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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání našeho zpravodaje uplynuly již více než 3 měsíce. Jelikož období
konce června, ve kterém vychází vždy druhé vydání našeho zpravodaje, bylo protkáno
mnoha společenskými a kulturními akcemi, přinášíme toto vydání s mírným zpožděním,
abychom vám mohli z těchto akcí přinést příspěvky a fotografie.
Doba prázdnin a dovolených je již v plném proudu, počasí nám letos dopřává užít si toho
pravého léta. Mnohdy až nepříjemně vysoké teploty a sucho, dávají „zabrat“ nejen lidem
ale i přírodě.
Přestože období prázdnin svádí k dojmu, že v tomto období se jen lenoší a odpočívá, pro
obec a obecní úřad „prázdniny“ neexistují. V paměti máte jistě nedávno uskutečněné
kulturní a společenské akce, jejichž průřez najdete v obsahu dnešního vydání. Jak už to
tak bývá, jedno skončí a druhé začíná, takže již nyní probíhají přípravy na akce další.
Nejbližší z nich budou mít v programu naši hasiči. V termínu 18.7. se uskuteční oblíbené
hasičské společenské odpoledne s grilováním vepřových kolen a jiných lahůdek, 25.7.
se uskuteční na našem fotbalovém hřišti soutěž hasičských družstev v požárních disciplínách.
V nadcházejícím období však bude prioritou provedení velkých investičních akcí, které
do velké míry ovlivní fungování a život celé obce. V prvé řadě se podařilo oživit již
téměř pohřbený projekt výstavby čistírny odpadních vod a související rekonstrukci kanalizačních sítí. Celý projekt bude klást velké nároky jak na provádějící firmy, tak také
na nás občany. Přesný harmonogram prováděných prací v konkrétních místech v obci
vám bude vždy včas oznámen, abyste měli možnost na určitá omezení, která vám tím
vzniknou reagovat. Chtěl bych vás poprosit o velkou dávku trpělivosti a tolerance po
dobu realizace tohoto díla.
Dalším zpracovaným a schváleným projektem je 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 až po rozcestí u prodejny paní Náhlíkové. Projekt byl zpracován a ještě v prosinci 2014 byla podána a zaregistrována žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt byl schválen
a obec má nárok na dotaci ve výši 2 900 000,-. V současné době ukončujeme realizaci
výběrového řízení na dodavatele díla a samotná stavba by měla být zahájena počátkem
srpna a dokončena do konce října. Samozřejmě bude v této souvislosti nutná určitá koordinace prací ve vztahu k rekonstrukci kanalizace, a tudíž jsou možné termínové úpravy.
V každém případě musí být tato akce ukončena v letošním roce. Dalším zpracovaným
projektem byla žádost na pořízení kompostérů pro občany naší obce v rámci Operačního programu životního prostředí. I v tomto případě jsme byli úspěšní, a obec obdrží
dotaci ve výši téměř 900 000,-Kč, za které zakoupí 300 kusů kompostérů. Tyto budou
následně bezplatně předány občanům k užívání. Předpokládaný termín je srpen tohoto
roku. Jako poslední a největší investiční akcí letošního roku je výstavba inženýrských
sítí pro výstavbu rodinných domů za hřištěm. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla Sta-
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vební společnost Kněždub, která toto dílo provede. Již došlo k předání staveniště a práce
byly zahájeny začátkem července. Jak tedy vidíte, nečeká nás vůbec odpočinkové léto a
myslím, že po celé druhé pololetí letošního roku bude v tomto směru „velmi hektické“.
Chtěl bych vás proto ještě jednou požádat o trpělivost a pochopení po dobu provádění
stavebních prací v obci. Společně s provádějícími firmami budeme vždy hledat cestu
k tomu, abychom život obce co nejméně komplikovali. Je třeba se na to podívat také
s optimismem, alespoň budeme mít všechny starosti spojené s různými výkopovými,
bouracími a podobnými pracemi za sebou v jednom uceleném období.
Závěrem mého úvodníku dovolte, abych vám všem popřál příjemné prožití prázdnin,
případně doby dovolených, hezké počasí, hodně příjemných chvil a zážitků.
Těším se na setkání u příštího vydání zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení
ZO za období od 1.4.2015 do 30.6.2015.
USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 10.04. 2015
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 3. jednání ZO ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO pana Milana Durnu a Mgr. Jaroslava
Mrkvu.
3. Program 3. jednání ZO.
4. Uzavření Kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva k pozemkům KN
p.č.3009/27, p.č. 3009/28 – ostatní plocha, p.č. 3013/86, p.č. 3013/87, p.č. 3013/88,
p.č. 3013/89, p.č. 3013/90, p.č. 3013/92, p.č. 3013/93, p.č. 3013/94, p.č. 3013/95orná půda, v k.ú. Kněždub–lokalitě „Za Hřištěm“, zapsaných na LV 1, se schválenými žadateli o tyto pozemky ( viz. Zápis z 3. jednání ZO ).
5. Posouzení žádosti pana Františka Poláka, Kněždub č.247 o koupi pozemku KN
p.č.3013/91 v k.ú. Kněždub – lokalitě „Za Hřištěm“, zapsané na LV 1, dle Pravidel
prodeje jako spekulativní (žádost podána v zastoupení jiné osoby).
6. Uzavření příkazní smlouvy na provedení administrace veřejné zakázky dle zákona
č.137/2006 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, a zajištění výkonu činnosti TDI stavby u projektu „Inženýrské sítě -lokalita Za Hřištěm Kněždub“
s firmou Investa UH, s.r.o., Dlouhá 688, Uherské Hradiště.
7. Žádosti a uzavření smluv na poskytnutí příspěvků na rok 2015 s uvedenými neziskovými organizacemi: Děti a mládež Farnosti Kněždub, Český rybářský svaz Strážnice
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(MO Kněždub), Kynologický klub Karpaty, Český svaz chovatelů Kněždub, MS Šumárník Kněždub, Dětský folklórní taneční kroužek Kněždub, Zahrádkáři Kněždub,
Včelařský svaz Strážnice, Včelařský svaz Veselí nad Mor., TJ Sokol Kněždub, Zumba Kněždub, ZŠ Joži Uprky Hr. Lhota, Charita Strážnice, SZPO Strážnice, Charita
Veselí nad Moravou, Pěvecké sbory Kněždub, Zdravotně postižení Veselská oblast,
Centrum sluchově postižených Veselí nad Moravou, Pedagogicko-psychologická poradna Veselí nad Moravou.
8. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kněždub k 31.12.2014, a rozdělení výsledku hospodaření
ZŠ a MŠ za rok 2014.
9. Výši odměn pro členy ZO Kněždub takto: 950,-Kč / měsíčně pro každého jednotlivého člena ZO, který je zároveň členem výboru nebo komise. Odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 7 509,- Kč dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny budou
vypláceny s účinností od 10.4.2015.
10. Bezúplatný převod pozemků KN p.č. 6090/3 a 6090/26 v k.ú. Kněždub podle § 7
odst.1 písm. a) zák. č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve prospěch obce
Kněždub.
11. Záměr obce na odprodej pozemku KN St.675 ve vlastnictví obce.
12. Záměr obce na odprodej pozemku KN St.644/2 ve vlastnictví obce.
13. Příspěvek ve výši 1000,- na činnost Záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Buchlovice.
14. Revizi nájemní smlouvy na pronájem bytu na Sokolovně (novelizace dle nového
Občanského zákoníku).
15. Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor na Zdravotním
středisku Kněždub.
16. Příspěvek ve výši 2000,-Kč na činnost v roce 2015-Zdislava Veselí, o.p.s.
17. Rozpočtové opatření obce č. 1/2015.
18. Příspěvek ve výši 3000,-Kč na pořádání Fechtl cup 2015.
19. Záměr na odkoupení pozemku KN 5853/30 v k.ú. Kněždub ve prospěch obce Kněždub.
20. Novelizaci Zřizovací listiny JSDH Obce Kněždub.
21. Příkazní smlouvu č.05/2015 na kompletní organizační a administrativní výkon činností veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., při zadání veřejné zakázky na
stavební práce nazvanou „Kněždub -bezbariérové chodníky I. etapa“.
ZO bere na vědomí :
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 2. jednání ZO dne 20.2.2015.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 20.2.2015 do 10.4.2015.
3. Informaci o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kněždub.

r r r
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USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 12.06. 2015
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 4. jednání ZO ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO pana Radima Hrbáčka a paní Marii
Křížanovou.
3. Program 4. jednání ZO.
4. Uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva k pozemku KN p.č.
3013/91-orná půda, v k.ú. Kněždub–lokalitě „Za Hřištěm“, zapsaných na LV 1, se
schválenými žadateli o tento pozemek ( viz. Zápis ze 4. jednání ZO ).
5. Záměr obce Kněždub k uskutečnění prodeje pozemku KN 3009/28 a KN 3013/95
(oba pozemky tvoří 1 parcelu určenou k výstavbě rodinného domu ) v obci a katastrálním území Kněždub v lokalitě „Za Hřištěm“ a Pravidla pro prodej tohoto pozemku.
6. Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „ Kompostéry pro
občany obce Kněždub“.
7. Kupní smlouvu s vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Kompostéry pro občany obce Kněždub“ s firmou MEVA-BRNO, s.r.o.
8. Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2014 s výhradou.
9. Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2014.
10. Kupní smlouvu na odprodej pozemku KN St.644/2 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví
obce.
11. Kupní smlouvu na odprodej pozemku KN St.675 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví obce.
12. Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13004212 s E.ON Distribuce,
a.s..
13. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12117167 s E.ON Distribuce, a.s.
14. Rozpočtové opatření obce č. 2/2015.
15. Převod finančních prostředků v roce 2015 z výtěžku provozování loterií a sázek ve
prospěch financování sportovních aktivit TJ Sokol Kněždub.
16. Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč pro florbalový oddíl Kněždub.
17. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a firmou Elektrowin a.s.
18. Smlouvu o spolupráci na „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu na rok
2016“ centralizovaným zadáním veřejné zakázky s Organizačně správním institutem, o.p.s., Brno.
19. Záměr na odprodej pozemku 6759/54 v k.ú.Kněždub o výměře 151 m2.
20. Finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč na pečovatelskou službu – Charita Veselí nad
Moravou.
21. Záměr na odprodej pozemku KN St.508 v k.ú. Kněždub o výměře 56 m2.
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22. Záměr na prodej pozemku KN St.681 v k.ú. Kněždub o výměře 9 m2.
23. Kupní smlouvu na odkoupení pozemku KN 5853/30 v k.ú. Kněždub ve prospěch
obce Kněždub.
24. Nákup 40 kusů zahradních setů ( stoly + lavice).
ZO bere na vědomí :
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 3. jednání ZO dne 10.4.2015.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 10.4.2015 do 12.6.2015.
3. Informaci o výsledku kontroly ČŠI v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kněždub.
ZO zamítá:
1. Žádost o příspěvek na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s.
2. Žádost o dar na Křesťanský hudební festival - Kámen úhelný,o.s., Velká nad Veličkou.
3. Žádost pana Miroslava Hudečka, Kněždub 400, o pronájem parcely KN 3013/22
v k.ú.Kněždub.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2015.
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za I. pololetí roku 2015 a poplatek za psa
za rok 2015.

Nebezpečný odpad - STŘEDA 20.5. 2015.
Dne 20.5.2015 proběhl od 9.30 hodin sběr nebezpečného odpadu. Na sběrném stanovišti
na prostranství před Sokolovnou byly přistaveny velkokapacitní kontejnery a v době
od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali zvláště nebezpečný a
velkoobjemový odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Obec
vynaložila na likvidaci tohoto nebezpečného a velkoobjemového odpadu finanční částku
ve výši 34 273- Kč.
Starosta obce.
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Debrujáři.
Kdo jsou debrujáři?
Je to celostátní organizace dětí, které baví dělat pokusy a dozvídat se mnoho zajímavých
věcí. Do debrujářů mohou chodit děti různého
školního věku, od těch
nejmladších až po ty
nejstarší. Kluby fungují
po celé České republice.
K nám přišli opět děti
ze ZŠ Hroznová Lhota.
Kroužek mladých nadšenců vědy a techniky,
kteří stále něco objevují,
vymýšlejí a experimentují vede p. uč. Lukešová. I letos nám předvedli několik zajímavých
pokusů.

Okénko do školní družiny
V teplých jarních dnech
jsme většinu času trávili na školním dvoře,
převážně pod novým
altánem. S děvčaty jsme
pletly věnečky z pampelišek, chlapci hráli
fotbal nebo vybíjenou.
Na začátku dubna se
z nás stali čarodějové
a čarodějky, vyráběli
jsme sliz a sopku a opékali jsme si špekáčky. V
horkých dnech jsme si
udělali na dvoře „mok-
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rou párty“, abychom se trochu zchladili. Dokonce jsme si i zahráli živé „Člověče, nezlob
se“. Věřím, že jsme si během školního roku užili spoustu zábavy. Teď už se ale všichni
těšíme na prázdniny – a doufám, že i na družinu v příštím školním roce!

Den Země
Letos jsme Den Země strávili v Kovosteelu ve Starém Městě. Pro děti zde
měli nachystanou Ekoolympiádu, kde na stanovištích plnily různé úkoly –
třídění odpadu, poznávání
rostlin a živočichů, slalom
na koloběžce, řešení tajenek…. Děti se projely
ekovláčkem po areálu Kovosteelu, kde viděly, jak se
třídí a zpracovává odpad z
našich domácností. Užily
si i skákací hrad, setkání s
piráty na lodi a rozhled z
majáku. Nejenom, že jsme
si výlet užili, ale uvědomili
jsme si, že pokud chceme
mít naší Zemi krásnou,
musíme ji i chránit.
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Školní výlet – Brno
Letos jsme se na školní výlet vypravili do Brna. Nejdříve jsme navštívili planetárium,
kde jsme zhlédli zajímavý výukový program o planetách a souhvězdích. Následovala
prohlídka technického muzea. Zde si děti prohlédly stará auta, letadla, motocykly, ale
také navštívily „ uličku řemesel“, ve které se seznámily s životem řemeslníků v dřívější
době. Také si osobně vyzkoušely některé „ technické pokusy“. Výlet se nám moc líbil.
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Dravci
Dne 24. června jsme spolu se školou a mateřskou školou z Tvarožné Lhoty sledovali
ukázku dravců.
Orel je jedním z našich klenotů, kterého jsme měli možnost pozorovat. Orli skalní se v
sokolnictví používají k lovu lišek, zajíců a srnčí zvěře. Svou náklonností k sokolníkovi a
inteligencí se vyrovnají psům. Váží 3 - 7 kg, rozpětí křídel až 2,25 m.

STRÁŽNICE
Předposlední den školy jsme se jeli do Strážnice podívat na zahraniční soubory, které
vystupují na Strážnických slavnostech. Ještě dříve jsme navštívili
židovský hřbitov a v
parku platanovou alej.
Zhlédli jsme vystoupení souborů z exotických zemí jako je
Keňa, Čína, Argentina
a Srbsko.
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50. výročí založení MŠ v Kněždubě
Společně s 50. výročím založení MŠ v Kněždubě jsme tento den oslavili i Den Matek a
slavnostně otevřeli novou venkovní učebnu v ZŠ.
Rodiče a děti měli možnost zhlédnout vystoupení, prohlédnout si mateřskou školu, galerii výrobků a výkresů ve dvoře základní školy a nakonec se v nové venkovní učebně
občerstvit.

Plavání
V jarním období se naši žáci zúčastnili plaveckého výcviku. Výuka proběhla 10 krát po
dvou vyučovacích hodinách v plaveckém bazénu ve Bzenci.
Učitelé plavání se snaží naučit co nejvíce dětí výborně plavat.
A proč? Protože plavání je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Pokud neumím
jezdit na kole, nevadí, půjdu pěšky. Ale když neumím plavat, tak se přes řeku nedostanu a
moře pro mě bude velkým strašákem, u kterého se budu bát o svůj život.
Výsledky plaveckých závodů:
1. ročník (17 m) – 1. Nikol Petruchová, 2. Samuel Mikeska, 3. Marika Sasínová
2. ročník (17 m) – 1. Radim Sasín, 2. Adéla Škvařilová, 3. Adéla Vařechová, Jakub Va-
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řecha
3. ročník (50 m) – 1. Andrea Šmejdovcová, 2. Radka Klvačová, 3. Filip Mareček
4. ročník (50 m) – 1. Jiří Piškula, 2. Leona Vítková, 3. Kristýna Frolková
5. ročník (50 m) – 1. Vladislav Škvařil, 2. Lucie Hoňková, 3. Veronika Vařechová

Sběr papíru a elektroodpadu a sběr papíru
V květnu se uskutečnil sběr elektroodpadu a papíru. Výtěžek akce jde na účet Klubu
rodičů a přátel školy Kněždub, ze kterého se hradí příspěvky dětem na plavání, na lekce
anglického jazyka s rodilým mluvčím, pomůcky a odměny v soutěžích. Děkujeme Vám
všem, kteří jste se na této akci podíleli, zejména paní Marcele Chudíčkové.

Ukončení školního roku
V pátek ráno k nám do školy přišel pan starosta s panem farářem a v tělocvičně proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2014/2015. Rozloučili jsme se s páťáky, kteří
odcházejí do šesté třídy ZŠ Hroznová Lhota, ZŠ MK Strážnice, ZŠ Hutník Veselí nad
Moravou a jedna žákyně přestupuje na nižší stupeň gymnázia. Žáci prvního ročníku byli
pasováni na čtenáře a za odměnu dostali knihu. Všem dětem a jejich rodičům přejeme
hezké prázdniny.
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50. jaro v MŠ
Letošní jaro jsme se s dětmi zaměřili hlavně na 50. výročí založení školky. Vyráběli jsme
a zdobili budovu spoustou kytek, motýlků, sluníček, zvířátek atd. Taky jsme se museli
naučit hodně básniček, písniček i tanečků, které jsme pak předvedli na sokolovně pro
všechny přítomné. Na školku i přilehlou zahradu vyzdobenou výkresy se přišli podívat
mimo jiné i návštěvníci, kteří do MŠ nikdy nechodili. V budově pak byly k vidění staré
fotografie, výkresy dětí už dávno dospělých a v tělocvičně proběhla výstavka starých
dobových hraček.
Další uskutečněné akce:
Návštěva selského domu s výukovým programem Zvířátka na statku
Den Země – vyráběli jsme Plastožrouta, Papírožrouta, Skložrouta, posbírali jsme
odpadky kolem járku a roztřídili je do kontejnerů
Angličtina s rodilým mluvčím
Skanzen Strážnice – ABECEDA
řemesel
Dětem k svátku:
Pohádková zahrada, discotéka
kreslení křídami na chodníku
výlet na Horňáckou farmu
do Hr. Vrbky
sportovní hry
Kolotoče – pan Nový nás nezapomněl opět zadarmo povozit
Ukončení kroužku Hry s angličtinou, rozdání vysvědčení
Ukázka práce s dravými ptáky ve
Tvarožné Lhotě
Na závěr školního roku jsme se
pasováním na školáky rozloučili
s našimi předškoláky a popřáli
všem veselé prázdniny.
J. Frolková, uč. MŠ
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
Den dětí 2015.
Krásné počasí jako na objednávku provázelo sobotní odpoledne dne 31.5. 2015, u nás
v Kněždubě spojené s oslavou dne dětí. Na prostranství před sokolovnou a mateřskou
školou jsme připravili pro děti okruh se stanovišti, které byly obsazeny zástupci jednotlivých společenských složek působících v obci, kteří si pro děti připravili různé soutěže.
K dispozici bylo také stanoviště střelby ze vzduchovek, které si vzali na starost paní
učitelky ze základní školy společně s paní ředitelkou. Velmi atraktivní bylo také stanoviště, kde si děti mohli nechat namalovat obrázek dle vlastního výběru na obličej.
Na jednotlivých stanovištích děti také plnily různé zábavné úkoly. Odměnou za správné odpovědi, či správně provedený úkol, byla vždy nějaká odměna ve formě různých
sladkostí. Velkým zpestřením hezkého odpoledne byla ukázka výcviku psů s názornými
ukázkami zadržení osob a vyhledávání nebezpečných látek. Po celé odpoledne neúnavně
vybízeli děti k tanci děvčata z kněždubské Zumby. Jako každý rok měly děti připraven
také táborový oheň s opékáním špekáčků. S udržováním ohně a opékáním nám pomohli
členové místních hasičů. Myslím, že spokojeny byly nejenom děti, ale i ti, kteří pro ně
dětský den připravili. Podle rozdaných balíčků s různými dobrotami se dětského dne zúčastnilo 94 dětí. Za rok se s dětmi, jejich maminkami, tatínky ale i babičkami a dědečky
zase těšíme na shledanou.
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Jánská pouť aneb GULÁŠFEST – 2. ročník
Tak jako minulý rok, i tentokrát Jánskou pouť provoněly různé vůně gulášů. Na místním
hřišti začal úderem dvanácté hodiny – velký hukot pro deset týmů. Co nejlépe vyzdobit
své stanoviště, u kterého budou nabízet ten svůj gulášek a různé druhy laskomin, které si
připravily pro naše občany.
Nejprve voněla cibule, pak masíčko a to byla vůně – gulášky se vařily – klokaní, mexický, králičí, vepřový, hovězí, kančí ………….
Aby se občané nenudili, než byli guláše hotové, jednotlivé složky si pro ně připravily
různé pobavení.
Vystoupily ženy v akci – „Dneska to rozjedem na plný pecky…“ , pak naši nejmenší,
kteří úžasně zatančili pod vedením Pavly Hrbáčkové. Hasiči předvedli „Tanec z Mexika,
zahrádkáři okopávku vinice v moderním pojetí a myslivci obohatili program písničkou
za doprovodu lesního rohu. Zavítala k nám i „skupinka pionýrů s Alexandrovcama“, a
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ještě jednou zatančila děvčata ze Zumby, která své vystoupení zakončila dokonalým
„kankánem“.
Velký dík patří všem složkám, které nás nejen nasytily, ale i pobavily a občanům, kteří
přišli a dali hlas, těm, jejichž guláš se jim zdál nejlepší. Ale ono vůbec nezáleží na tom,
kdo vyhraje.
Je velmi dobře, že soudržnost našich občanů je v tomto směru velmi dobrá. 2. ročník Gulášfestu se vydařil a tak se budeme těšit zase na příští rok. Zda bude 3. ročník „gulášků“
nebo nás „ženy v akci“ překvapí něčím jiným, to teprve uvidíme?
Marie Křížanová
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Plán kulturních a společenských akcí Obce Kněždub 2015.
Termín

Název akce

Pořadatel

Čas

Místo

Červenec				
18.7.
Společenské odpoledne
SDH Kněždub
15.00
Obec Kněždub u
		
s grilováním. 			
hasičské zbrojnice
25.7.
Hasičská soutěž
		
3. ročník Memoriálu
SDH Kněždub		
Hřiště Sokol
		
J.Křižana 			
Kněždub
Srpen				
2.8.		
Pouť na sv. Antonínek
Farnost Kněždub
15.00
Blatnice
22.8.
Dětský den na Kejdě
Rybáři Kněždub		
Rybník Kejda
22.8.
Den otevřených dveříKynologický klub Karpaty		
Cvičiště KKK
		
Den pro veřejnost 			
Hr. Lhota
Září				
6.9.		
Dožínky
Obecní úřad Kněždub 		
Obec Kněždub
			
Farnost Kněždub
10.30
Kostel Kněždub
17.9.
Pouť Farnosti Kněždub
Farnost Kněždub		
Sv.Hostýn
		
na sv. Hostýn
19.-20.9.
Výstava drobného
Český svaz chovatelů		
Areál Českého
		
zvířectva			
svazu chovatelů
Říjen				
4.10.
Růžencová pobožnost
Farnost Kněždub
14.30
Obec Kněždub
		
na „Nivkách“ + Drakiáda 			
„Nivky“
11.10.
Slavnostní mše –
Farnost Kněždub
		
Pouť ke sv. Hubertovi
MS Šumárník Kněždub 10.30
Kostel Kněždub
15.-18.10.
Krojované hody
Obecní úřad Kněždub
		
s právem
Sokol Kněždub		
Obec Kněždub
Listopad				
14.11.
Ochutnávka jídel.
Kynologický klub Karpaty 16.00 Sokolovna Kněždub
21.11.
Výstava exotického ptactva
Český svaz chovatelů		
Sokolovna Kněždub
28.11.
Setkání seniorů.
Obecní úřad Kněždub
15.30 Sokolovna Kněždub
Prosinec				
12.12.
Turnaj o vánočního kapra
Rybářský svaz
9.00
Tvarožná Lhota
18.12.
Rozsvěcování
Obecní úřad Kněždub
		
vánočního stromu
Farní úřad
16.00
Obec Kněždub
24.12.
Zpívání u vánočního
Obecní úřad Kněždub
24.00
Obec Kněždub
		
stromu
27.12.
Slavnostní mše svatá –
Farnost Kněždub
		
Žehnání vína
ČZS Kněždub
10.30
Kostel Kněždub
Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce.
Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny.
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů.
Jménem sboru si Vás dovoluji pozvat na naše následující akce. Jako první naší
akcí bude 18.7.2015 před hasičskou zbrojnicí „hasičské odpoledne s grilováním
kolen a dalších specialit“. Druhou naší akcí je „Memoriál Josefa Křížana“, která
se bude konat na fotbalovém hřišti 25.7.2015. Více o naších akcích se dozvíte v
přiložených pozvánkách.

Mladí Hasiči
Tento rok pro nás začal pouze jednou halovou soutěží a to ve Velké nad Veličkou a
po ní jsme se začali připravovat na venkovní soutěže. Pro lepší motivaci dětí jsme
25.března uspořádali koupání v aquaparku Delfín v Uherském Brodě. Tím jsme mysleli, že povzbudíme děti na nastávající sezónu, ale u některých jsme se pěkně zklamali. Ale to se nedá nic dělat.
V tomto roce se účastnili starší žáci 8 soutěží a mladší žáci 4 soutěží. Tréninky probíhali každou středu před hasičskou zbrojnicí od 17:00 hodin mladší žáci a od 18:00
hodin starší žáci. Podařilo se nám získat na jaro 3 nové mladé hasiče z Tvarožné
Lhoty, ale nebylo to nic platné, protože některých mladých žáků to přestalo bavit
anebo se jim nechtělo jet na soutěž. Smutné je to, že i ty děti, které to baví, tím pádem
nemohli jet na soutěž a museli zůstat doma. Jelikož nejde z 5 dětí udělat ani požární
útok a nejde jezdit na soutěže a stále si půjčovat na doplnění děti. Tímto děkujeme
rodičům, kteří posílají děti do hasiče, a dovolují jim jezdit i na soutěže. Poděkování
patří i dětem, které to ještě nevzdali a snad vydrží i na dále a budou reprezentovat ne
jenom hasiče ale i celou naši obec tak jako náš člen Tomáš Kučera, který soutěžil ve
Vacenovicích jako jednotlivec a skončil na 2. místě. Tím se probojoval až na krajské
kolo do Vyškova a tam se umístil sice na 10. místě ale i tak mu děkujeme.
Děkujeme i Obecnímu Úřadu za finanční podporu dětí a všem co pomohli děti odvést na soutěže.
Výsledky letošní sezony:
Soutěž
Velká nad Veličkou
Kozojídky
Těmice
OK Plamen Vacenovice

Mladší žáci
11 z 21
10 z 16
14 z 15
------

Starší žáci
12 z 16
11 z 17
9 z 15
8 z 21
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Petrov
Mistřín
Rohatec
Ratiškovice
Strážnice
Svatobořice

9 z 20
--------------------------

6 z 15
-----8 z 16
7 z 13
8 z 16
------

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 1.4.2015 do 30.6.2015 : 1
Počet dětí narozených v období od 1.4.2015 do 30.6.2015:

5 (1 chlapec, 4 děvčata)

Počet zemřelých v období od 1.4.2015 do 30.6.2015 :

4 ( 3 ženy, 1 muž)

Počet obyvatel k 30.6.2015 :

1 109
Dospělí-muži
Dospělí-ženy

453
475

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

181
150
31

Průměrný věk obyvatelstva 42,26 let.

8. Povídka
Vzpomínka.
Vážení spoluobčané, po několik let jsme byli zvyklí na tomto místě nacházet povídku,
vztahující se k životu naší obce či nejbližšího okolí. Bohužel tato tradiční rubrika našeho
zpravodaje zůstala v tomto vydání nenaplněna. Autorka těchto povídek, paní Marie Novotná, již není součástí našeho společenství jak obecního, tak také autorského.
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Dovolte mně, abych jí tímto vyjádřil poděkování za dlouholetou spolupráci s naším kolektivem tvůrců kněždubského zpravodaje a věnoval jí na tomto místě tichou vzpomínku.
Paní Marie Novotná patřila ke skupině autorů, kteří nacházeli celoživotní zálibu v literárním projevu. Narodila se 16. listopadu 1934 v Kněždubu. Od mládí ráda četla a vytvářela
si představu, že se někdy pokusí o vlastní literární tvorbu. Paní Marie Novotná zveřejňovala beletristické příspěvky v Týdeníku Rovnost a v regionálním Slovácku, později také
v časopisu Malovaný kraj. Od roku 1995 začala psát do tehdejší Kněždubské ročenky,
která se časem změnila v tento čtvrtletně vydávaný zpravodaj. Náměty nejčastěji nacházela ve vzpomínkách na své mládí, popisovala život a zvyky v doznívající lidové tradici
vesnického kolektivu. Díky dobré paměti, vyspělému pozorovacímu talentu a náležitým
literárním vlohám, se jí podařilo podávat živé svědectví o životě a mezilidských vztazích
na vesnici v minulých dobách i současnosti.
Paní Marie Novotná nás opustila 1. dubna 2015.
Libor Grabec
Starosta obce
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Sbor dobrovolných hasičů Kněždub
Vás zve na

MEMORIÁL
JOSEFA KŘÍŽANA
Který se koná v sobotu 25.července 2015
na fotbalovém hřišti v Kněždubě.
Program soutěže:
8.30 - příjezd družstev
9:00 - zahájení soutěže mužů a žen
Soutěž se koná za podpory Obecního úřadu a Hospody na hřišti.
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