a Tvarožná Lhota“.
Pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí u podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v souladu s § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění a podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP: „Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně studie proveditelnosti v povodí obcí Kněždub a Tvarožná Lhota“, a pověřuje starostu k vydání
rozhodnutí a následnému podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Smlouvu o dílo k projektu „Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně
studie proveditelnosti v povodí obcí Kněždub a Tvarožná Lhota“, firmě Výzkumnému
ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., pracoviště Brno, 602 00 Brno, Lidická 25/27.
Rozpočtové opatření obce č.4/2014.
Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 3289/9 a p.č. 3300/21 v k.ú.Kněždub ve
vlastnictví Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 28. jednání ZO ze dne 5.9.2014.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 5.9.2014 do 3.10.2014.
3. Zprávu o průběhu Dílčího přezkoumání hospodaření obce Kněždub, okres Hodonín
za rok 2014.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2014.
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2014, dále poplatek za psa a vodné
2014.

Nebezpečný odpad - STŘEDA 17. 9. 2014.
Dne 17.9.2014 byl od rána od 9.30 hodin přistaven na sběrném stanovišti na prostranství
před Sokolovnou velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad (barvy,
toxické látky, staré léky, apod.). Obec vynaložila na likvidaci tohoto nebezpečného a
velkoobjemového odpadu finanční částku ve výši 30 678,- Kč.
Starosta obce.
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Výsledky VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
na volební období 2014 – 2018.
Kandidát		
Počet hlasů
poř.						
číslo příjmení, jméno, tituly abs.
v%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Grabec Libor
Petrucha Jan Ing.
Mrkva Jaroslav Mgr.
Durna Milan
Mařík Miroslav
Hrbáček Radim
Máčalová Danuše
Hoňka Radim
Vařechová Kateřina Mgr.
Štípský Miroslav
Bartošková Ludmila

447
412
455
330
368
421
314
324
314
337
254

11,24
10,36
11,44
8,29
9,25
10,58
7,89
8,14
7,89
8,47
6,38

Kandidát
Počet hlasů
poř.				
číslo příjmení, jméno, tituly abs.
v%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mokroš Aleš
Zubatý Josef
Křížanová Marie
Andrýsková Miroslava
Ondrášová Hana Ing.
Miroš František
Falešníková Marie Bc.
Sochor Martin
Nejedlíková Markéta
Frolka Martin
Teplá Blanka

123
183
214
265
177
114
100
88
89
48
158

7,88
11,73
13,72
16,99
11,35
7,31
6,41
5,64
5,70
3,07
10,13

Pořadí
zvolení
náhradníka
2
4
1
5
6
3
7
8
1
2
3

Mandát
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Pořadí
zvolení
/náhradníka Mandát
3
3
2
1
1
4
5
6
7
8
2

*
*
*
-
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Zvolení zastupitelé obce Kněždub pro období 2014 – 2018.
Kandidátní listina
čísl.
název
poř.
číslo

1 SNK
3
			
1 SNK
1
1 SNK
6
1 SNK
2
1 SNK
4
1 SNK
5
1 SNK
7
1 SNK
8
2 KDU-ČSL 4
			
2 KDU-ČSL 3
2 KDU-ČSL 2

Kandidát		
příjmení,
jméno, tituly

Mrkva Jaroslav
Mgr.
Grabec Libor
Hrbáček Radim
Petrucha Jan Ing.
Durna Milan
Mařík Miroslav
Máčalová Danuše
Hoňka Radim
Andrýsková
Miroslava

Navrhující
strana
věk		

Politická
příslušnost

44
NK
47
NK
35
NK
49
NK
48
NK
42
NK
61
NK
43
NK
51 KDU-ČSL

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Křížanová Marie 62 KDU-ČSL KDU-ČSL
Zubatý Josef
42 KDU-ČSL KDU-ČSL

Hlasy
abs.

v%

455
447
421
412
330
368
314
324
265

11,44
11,24
10,58
10,36
8,29
9,25
7,89
8,14
16,99

Pořadí
zvolení

1
2
3
4
5
6
7
8
1

214 13,72 2
183 11,73 3

Prohlášení zastupitele k výsledkům voleb.
Vážení spoluobčané,
při pohledu na výsledky letošních voleb do místního zastupitelstva, bych Vám chtěl poděkovat a vyjádřit to, že si Vašeho rozhodnutí ve volbách opravdu velmi vážím a cením.
Vzhledem k častým dotazům na moji pozici v budoucím zastupitelstvu mě přijde důležité sdělit to, co řada z Vás už ode mne slyšela osobně. Považuji za jasné a samozřejmé,
že předem dohodnutá slova platí, bez ohledu na to, zda někdo dostal o jeden či deset
hlasů více nebo méně. Pořadí kandidátky bylo sestaveno s tím, abychom voličům dali
jasně najevo, kdo (v případě dobrého volebního výsledku), bude na které pozici v dalším
volebním období. Myslím si, že pro naši obec je nejdůležitější, aby zastupitelstvo obce
bylo vždy schopno se rozumně dohodnout, přestože na různé věci mohou být různé
názory. Myslím si také, že dodržování dohod a daného slova patří k našemu zdravému
bytí, a nedává tím prostor pro zákulisní pletichaření, vzájemné sliby, ústupky a podobně.
Mám za to, že jedna osoba sama o sobě, bez podpory druhých, bez vzájemného respektu
a schopnosti se dohodnout nemůže obecní věci posunout smysluplným směrem.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za Vaši podporu, které si opravdu velmi vážím a vím, že mne zavazuje. Děkuji Vám.
						
Jaroslav Mrkva, zastupitel obce
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zahájení školního roku 2014/2015
Letošní školní rok jsme tradičně zahájili v tělocvičně školy. Kromě stávajících žáků jsme
přivítali 9 nových prvňáčků. Mnoho úspěchů ve škole dětem popřála nejen paní ředitelka, ale také pan starosta a pan farář.

18. 9. 2014 – Dopravní výchova
Žáci 3. a 4. ročníku se nejprve seznámili s teorií, zopakovali si pravidla jízdy na kole v
silničním provozu. Pak si své vědomosti mohli ověřit v praxi.

Pozor na dodržování těchto pravidel!
•

•
•
•

Samostatně bez dozoru smí cyklista jezdit v silničním provozu (s výjimkou polních
a lesních cest a obytných zón) až po dovršení 10 let. Dítě mladší 10 let smí na silnici
jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, která je dostatečně způsobilá, aby na něj řádně dohlížela.
Cyklista do 18 let musí být povinně vybaven přilbou.
Před každou jízdou je cyklista povinen prohlédnout jízdní kolo, jeho vybavení, výstroj, popřípadě umístění a upevnění nákladu a zjištěné závady odstranit.
Cyklista je povinen jet při pravém okraji vozovky; po pravé krajnici smí jet jen tehdy,
neohrozí-li nebo neomezí-li chodce.
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Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, jet v těsné blízkosti za
motorovým vozidlem, vést za jízdy jiné kolo, ruční vozík nebo psa a vozit předměty,
které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné osoby.
Při jízdě musí mít cyklista nohy na pedálech. Na jednomístném jízdním kole není
dovoleno jezdit ve dvou. Tam, kde je vyznačena „Stezka pro cyklisty“, je cyklista
povinen ji používat.
Mgr. Lenka Miklíková

Sběr papíru.
Dne 17. 9. 2014 se uskutečnil sběr papíru. Zatímco v loňském roce se nasbíralo 2000
kg papíru za 2 268 Kč, letos to bylo 2300 kg za 3220 Kč. Výtěžek akce jde opět na účet
Klubu rodičů a přátel školy Kněždub. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

24. 9. 2014 - Hodina zpěvu.
Nejzábavnější vyučovací hodina zpěvu na světě, tentokrát s Jaroslavem Uhlířem.
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Štafetový běh – 2. 10. 2014.
I v letošním školním roce nás navštívili žáci ze Základní školy Tvarožná Lhota. Místo
orientačního běhu si žáci porovnali své síly ve štafetovém běhu.
1. místo – Lucie Hoňková, Miroslav Mařík, František Kočvara, Kristýna Frolková,
Adéla Škvařilová, Ladislav Chudíček, David Zalubil a Samuel Mikeska

2. místo – Základní škola
Tvarožná Lhota
3. místo – Eliška Myslíková, Kristýna Vítková,
Tomáš Skalka,
Andrea Šmejdovcová,
Ondřej Hrbáček,
Leona Vítková,
Tereza Volková,
Nikola Petruchová
Za sponzorský dar děkujeme rodinné firmě Náhlíkovi.
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15. 10. 2014 – Anličtina s rodilým mluvčím.
Již v loňském roce jsme využili nabídky jazykové školy Education Services, která se
specializuje na výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Velký důraz klade na kvalifikovanost svých lektorů. Komunikace probíhá názornou a nenásilnou formou. Rodilí
mluvčí povedou výuku tak, aby byla pro děti zábavná, efektivní a příjemná. Děti se naučí nejen mnoho „základních věcí“, ale získávají také neocenitelné zkušenosti s výukou
a prací s rodilými mluvčími. Výuka je založena zejména na mluvení a poslechu s cílem
probudit zájem o anglický jazyk a zbavit děti strachu z komunikace v cizím jazyce, zlepšit jeho slovní zásobu, a tím zvýšit jeho sebevědomí v konverzaci v cizí řeči.
Profil našeho učitele AJ:
Matt Jackson
My name is Matt, I’m 26 years old. I’m from Yorkshire, England. I enjoy playing the
piano, playing pool and other sports such as squash, tennis and football. I love playing
computer games and watching Game of thrones. I don’t like broccoli and bananas.
Mgr. Lenka Miklíková

31. 10. 2014 Bible a my.
V říjnu ve škole proběhlo základní kolo soutěže Bible a my.
Nejlepších výsledků dosáhli:
1. Marek Říha,
2. Jakub Chudíček,
3. Jiří Piškula.
Do okresního kola, které se uskuteční ve Strážnici v listopadu, postoupil Marek Říha.
Mgr. Jana Piškulová

Sběr papíru.
Dne 17. 9. 2014 se uskutečnil sběr papíru. Zatímco v loňském roce se nasbíralo 2000
kg papíru za 2 268 Kč, letos to bylo 2300 kg za 3220 Kč. Výtěžek akce jde opět na účet
Klubu rodičů a přátel školy Kněždub. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Svatojánské noci.
Na konci října děti naší školy a školky navštívili ZUŠ Veselí nad Moravou, kde si pro
nás dramatický obor připravil pohádku „Svatojánské noci“ pod vedením paní učitelky
Trávníčkové. Ve škole jsme si pohádku nakreslili.
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Kateřina Stránská

Barevný podzim v MŠ.
Po počátečním seznámení s novými
kamarády a přivyknutí, že začal školní rok, jsme si začali všímat změn v
přírodě. Pozorovali jsme vlaštovky na
drátech, poslouchali, jak se mezi sebou domlouvají a brzy jsme zjistili, že
už po nich není ani památky. Povídali
jsme si, proč vlastně vlaštovky a další
druhy ptáků odlétají, četli si o tom příběhy, zahráli si na poslední vlaštovku,
která měla pořád dost času, až málem
zmeškala odlet a domýšleli, co by se
s ní stalo, kdyby neodletěla. Kreslili
jsme vlaštovky na drátech špejlí namáčenou v tuši do podzimního základu,
skládali je z papíru, počítali a porovnávali počty, naučili se o vlaštovkách básničku i písničku. Starší děti rozlišovaly
první hlásky ve slovech, skládaly slova
z hlásek podle vzoru, „četly“ malované
čtení. Podobným způsobem jsme využili i další témata jako je ovoce, zelenina, houby, spadané listí atd. Do školky
jsme nanosili z domu i z vycházek spoustu přírodnin a plodů, ze kterých jsme si vyrobili např. svačinku v podobě ovocných špízů, dali jsme si upéct brambory na loupačku
v troubě, vyrobili si postavičky „bramboráčky“ a vymýšleli jim jména, sušili houby,
lisovali listí, sbírali bylinky, dávali je sušit, okopávali bylinkovou zahrádku atd. V naší
MŠ máme školní vzdělávací program s názvem Sluníčko je náš kamarád a tak jsme si
z nashromážděných přírodnin vyrobili i velké podzimní sluníčko.
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Podzim byl bohatý i na kulturní zážitky, v září k nám zavítalo loutkové divadlo s pohádkou Cukrárna u Čarodějky, která poučila děti o tom, že nemají pouštět cizí lidi do domu
a ani jim říkat kdo doma je a kdo není. Ve Strážnici jsme navštívili divadelní představení
Jů a Hele a veselá pouť, a ve Veselí nad Mor. nám děti ze ZUŠ zahrály anglickou pohádku Svatojánská noc, která se všem velmi líbila. Navštívili jsme v Kněždubě zdejší
selský dům, pohráli si se zvířátky a prohlédli jsme si domeček zařízený tak, jak se žilo
za starých časů. K velké radosti všech dětí nás pan Nový jako vždycky před poutí nebo
hodami pozval na svezení ve vláčku, na řetízkáči i na dětském kolotoči.			
			
J. Frolková, uč. MŠ

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy nabízí:
v rámci projektu „Vzděláním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova“
vzdělávací moduly, které vhodným způsobem kombinují oblasti finanční gramotnosti,
základů podnikání, základů obsluhy IT technologií a základů práva.
Popis výukového kurzu:
● Zážitková forma výuky (praktické ukázky či nácvik modelových situací apod.).
● Pro účastníky kurzu bude zajištěn studijní materiál v elektronické i tištěné podobě.
● Účast na vzdělávacím kurzu je zdarma.
● Kurz proběhne v základní škole.
● Doba začátku kurzu bude stanovena na odpoledne v týdnu nebo o víkendech.
● Časový rozsah výuky 4 hodiny.
● Občerstvení pro účastníky kurzu zdarma.
V případě zájmu vyplňte vložený formulář a vhoďte jej do schránky základní
školy nebo vychovatelce ŠD Evě Štípské, č.p. 38.

● IT dovednosti:
Modul 1 Základy ovládání PC se zaměřením na komunikační a sociální aplikace
Účastníci semináře získají základní orientaci v komunikačních a sociálních aplikacích a
rozdílech v jejich každodenním použití. Umožní jim tak rozvíjet své komunikační dovednosti za účelem navázání nových sociálních a profesních vztahů.
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Modul 2 Práce s kancelářskými balíky MS Office
Na základě absolvování kurzu získají účastníci praktické zkušenosti s prací v kancelářských balících, které nacházejí uplatnění především při výkonu práce. Budou schopni
zvládat i náročnější operace, které pomohou ke zvýšení úrovně jejich sebeprezentace a
efektivity práce.
Modul 3 IT bezpečnost pro rodiče
Účastníci budou detailně seznámeni s nebezpečími informačních a komunikačních technologií spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Na základě získaných znalostí tak budou schopni efektivněji chránit své děti před nebezpečným obsahem internetu.

● Právní vzdělání:
Modul 1 Katastr nemovitostí a související informace
Poskytnout ucelený přehled o fungování a nové právní úpravě evidence katastru nemovitostí a vysvětlení rozdílů proti současnému právnímu stavu.
Modul 2 Sousedské vztahy
Účastnící budou seznámeni se svými právy, povinnostmi a způsoby, jakými se jich lze
domáhat, se zdůrazněním změn oproti úpravě v předchozím Občanském zákoníku.
Modul 3 Nová pravidla v oblasti dědického práva
Účastníci kurzu budou seznámeni s východisky a zásadami nového dědického práva, novými instituty a změny ve stávajících institutech. Budou tak schopni vhodným způsobem
klasifikovat a využít nástroj pro optimální sestavení poslední vůle a distribuci majetku
mezi pozůstalé.
Modul 4 Vypořádání majetku při rozvodovém řízení
Kurz si bere za cíl přinést osvětu do režimů společného jmění manželů, za účelem zlepšení ochrany soukromého vlastnictví. Účastníci kurzu tak budou schopni vyhodnotit
potřebu a případně i podniknout nezbytné kroky, ve formě uzavření smlouvy mezi snoubenci či manželi, pro zajištění ochrany svého majetku v případě zániku manželství.

● Finanční gramotnost:
Modul 1 Vše o hypotékách
Seminář si bere za cíl seznámit širokou veřejnost se základními a nejdůležitějšími náležitostmi hypotečního financování. Účastníci budou na základě semináře schopni porovnat
nabídky jednotlivých poskytovatelů hypotéčních úvěrů a vybrat si ten nejvýhodnější.
Modul 2 Jak udělat a optimalizovat daňové přiznání
Účastníci semináře budou schopni samostatně vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2013 dle platné zákonné úpravy.

strana 16

Kněždubský zpravodaj 3/2014

Modul 3 Rodinný rozpočet
Účastníci semináře získají praktické dovednosti tvorby rodinného rozpočtu, který slouží
jako podklad pro zajištění finanční stability rodiny a budoucích investičních akcí. Seminář si bere za cíl zvýšení finanční gramotnosti jedinců, zvláště pak v klasifikaci výdajů
a jejich nezbytnosti.
Modul 4 Dluhy a exekuce
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnou komplexní znalosti v oblasti prevence nadměrného zadlužování. Účastníci si osvojí metody rozpočtování a správy dluhů, které
k tomuto cíli mají přispět. V případě již vzniklých dluhů se posluchači dozví nejdůležitější náležitosti, které napomohou k zamezení dalšího růstu dluhu.

● Základy podnikání:
Modul 1 Základní pravidla o zakládání právnických osob
V rámci semináře získají účastníci znalosti, které uplatní při zakládání obchodních společností za účelem komerčního rozvoje svých podnikatelských záměrů.
Modul 2 Získání finančních prostředků pro realizaci podnikatelského záměru
Posluchači získají komplexní znalosti možností získání finančních prostředků pro zahájení vlastního podnikání. Budou schopni kvalitně zpracovat podnikatelský záměr a
efektivně ho prosazovat u jednotlivých poskytovatelů.
Modul 3 Sociální podnikání
Posluchači získají ucelený přehled o sociálním podnikání a náležitostech při jeho založení. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační možnosti ze strany
veřejných rozpočtů a sestavit žádost o jejich poskytnutí.
Modul 4 Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele
Posluchači získají ucelený přehled o dotačních možnostech pro podnikatele a náležitostech při jejich získání. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační
možnosti ze strany veřejných rozpočtů.

Plán akcí Základní a Mateřské školy Kněždub 2014/2015.
LISTOPAD
11.11. 2014 - VIS Bílé Karpaty - výukový program Mraveneček MŠ
Výtvarné tvoření + opékání špekáčků
Návštěv knihovny Veselí nad Moravou – 1. a 2. ročník
Návštěv knihovny Veselí nad Moravou – 3., 4. a 5. ročník
Soutěž Bible a my
Příprava a ochutnávání bylinkového čaje MŠ
Vítání do života MŠ
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PROSINEC
5. 12. 2014 – Mikulášská nadílka - MŠ
5. 12. 2014 – Možná přijde Mikuláš
18. 12. 2014 – Vánoční koncert
18. 12. 2014 – Rozsvěcování vánočního
stromečku
20. 12. 2014 – Recitační soutěž
Pečení vánočního cukroví
Vánoční rozjímání – Štědrý den v MŠ
Vánoční besídka pro rodiče MŠ
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22. 4. 2015 - Den Země - MŠ
27. 4. 2015 – Plavání
Velikonoční tvoření
Návštěva „Selského statku“ MŠ
Exkurze do hasičské zbrojnice MŠ
KVĚTEN

4. 5. 2015 - Plavání
5. 5. 2015 – Zápis dětí do MŠ
10. 5. 2015 – Den matek +
50. let MŠ v Kněždubě
LEDEN
11. 5. 2015 – Plavání
18. 5. 2015 - Plavání
17. 1. 2015 – Karneval
25. 5. 2015 – Plavání
22. 1. 2015 – Zápis dětí do 1. třídy
Hledání pokladu – MŠ
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Dopravní výchova
Příprava krmítek pro ptáky, doplňování se- Péče o bylinkový záhon
mínek MŠ
Hledání pokladu
Péče o zvěř - /kaštany, mrkev, tvrdý chleba/ MŠ
ČERVEN
ÚNOR

1. 6. 2015 – Den dětí
1. 6. 2015 - Plavání
Masopustní obchůzka vesnicí
8. 6. 2015 – Plavání
15. 6. 2015 - Plavání
BŘEZEN
Školní výlet
Cesta na mysliveckou chatu (myslivci a
18. 3. 2015 – Den otevřených dveří
hasiči)
Ukázka práce dobrovolných hasičů
Rozloučení s žáky 5. ročníku – bowling
30. 3. 2015 - 2. Tvarožnolhotská olympiVeselí nad Moravou
áda
Rozloučení s předškoláky – MŠ
Návštěva knihovny MŠ
30. 6. 2015 – Slavnostní ukončení školního
Capačka – poznáváme své okolí MŠ
roku 2014/2015
VIS Bílé Karpaty MŠ
Den dětí - týden dětem k svátku
- Kreslení na chodníku
DUBEN
- Pohádková zahrada
- Sportovní den
13. 4. 2015 - Plavání
- Výlet
20. 4. 2015 - Plavání
22. 4. 2015 - Den Země
– úklid v okolí školy
p p p p p p
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
Dožínková slavnost.
Dne 7.9.2014 se uskutečnila v Kněždubu
Dožínková slavnost spojená se slavnostní
mší svatou, která se uskutečnila v kostele
Sv. Jana Křtitele. Děkujeme všem, kteří
se na této slavnosti podíleli, a přinášíme
několik fotografií.
Více fotografií na www.knezdub.cz
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HODY 2014.
„ Když sem šel na hody
z nebíčka pršalo …..! “
Slova písně přesně vyjadřují, jaký byl hodový pátek. Je to hodový den ze všech nejtěžší.
Dovézt máje a postavit. A z nebíčka nejen pršelo, ale zrovna lilo. Ale mužská chasa dokázala, že za patnáct let od obnovení tradice hodů, majú chlapci už vše v malíčku. Tentokrát poprvé stavěli hlavní máju ručně. Díky hroznolhotskému starostovi, který poskytl
cenné rady i pomoc, se všechno podařilo.
Sobota už byla pěkně slunečná a krása kněždubských krojů ji ještě víc prozářila.
Stárek a stárka – letos Milan Durna
a Michaela Hrbáčková zvládli vše,
co se na stárka a stárku klade. Vyzvedli právo u starosty, otec Miroslav ho požehnal. Všecka mládež si
pochutnala na guláši od myslivců a
pivečku, které čepovali členové hasičského sboru a hurá na obchůzku
po dědině. Do kroku jim vyhrávala
dechová hudba „Skoroňáci“.
Při večerní zábavě bylo tradiční
vystoupení krojovaných. Jako první vystoupili naši nejmenší, skvěle
zatančili a tak jim přejeme, aby ve
svém úsilí vydrželi a hlavně jejich
vedoucím Pavle, Žance a Adélce,
ať mají s nimi trpělivost. Taneční
vystoupení doprovázela cimbálová
muzika Rúža a Lukáš Frolka.
Nedělní ráno bylo stejně krásné
jako sobota. Společným průvodem
jsme šli do chrámu sv. Jana Křtitele
na mši svatou.
Díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě hodů – starostovi,
všem složkám, všem ostatním kteří
chystají kroje a také mládeži, která se schází, nacvičuje a tak zachovává tradici kněždubských hodů.
Právo, které stárek a stárka po mši vrátili starostovi, bude starosta opatrovat až do příštích hodů, kdy ho zase svěří do rukou nového stárka a stárky.
Tak ať se vydaří i hody v roce 2015 alespoň tak, jak ty letošní.
Marie Křížanová
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Souhrn zbývajících kulturních a společenských akcí
Obce Kněždub 2014.
Listopad				
8.11.
Výstava exotického
Český svaz chovatelů		 Sokolovna
ptactva			
Kněždub
		
22.11.
Ochutnávka jídel.
Kynologický klub
16.00 Sokolovna
Karpaty		
Kněždub
			
29.11.
Setkání seniorů.
Obecní úřad Kněždub
15.30 Sokolovna
					 Kněždub
Prosinec				
17.12.
Rozsvěcování vánočního
Obecní úřad Kněždub
16.00
Obec
		
stromu 			
Kněždub
24.12. Zpívání u vánočního stromu
Obecní úřad Kněždub
22.00
Obec
					
Kněždub
27.12.
Slavnostní mše svatá –
Farnost Kněždub
17.00 Kostel
		
Žehnání vína
ČZS Kněždub		
Kněždub
Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce. Jsou možná další doplnění, aktualizace
nebo změny.

Selský dům manželů Grossmannových.
V letošním roce dokončili manželé
Grossmannovi rekonstrukci domu
č.76 ve Výhoně. Nově otevřené
muzeum - Selský domek se zvířaty
Vás srdečně zve k návštěvě. Přijďte
se vpravit do života a práce drobných rolníků z dob 19. a 20. století,
podívat se, jak se žilo, bydlelo, jaké
zvyklosti a tradice naplňovaly lidem
život v dobách minulých. Děti si mohou pohladit a nakrmit kamerunské a
domácí kozičky, vietnamské prasátko, králíky, či slepice. Připravena je
pro ně také trampolína, pískoviště a různé hračky. Zatím co si děti budou hrát, rodiče si
určitě rádi odpočinou v Posezení v seníku, kde si můžou dát točené pivo, kávu nebo něco
malého k zakousnutí.
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Mladí hasiči.
Dne 26.7.2014 jsme uspořádali 3. ročník Memoriálu Josefa Křížana. I přes pěkné počasí
jsme měli nejmenší účast dětských družstev, což nás mrzí z důvodu stráveného času přípravou na tuto soutěž. Účast týmů je bohužel věc, kterou nedokážeme ovlivnit. Mladší
žáci se umístili na 1. místě, starší žáci na 2. místě, ženy na 3. místě a družstva mužů na 4.
a 5. místě. Děkujeme všem divákům, kteří se na tuto soutěž přišli podívat. Poděkování za
podporu a spolupořadatelství patří hlavně obecnímu úřadu a hospodě na hřišti.
V měsíci září proběhl třídenní výlet mladých hasičů na mysliveckou chatu spojený
se soutěží v Hroznové Lhotě. Hlavním programem tohoto výletu byla příprava na podzimní soutěž, která proběhla o týden později v Žarošicích. Této soutěže se účastnily dvě
pětičlenné hlídky starších žáků, kteří si přivezli 8. místo ze 17 družstev. V kategorii dorostenců si Tomáš Kučera vybojoval krásné 1. místo. Poslední soutěž tohoto roku mužů
a žen pořádala Blatnice pod Sv. Antonínkem, když muži skončili na 6. místě a ženy na
3. místě.
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Naší poslední akcí v tomto roce byl závěr světluškového průvodu. Dětem jsme připravili ukázku dvou osvětlených štafet, prohlídku zásahového auta, ukázkou zásahové
techniky s možností vyzkoušení si dýchacího přístroje. Nakonec si všechny děti odnesly
malou sladkost.
Vedoucí mladých hasičů.

Okresní a Celostátní kolo olympiády Mladých chovatelů.
V sobotu 19.4.2014 jsem se zúčastnil okresního kola Olympiády mladých chovatelů,
kterou pořádala základní organizace Českého svazu chovatelů Kyjov. Soutěžilo se ve
dvou věkových kategoriích a v několika chovatelských odbornostech. Já jsem soutěžil
v odbornosti exotické a okrasné ptactvo. Vlastní soutěž se skládala ze dvou částí. Jako
první se psal test znalostí z chovu a po něm následovala poznávací zkouška, kde jsem na
předložených fotografiích určoval jednotlivé druhy exotického ptactva. Postoupil jsem,
stejně jako loni do celostátního kola olympiády. Letos se konalo 30.7.až 3.8.2014 v jihočeském městě Tábor. Sešlo se nás zde 150 účastníků z celé republiky. Toto kolo bylo již
náročnější než základní. Musel jsem si dopředu vypracovat písemnou práci na zvolené
téma o mém chovu a tuto práci následně obhájit před celkem přísnou komisí. Následoval
opět písemný test a poznávací zkouška. Nakonec jsem obsadil v dobré konkurenci 6.
místo. V Táboře jsme nejen soutěžili. Slavnostní zahájení proběhlo na místní radnici,
součástí programu byla i návštěva zdejší Střední zemědělské školy a prohlídka města
Tábor. Celkově se mi olympiáda moc líbila a těším se na další v roce 2015.
Petr Mareček ml.
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 1.7.2014 do 31.10.2014 :

6

Počet dětí narozených v období od 1.7.2014 do 31.10.2014:

3 ( 3 chlapci )

Počet zemřelých v období od 1.7.2014 do 31.10.2014:

3 ( 2 žena, 1 muž )

Počet obyvatel k 31.10.2014 :

1 106
Dospělí-muži
Dospělí-ženy

456
476

Děti a mládež celkem 174
Děti do 15-ti let
143
Mládež 15 -18 let
31
Průměrný věk obyvatelstva 42,13 let.

8. Povídka
ŽIVOTNÍ OMYL.
Byl slunný letní den a ve vesnici se konala svatba.
Krojovaní hosté se scházeli k domům ženicha i nevěsty, muzika vyhrávala a mnohé zvědavé tetičky odhodily motyky na poli a přiběhly se podívat. Přitom ochutnaly svatební
koláčky, jak je kuchařky na mísách roznášely. Po obvyklých ceremoniálech, kterými
každá svatba začínala, se svatebčané řadili do průvodu. Vpředu šly děti, pak svobodní
chlapci, muži, dechová hudba, za ní si vyšlapoval družba s ženichem, a dvěma mládenci,
taktéž nevěsta a dvě drůžky, následovaly svobodné dívky, ty obvykle nesly obrazy a sošky svatých jako svatební dary do kostela posvětit a naposled šly ženy. Nevěsta si pozvala
hodně mladých, drůžky tedy vymyslely, prý půjdou děvčata a chlapci do kostela v páru.
Ten půjde s tú, ten s tú, braly to podle mileneckých dvojic. Janek se rychle oddělil od
kamarádů a už stál vedle své galánky Tonče, aby ho nikdo nepředběhl. Ta jejich známost
zas až tak vážně nebrala. Janek se chtěl ženit, ona se však nechtěla tak brzy vdávat a už
vůbec ne zůstat na vesnici. Nelákal ji jednotvárný život venkovana, jen práce na poli,
kultura žádná. Ať si doma zůstane mladší sestra Bětka, Toňu to táhlo do města, tam se
jinak žije.
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Obchody, velké domy, večer osvětlené ulice, biografy, restaurace i bary, kde se může člověk pobavit. Přes veškeré námitky milého i své matky si prosadila svou. Vyměnila kroj
za městské šaty a odešla pracovat do Baťových závodů Svit. Při její zručnosti a hezkému
vzhledu si ji brzy všimla paní mistrová a za krátký čas získala lepší i výhodnější práci v
návrhářské dílně. Na Janka si ani nevzpomněla. Tomu se zdál být týden bez ní nekonečně
dlouhý a někdy v sobotu ji šel k autobusu naproti, což ji nebylo vhod. Další víkend šla
jinou ulicí nebo se stavila u kamarádky, aby se minuli a on už na ni čekal u nich doma a
pomáhal matce v kuchyni.
V neděli jeli spolu na pouť. „Kdyby aspoň měl motorku, ale pojedem na kolách jak hlupáci,“ pronesla Tonča s pohrdáním. „Ale děvčico, kde by vzal motorku, mladý chlapec.
Až si našetří, tak si ji koupí,“ zastala se ho matka.
Hned u prvního krámku s dárky a různými sladkostmi, kde byla vystavena i perníková
srdce s nápisy „Z lásky darované“ ji koupil to největší. Zrudla nevolí. „Proč se mně stále
vnucuješ, já ho nechci,“ řekla a pověsila mu srdce za knoflík rozepnuté košile. Zrudl i
on a stál jak přikovaný. Všiml si, že poblíž stojí její kamarádky a pozorují je. Byla tam i
Bětka. Dal srdce jí a bez jediného slova odešel.
Po té pouti už za Tončů nikdy nepřišel. Chvíli se pro ni trápil, až mu kamarádi domlouvali. „Nech ji být, pýchu namyšlenou, nikdo v dědině jí není dobrý, však ona přebere.“
Nebyla namyšlená, jen chtěla být volná. Mladý pracovní kolektiv si ji oblíbil, rovněž tak
zákazníci. Jednala s nimi na úrovni a tím zřejmě přišla do styku také s lidmi vyšších vrstev, k nimž zejména patřil i mladý muž, který přijel jako jiní objednat zboží. Byl oblečen
s vybraným vkusem, a když vyřídil v kanceláři, co potřeboval, vždy ji obdařil obdivným
pohledem, mile se usmál a ona jeho úsměv opětovala.
Dny ubíhaly, týden byl pryč. Stroje na dílnách se zastavily, mládež bydlící na internátech
se rozjela do svých domovů a na nádraží se parta mladých lidí rozdělila. Tonča s děvčaty
jely vlakem jen pár zastávek, kdežto Olda s Jirkou cestovali jiným směrem mnohem dál
až na Českomoravskou vysočinu. Tonči mnohokrát vytýkali, jak rádi by se podívali do
jejího kraje na Slovácko, kde je plno krojů a folklóru, jenže ona je skoupá a nepozve je.
„Však přijeďte, u nás je děvčat,“ usmála se, třebas moc dobře věděla, že Olda by jel jen
kvůli ní.
Netrvalo dlouho a jednou, když jela domů, vyběhla z vlaku spěchajíc na autobus, se vedle ní objevili Olda s Jirkou. Cestovali stejným vlakem jako ona, jen seděli v jiném kupé,
oba rozesmátí se pozvali sami a jeli s ní.
Brala to jako žert, nicméně v hlavě měla zmatek. Co s nimi? Zase se bude dědina o ní
bavit a pomlouvat ji, prý si vodí domů cizí kluky a místními pohrdá. Když přišli k jejímu
domku, zabouchala Tonča na domovní dveře. „Už idu, zahlaholil vzadu z kuchyně matčin hlas a vzápětí stanula ve dveřích. Obličej měla celý od sazí, oblečenou starou zástěru
a černou štětku držela v ruce. Nadechla se, spustit vodopád slov, kde Toňa tak dlouho
vězí a ona stojí venku s nečekanou návštěvou, když máma špinavá, vymetá kamna.
Zatím co rychle dávala do pořádku sebe a kuchyň, dcera místo chystání pohoštění pro
hosty vyšla chodbou na dvůr, proběhla dvorem k návratí, vratama na ulici a prchala dolů
do dědiny, kde okamžitě nastoupila do právě se rozjíždějícího autobusu. Na internát nešla. Vyhledala kamarádku z dílny a strávila u ní celý víkend.
To chlapci od Tonče nečekali. Nazlobeni ani nešli k nim, i sama matka byla z jejího útěku
zlostí bez sebe. Přišla sousedka, aby ji šla pomoct míchat trnky. V té době se na podzim
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ve vesnici vařila snad v každé chalupě. To jistě byla jen záminka. Chtěla vyzvědět, co
jsou to u sousedů za chlapci a hned je pozvala na talíř horkého lektvaru s domácím chlebem.
U kotle s vařícími povidly sedělo několik venkovských tetiček. „Copak Toňa, ta má samé
zbrklé nápady, smály se. Ale nebuďte smutní, vždyť jste šikovní kluci, večer je v hospodě taneční zábava a tam bude pěkných děvčat. Oba hladoví snědli nabízené pohoštění,
poděkovali a vydali se na procházku po vesnici a už z dálky slyšeli, jak v hospodě hraje
hudba. Zamířili tam. Co měli dělat, když se ocitli v cizích končinách, autobus do města
stejně jel až ráno. Posadili se v šenku ke stolu. Jirka pomalu bez chuti upíjel ze sklenky
pivo, otráven z nevydařeného výletu i Oldu mrzelo jednání proradné Tonče. Jelikož rád
tančil, obhlížel dívky, jak stály v řadě po straně sálu, pak se osmělil a jednu vyzval k
tanci. Byla hezká, slušely jí krátké, krojové sukénky, dobře se jim spolu tančilo a bavil
se s ní celý večer.
Tonči nevadilo, že ji kamarádi na dílně přehlíželi. Blíž se s ní seznámil stálý zákazník,
elegantní pan René Vyhlídal. Pozval ji do kina, na zábavu nebo k posezení v příjemné
restauraci. Choval se tak bezprostředně a mile, byl pozornost sama a neustále ji ubezpečoval svou láskou. Chlapci u nich na vesnici, ani kamarádi z dílny, se k němu vůbec
nemohli rovnat a tím přesně odpovídal muži, kterého si vysnila ve svých představách.
Byla na vrcholu štěstí. Přijala jeho nabídku, aby přešla do firmy v Čechách, kde on má
vedoucí postavení, aniž by vzala v potaz slova své matky a sestry, že bude daleko od
domova. Nedala se zastavit nikým a ničím. Milovala a věřila.
Když jejich žhavá láska nezůstala bez následků, René to neřešil. Aspoň bude mít nárok
na větší byt. Sňatek je stejně jen zástěrka, i pak si bude dělat, co bude chtít. Dlouhé
krajkové šaty, bílý závoj, tak si představovala sebe jako nevěstu. Měla však kostým a na
hlavě klobouček. Přítomní byli jen dva svědci.
Mladá žena brzy poznala, že její manžel je muž dvojí tváře. Jinak se choval ve společnosti, jinak doma a docela zjevně netajil svou slabost k náklonosti k jiným ženám. Ani
narození dcery Milušky ho nepřitáhlo k rodinnému krbu. Příbuzné své manželky vůbec
nechtěl znát, ani ona nesměla jet domů. Ostatně jak by mohla, takovou dálku s malým
dítětem.
Jediným pojítkem mezi ní a rodinou byly dopisy. Dozvěděla se, že sestra Bětka si vzala
jejího bývalého frajíra, kterého ona tolikrát odmítla. A jak tehdy před chlapci utekla,
Olda si ten večer namluvil její kamarádku Aničku. Za nějaký čas měli svatbu a je z nich
pěkný párek. Půjdou prý bydlet někde do města, Olda dostal podnikový byt. Po přečtení
dopisů si pokaždé dlouze povzdechla.
Po deseti letech ……………..
Manžel se ráno chystal jako obvykle na služební cestu. Oblečen v moderním obleku,
vyžehlené košili, vázance, navoněný s nadítou peněženkou odešel, ani se nerozloučil. A
paní Toňa přišla odpoledne z práce do prázdného bytu. Mrštila nákupní kabelou a usedla
do křesla. Sáhla po cigaretě. Naléla si ze sklenice vína a plný pohár naráz vypila. Napětí
v ní povolilo. Jinak by i v té samotě křičela v lítosti, beznaději a vzteku. Měla už dost takového života. Jeho lží, podvádění, pochybných služebních cest, kdy se nesměla zeptat,
kam jede, s kým, ani kdy se vrátí.
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Pak se okamžitě rozhodla. Nahlásila si ve svém závodě několik dnů dovolené, přivezla
dcerku z prázdninového pobytu od známých a na lístek napsala strohý vzkaz. Odjela
jsem s Miluškou k našim na Moravu, nevím, kdy se vrátíme.
Obě byly rodinou přijaty s otevřenou náručí. Matka se cítila zdravá, Bětka s Jankem žili
ve spokojeném manželství. Přiběhli i chlapci Janiček a Marek. Zdraví, červení, větrem
ošlehaní. Miluška byla vedle nich hubená a bleďoučká. Z hezké a temperamentní Tonče
zbyl jen stín, tak se jevila rodině. Ač moderně oblečená nevypadala šťastně. A když sedávala vpodvečer zamyšlená a sama na lavičce pod košatou jabloní, přišla za ní Bětka.
„Od kdy ty vyhledáváš samotu?“ Podle mě jsi oblečena podle poslední módy, na rukou
máš drahé prsteny. Já mám ruce upracované, prsten jen snubní. „Tak povídej o všem, co
prožíváš.“
„Bětuško, to vše jsou dary od mého muže za jeho nevěry, které pak vyšly najevo.“ „Ty
z toho naděláš,“ řekl vždy posměšně k mému pláči, výčitkám a hodil mi na stůl nějaký
dárek jako odčinění. Řekla jí sestra.
Miluška byla u příbuzných spokojena. Chutnalo jí jíst, velice si oblíbila babičku a líčka ji
zčervenala, jak běhala s dětmi po venku, kdežto máma se ve svých myšlenkách obírala,
co asi dělá v bytě sám otec, hlava rodiny.
Když se vracíval ze svých toulek domů jako urousaný kocour, věděl, že ho čeká čerstvé,
teplé jídlo, čistá postel a mlčení své ženy, která se musela usmívat, aby to dcerka chápala
jako normální příchod milujícího tatínka.
Ještě nějaký čas musí hrát tuto odpornou komedii, aby Miluška měla bezstarostné dětství, až více dospěje. Pak zažádá o rozvod a odejde od něho. Dcera jistě pochopí matčino
nezvratné rozhodnutí.
Nevěřila tudíž, že její muž, vážený pan René Vyhlídal, někdy změní dosavadní způsob
života.
Ale jak praví staré, české přísloví – Nic netrvá věčně …..
Měl zase čerstvě novou, mladou milenku. Její žárlivý manžel si ji hlídal, a kdyby ho s ní
spatřil, zabil by je oba. Přesto se spolu scházeli. Tajně, daleko od města, ponejvíc v přírodě a jeli autem mnohdy až několik kilometrů, ani jim nevadila zablácená lesní cesta a
našli si pro svou intimní chvilku husté mlází, kdy René v jejím náručí zapomínal na celý
okolní svět. Kvůli ní měl pak několik absencí v zaměstnání. Neplnil své pracovní povinnosti a svým nesoustředěným jednáním zpochybnil důležitou zakázku při objednávce
zboží, čímž způsobil závodu obrovské finanční škody. Řešila to závodní rada, posléze i
ředitel, tím pádem ho postihla tvrdá důtka a jeho postup, odměny i finanční hodnocení se
posouvaly směrem dolů. Situace se natolik vyhrotila, že mu hrozilo rozvázání pracovního poměru, další sankce a než se všechno vyřeší, musel nastoupit na nucenou dovolenou.
Žena s dcerou se sbalily a odjely k příbuzným. Zůstal sám. Zvyklý na její péči si nedovedl pro sebe ani připravit snídani. Hlad ho donutil jít do obchodu, koupit si alespoň nějaké
základní potraviny k jídlu a pak housku namazanou máslem zapíjel vodou.
V prázdném bytě měl dost času na přemýšlení. Přehodnotit svůj život, všechny vzestupy,
úspěchy i pády hodit stranou, začat znovu a jinak.
Podaří se mu pak tím získat odpuštění své ženy, pohodu domova, které si nikdy nevážil?
To bude záležet na nich obou.
Marie Novotná
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Občerstvení zajištěno

-miz-

budou pro Vás opět připraveny jídla ze zvěřiny (mufloní, jelení, kančí, daňčí, srnčí) i kuřecího masa,
studená kuchyně, pro mlsné jazýčky čokoládová fontánka a specialita – „domácí patenty“

Sokolovna Kněždub

sobota 15.11.2014 v 16:00 hodin

Ochutnávku jídel

pořádá:

Kynologický klub Karpaty
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