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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
paní zima již ukončila svou vládu a jarní podnebí nás opět láká trávit více času mimo
naše domovy, na zahradách, polích nebo na procházkách v přírodě. Od posledního vydání našeho obecního zpravodaje už uplynula poměrně dost dlouhá doba a v jejím průběhu se uskutečnila řada událostí, které budou mít vliv na průběh letošního roku v naší
obci. Uskutečnily se výroční valné hromady všech organizací, které působí na území
obce. Mnohé z nich si zvolili nové vedení na další období a také schvalovaly své plány
činnosti na letošní rok 2019. Začátkem letošního roku se uskutečnila řada kulturních a
společenských akcí. V průběhu letošní plesové sezóny jsme se společně mohli setkat na
již tradičním mysliveckém plese, hasičském plese, maškarním rockovém plese, karnevalu Základní a mateřské školy, ale také na plese naší farnosti, který se letos uskutečnil ve
Tvarožné Lhotě. Po tomto kulturně poměrně náročném období nastala doba postní, ve
které bychom se měli připravit na svátky jara - Velikonoce.
I přes dlouho trvající zimní období, to nebyla doba zahálení. Na pořadu všedních zimních dnů obce byly činnosti administrativní a tudíž málo viditelné. Přesto ale nezbytné
a velmi důležité pro přípravu projektů, které obec hodlá realizovat v letošním roce. Především jako pevný základ hospodaření a funkčnosti obce byl schválen rozpočet obce na
letošní rok 2019. Rozpočet, podle něhož bude obec hospodařit, investovat, budovat a
také podporovat místní zájmové a společenské organizace. Rozpočet obce na rok 2019
byl schválen ve výši 15 122 200,-Kč a jeho podrobné znění naleznete na webových stránkách obce. Obec se nachází v dobré finanční kondici, nemá žádné úvěry ani půjčky a je
způsobilá bez problémů realizovat zamýšlené projekty, vedoucí k dalšímu rozvoji obce.
Byly zpracovávány a podány žádosti na vypsané dotační tituly pro hasiče, opravu staré
márnice na hřbitově, opravu víceúčelového hřiště za školou. Po dlouho trvajícím martyriu a 3x přepracovávané projektové dokumentaci, jsme obdrželi kladné stanovisko od
Dopravního inspektorátu k rekonstrukci chodníků v trase od Zákostelí až po konec obce
ve směru na Hroznovou Lhotu. V současné době je podána žádost o vydání stavebního
povolení a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení
realizace stavby je v měsíci červnu. Postupně se pokračuje na přípravě lokality Záhumenice pro novou výstavbu rodinných domů. Je to práce mravenčí a zdlouhavá, hlavně v
souvislosti s nutnými administrativními kroky. Zájem o připravovaná stavební místa je
jak mezi místními občany, tak i z okolních obcí a měst, což je známkou toho, že Kněždub je „dobrou adresou“ pro žití. Byly také zahájeny práce na instalaci monitorovacího
systému v obci, a to na místech kde dochází k poškozování veřejného majetku, sběrných
míst na tříděný odpad, dětských hřišť, hřbitova atd. Byla již také dohodnuta spolupráce
s Policií ČR na využívání tohoto systému při objasňování případných přestupků nebo
trestných činů a snadné identifikaci osob, které se jich dopustí. Byla provedena doplňující instalace veřejného osvětlení u dětského hřiště za hasičskou zbrojnicí, bude postupně
provedena oprava rozhlasového vedení, na sokolovně byly vyměněny desky na stolech a
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opraveno vybavení kuchyně. Pro nadcházející jarní dny, a týdny jsou připravovány také
různé společenské a kulturní akce, jejichž výčet najdete v Plánu kulturních akcí na rok
2019, který je součástí tohoto vydání zpravodaje. Podpořte jejich pořadatele návštěvou a
zapojte se tak i vy do společenského dění v obci.
Vážení občané, přeji vám krásné a pohodové jarní dny a příjemné velikonoční svátky.
Těším se na setkání u příštího vydání našeho zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1.1.2019 do 15.04.2019.
USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 7. 2. 2019.
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapisovatele 2. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
Ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO: Radim Hoňka, Josef Zubatý.
Program 2. jednání ZO.
Rozpočtové opatření č. 7 /2018.
Smlouvu o dílo č.5676/2018 „Kněždub-kanalizace Stoka E-A,U Farmy“.
Kupní smlouva k odkoupení pozemku č. St.413 v k.ú. Kněždub o výměře 29 m2 ve
vlastnictví obce Kněždub.
7. Kupní smlouva k odkoupení pozemku p.č.5951/7 v k.ú.Kněždub o výměře 155 m2
ve vlastnictví obce Kněždub.
8. Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy na školním bytě na rok 2019.
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel
zákona č.250/2000 Sb., s Římskokatolickou farností Kněždub.
10. Inventarizaci majetku obce za rok 2018 provedená k 31.12.2018.
11. Žádosti MO MRS Strážnice, ZO Českého svazu včelařů, Děti a mládež Farnosti
Kněždub o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kněždub na rok 2019.
12. Výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva s platností od
1.1.2019, dle Nařízení vlády č.202/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů v nezměněné podobě, schválené na ustavujícím jednání ZO Kněždub dne 2.11.2018 usnesením č.16.
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13. Úřední dny pro uzavření manželství na pátek a sobotu a oddávající starostu a místostarostu obce s platností od 1.3.2019.
14. Rozpočtové opatření č. 1 /2019.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330052819/004.
16. Finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč ve prospěch Domova pro seniory Nezdenice
233, 687 32.
17. Smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou Fritex s.r.o, Vladislav 70,
67501 Vladislav.
18. Převzetí záštity a finanční podporu akce Na kole dětem.
19. Podání žádosti o dotaci na projekt Víceúčelové hřiště Kněždub, DT 117d82108,
MMR ČR.
20. Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava budovy márnice – hřbitov Kněždub, DT
117d8210G, MMR ČR.
ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu a plnění bodů usnesení z 1. jednání ZO dne 14.12.2018.
Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 14.12.2018 do 7.2.2019.
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019.
Závažnost problematiky těžby štěrkopísku na území katastru města Uherský Ostroh
a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Vyslovuje zásadní nesouhlas se záměrem těžby a s jeho realizací.

ZO zamítá :
1. Žádost Římskokatolické farnosti Kněždub o prominutí části dluhu z poskytnuté
půjčky.

Zamyšlení odborníka nad činností a odpovědností
zastupitelů veřejné správy.
„Milion korun za každé neoprávněné obvinění člena zastupitelstva.“
Je načase, aby stát začal tvrdě platit za bezesné noci slušných lidí. A samospráva musí
říct státu důrazné dost.
V samosprávě se pohybuji od roku 1990, kdy po letech státních národních výborů byla
znovuobnovena. Byla jsem kdysi úřednicí, po revoluci tajemnicí úřadu, více jak dvacet
let opoziční i koaliční zastupitelkou a nakonec i starostkou. Na právnické fakultě jsem
v roce 1994 absolvovala diplomovou prací Orgány obce. Napsala jsem už stovky odborných článků na téma obce, města a kraje, uspěla jako advokátka ve prospěch obcí a měst
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vícekrát před Ústavním soudem, před Nejvyšším soudem a před Nejvyšším správním
soudem. Na téma samosprávy přednáším a mám vlastní vzdělávací projekt. Mou klientelu dnes až na výjimky tvoří už jen obce, města a kraje. Nepíši to proto, abych se chlubila
- píši to proto, aby bylo zřetelné, že o samosprávě opravdu jako ryzí praktik něco vím.
Věnovala jsem jí celý profesní život, a ještě jí ho v dalších letech věnovat hodlám.
Proto říkám, že současná situace je neudržitelná.
Represe a tlaky na základní pilíře naší země, od malé vesničky až po metropole, je
děsivá. Obce jsou zavaleny administrativou, za každé, byť sebemenší porušení čehokoliv následuje tvrdá sankce, dotační politika je zcestná, dotační represe jsou lichvou v
přímém přenosu, a trestní stíhání za neuvěřitelně konstruované skutky jsou alarmující.
Do toho nám vyhání zákon o střetu zájmů poslední odborníky z obecních a městských
rad, protože komu by to stálo za to svlékat se „donaha“ jen proto, že chce pracovat pro
svou obec či své město.
Stát si dělá ze samosprávy služku a podřízenou, aniž mu dochází, že tento přístup je
protiústavní. Stává se tak úhlavním nepřítelem všech těch pracovitých lidí na radnicích,
kteří jsou poslední roky vpravdě zoufalí z toho, co se na ně valí, a čemu musí čelit.
Jak je třeba možné, že stát předepíše obci s cca dvěma stovkami obyvatel penále
40.000.000,- Kč (!!!), když předtím ji už připravil o veškerý majetek? A to jen proto, že
nesplnila zadání dotace, a to zase jen proto, že se řídila stupidním zákonem o zadávání
veřejných zakázek, které nutí firmy podsekávat ceny, které pak nejsou schopny plnit. Ta
obec je zničena na desítky let, a stát absolutně nezajímá, co ti lidé tam. Za lichvářské
100% penále by přitom měli jít do kriminálu úředníci, kteří ho malinké obci a jejím
občanům předepsali.
Ptám se, kde zůstal občan. Kde zůstal zdravý rozum. Kde zůstalo právo a dobré mravy.
A proč se to vlastně všechno děje.
Nedávno jeden osvícený soudce položil ve sporu obec versus stát právní zástupkyni státu
jednoduchou otázku - „A koho vy tady vlastně, paní doktorko, zastupujete? Pan starosta
občany, to vím. Marně však přemýšlím, za koho tady kopete vy?“
Neuměla odpovědět.
Ano, koho tady vlastně zastupuje stát? Kdo je to stát? Jeho občané? Ale tito občané
jsou současně a v první řadě občany obcí a měst. Nemáme přece občany státu, za které
by se stát bil, a nemáme občany obcí a měst, za které by se bili starostové a zastupitelé.
Ti občané jsou jedni a titíž, a při vší (ne)úctě ke státní mašinerii je to právě samospráva,
která má k těm lidem nejblíž. Jak je možné, že stát se staví vůči samosprávě do role nadřízeného, když nadřízeným není? Jak je možné, že stát prostřednictvím policie a státních
zástupců stíhá a ničí životy slušným lidem, aby pak řekl: promiňte, spletli jsme se? A
nezajímají ho bezesné noci, stresující a urážející novinové titulky, prostě nezajímá ho
vůbec nic - už vůbec ne ten člověk, který sdělením absurdních obvinění a obžalob trpí
jako kůň, a s ním celá jeho rodina a přátelé.
Něco se bude muset stát.
Jako první krok bych proto navrhovala zákon o odškodnění obětí nespravedlivých trest-

Kněždubský zpravodaj 1/2019

7 strana

ních stíhání v samosprávě, který přikáže státu uhradit za každé neoprávněně sdělené obvinění členu zastupitelstva jeden milion korun, a další milion za neoprávněnou obžalobu,
která skončí osvobozením dotyčného. A proč speciální právní úprava pro samosprávu?
Protože samospráva je pilíř země, a dopady na lidi zde jsou mnohonásobně citelnější, než
jinde. Opomíjeje to, že podávání trestních oznámení se stalo metodou politického boje,
kterému stát zdatně sekunduje.
Navrhuji rovněž, aby úředníci státu, kteří vypisují 100% penále, byli trestně stíháni za
lichvu. Protože to znaky lichvy naplňuje.
Budu prosazovat, aby státní správa byla oddělena od samosprávy, aby stát nemohl obce
úkolovat ani minimem.
Zkrátka chci a přeji si, aby samospráva byla skutečnou samosprávou, a aby stát za
své chyby tvrdě platil.
V těchto týdnech na podobné vizi pracuji. Založím za tím účelem nový subjekt právní
ochrany samosprávy, využiji v něm všech svých zkušeností, osobní odvahy, odborných
znalostí a důvěry starostů a starostek a dalších erudovaných kolegů z advokacie, a začneme tvrdě hájit ústavně chráněné postavení samosprávy v České republice. Samospráva
a lidé v těch obcích a městech si to zaslouží, a nejen to. Stává se to naprosto nezbytné,
má-li se v této zemi dát v obcích a městech vůbec dýchat.
Proč tak tvrdě v tento den?
Včera jsem dostala znalecký posudek, který potvrzuje to, co říkáme v jedné kauze dva
roky - že devět zastupitelů jednoho malého města stát neprávem postavil před soud jako
obžalované.
Dnes byla obviněna starostka jedné z malých obcí. Za to, že spolu s kolegy získávala
formou darovacích smluv od svých občanů příspěvky na opravu komunikací. Nevěříte?
Pak věřte, já to dnes četla. Trpělivost došla.
Proto ten titulek. Milion za jeden na x měsíců zničený život. A tresty za penále, které je
v řadě případů legitimní lichvou v barvách státu. Samospráva se musí postavit, opřít se
o své občany, nás odborníky, a nesmí se dát. Žádná výchova k poslušnosti v Čechách a
na Moravě. Ale přesně naopak. Musí nastat období legitimního vzdoru. Bez ohledu na
to, kdo v jakých barvách v těch vesnicích a městech pracuje. To je totiž zcela vedlejší.
Protože to, co se děje, si nevybírá.
Stát musí konečně pochopit, že mu povstane silný soupeř - silná a sebevědomá samospráva. A ta se bude bít za své občany, za principy právního státu, za dodržování Ústavy
a dobrých mravů.
A za co se bude bít stát?
„Své“ občany nemá. Po principech právního státu šlape. Ústava ho ve vztahu k samosprávě nezajímá. A dobré mravy? Kdyby nešlo o vážnou věc, zasmála bych se. Teď je
ale spíš načase, aby úsměv přešel onu státní mašinerii. Až samospráva řekne „DOST“.
A to se prostě stane.
Jana Zwyrtek Hamplová, Advokátka se specializací na veřejnou správu.
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3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2019.
Žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení
domovního odpadu za rok 2019 a poplatek za psa za rok 2019.

Nebezpečný odpad - čtvrtek 16.5.2019.
Dne 16.5.2019 bude 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 budou odebírat zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad
(barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Žádám občany, aby dodržovali stanovený termín a nenaváželi odpad v předcházející dny.

Tříkrálová sbírka 2019.
Také v letošním roce probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Při této sbírce bylo vybráno
38 348,-Kč. V loňském roce 2018 bylo vybráno 37 421,- Kč. Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a také všem, kteří ve sbírce přispěli.
Kristina Komoňová, koordinátorka sbírky
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola.

Děti z MŠ se radovaly z dárečků pod
stromečkem

V lednu děti ze školky a paní učitelky
soutěžily o největšího sněhuláka

V prosinci děti navštívily Hasičárnu
za doprovodu pana Zubatého

V únoru děti přinesly staré pečivo,
které dávaly do krmelců pro zvířátka
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Základní škola.
Vánoční koncert.
V adventu jsme se sešli v kostele na vánoční besídce. Připravili jsme si vánoční pásmo
inspirované biblickým příběhem o narození Pána Ježíše. Žáci ze školy představovali
svatou rodinu, anděly, koledníky, Heroda, tři krále a děti z MŠ byly maličcí andílkové a
ovečky. Na fotky z této akce se můžete podívat na stránkách naší školy.
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Se školou na golf.
Golf je nejen olympijským sportem, ale je to také volnočasová aktivita a zábava pro celou rodinu. I proto spustila Česká golfová federace projekt nazvaný „Se školou na golf“
se zaměřením od mateřských až po vysoké školy. Primárním cílem projektu je golf představit jako všem dostupnou hru, ve které, jako v jednom z mála sportů, může dítě porazit
dospělého či méně zkušený hráč trénovaného soupeře. Cílem projektu není vychovávat
špičkové hráče, ale zábavnou formou oslovit co největší počet dětí, aby už v době školní
docházky získaly základní povědomí o golfu.
V první etapě projektu se žáci a studenti škol seznámí s golfem netradiční formou za
využití speciálního golfového náčiní, které je možné využít i pro výuku v tělocvičnách
a jiných uzavřených prostorech. Součástí této etapy jsou rovněž soutěže a turnaje na
regionální a celostátní úrovni.
Druhá etapa projektu již více propojuje školy a golfové kluby, hřiště s cílem zajistit
postupný přechod od sportovního vybavení k běžným golfovým holím a odehrává se již
na golfovém hřišti.
Naši žáci absolvovali v lednu golfovou přípravu v tělocvičně a na jaře nás čeká opravdové golfové hřiště v Ostrožské Nové Vsi.
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Z devatera pohádek Karla Čapka.
Loutkoherecké představení na motivy
dvou pohádek od Karla Čapka k nám
přijelo zahrát divadlo z Hradce Králové. V úvodu představení nejprve herecká dvojice seznámila děti s osobou
spisovatele a obsahem knihy. Samy
děti pak jakoby náhodou vylosují,
které dvě pohádky zahrají. Nejprve
to byla pohádka Loupežnická, slavné
dobrodružství loupežnického synka
Lotranda, kterého tatínek nechal vzdělávat a vychovat v klášteře, ale pak mu odkázal strašlivé řemeslo. Konflikt dobra a zla
vytváří mnoho humorných situací. Druhou pohádkou byl příběh tuláka Františka Krále,
který byl křivě obviněn z krádeže kufříku s penězi. Děti zde poznaly, jak je lehké někomu
křivdit, ale že poctivost se přece jen vyplácí.

Projekt TV.

V lednu se naše škola zapojila do projektu s názvem - Sportuj ve škole. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. – 5. ročníku v rámci školní družiny. Vybranému
sportu se věnujeme jednu hodinu týdně. Zábavnou formou se učíme základy volejbalu,
florbalu, fotbalu, basketbalu, gymnastiky, aj.

Lyžování na Filipově.

Koncem ledna jsme se vypravili celá škola do lyžařského areálu Filipov. Polovina žáků
si vzala lyže, druhá polovina dětí si vzala boby, sáňky, lopaty a brázdili kopec pod sjezdovkou. Všichni se mohli občerstvit v bufetu u sjezdovky, kde si mohli koupit teplý čaj,
párek v rohlíku a jiné dobroty.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří s námi na Filipově byli a pomáhali nám.
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Klub zábavné logiky a deskových her.
Od února se s dětmi pravidelně setkáváme v Klubu
zábavné
logiky
a deskových her.
Řešíme detektivní
případy, lámeme
si hlavy s hlavolamy, ale především
hrajeme deskové
hry. Učíme se pravidla ke klasickým hrám, jako je
například Dáma,
Šachy, Mlýn, ale
hrajeme i hry modernější. Myslím,
že i samy děti vidí, jak zábavné deskové hry mohou být a užijí si u nich více zábavy, než
u her na tabletech nebo počítačích.

Matematický klokan
Co je Matematický klokan?
Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům,
ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku
zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.
Vlastní soutěž probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný
okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy.
Letošní Matematický klokan probíhal dne 22. 3. a žáci soutěžili v kategorii Cvrček a
Klokánek.
V kategorii mladších žáků (2. a 3. ročník) se jako nejlepší umístili: Matyáš Skamelka
Tomáš Letaší
Nela Marie Máčalová
V kategorii starších žáků (4. a 5. ročník) se jako nejlepší umístili: Tadeáš Nejedlík
Diana Flašarová
Daniela Zubatá
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Dětský karneval
„Hurá, jdeme na Karneval!“ volaly děti z MŠ celý týden a těšily se, až se oblečou do
kostýmů, které jim rodiče připravili.
23. 2. 2019 po obědě jsme se sešli na Sokolovně a společně jsme si užili vystoupení kouzelníka, soutěže, hry, písničky, tancování a na závěr losování tomboly. Karneval se nám
moc líbil a těšíme se zase za rok.

Recitační soutěž Hodonín.
Dne 20. března se dvě žákyně z naší školy zúčast¬nily okresního kola recitační soutěže
v Hodoníně. Obě děvčata reprezentovala naši školu opravdu skvěle. Krásné 3. místo
z kategorie čtvrtých a pátých tříd obsadila Nikol Petruchová. Gratulujeme!
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Družina
V rámci našeho celoročního putování po krajích ČR jsme poznali už spoustu krásných
míst zajímavostí a dozvěděli se mnohé o samotných městech. V poslední době nás nejvíce zaujalo město Pelhřimov a jeho Muzeum kuriozit a rekordů, díky kterému jsme
i my soutěžili v různých rekordech, například celodružinové mlčení. Měsíc březen trávíme v kraji Olomouckém, díky kterému jsme ochutnávali Olomoucké tvarůžky z Loštic.
A Pardubický kraj byl pro nás v dostihovém duchu – Velká pardubická nás úplně pohltila.
A už teď se těšíme, co všechno ještě poznáme.

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Velikonoční zamyšlení

Jako každý rok i letos slyšíme o Velikonocích zvěst o tom, že Kristus vstal z mrtvých.
Po vyslechnutí tohoto radostného sdělení zapsaného v Evangeliích znovu si uvědomujeme, že tato zpráva již od prvopočátků křesťanství přecházela od úst k ústům, a stala se i
pozdravem: »Pán vstal z mrtvých« - řecký Χριστός ἀνέστη! Ženy, které šly pomazat
Pánovo tělo, byly překvapeny. Boží zpráva je vždycky překvapivá, protože náš Bůh je
Bohem překvapení.
Překvapení vždy způsobuje pohnutí v srdci, dotýká se tě právě tam, kde to nečekáš.
Nečekáš je. Přichází a zve k reakci : u žen, které našly prázdný hrob je to spěch. Ženy
běžely, pospíchaly a řekly: Našly jsme to a to! Boží překvapení nás přivádějí na cestu
ihned, bez čekání. Rozběhnou se, aby viděly. I Petr a Jan běží. Určitě si vzpomeneme na
to, že pastýři oné vánoční noci také spěchali: »Pojďme do Betléma, abychom viděli, co
pověděli andělé«.
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Zpráva, která přinesla překvapení a rychlá odpověď. A je zde otázka: A já? Mám srdce
otevřené Božím překvapením? Jsem schopen pospíchat anebo opakuji stále stejnou písničku: »Až zítra, uvidím zítra.«? Co mi říká překvapení? Ženy zanesly zprávu apoštolům, Jan a Petr běželi ke hrobu. O Janovi nám evangelium říká, že »uvěřil«. Také Petr
»uvěřil«, ale na svůj způsob, vírou trochu smíšenou s výčitkou, že zapřel Pána. Zpráva,
která překvapuje, uvádí do spěchu, a potom otázka: A co já dnes o těchto Velikonocích
2019? Co udělám? Co udělám proto, aby moje rodina a okolí, ve kterém žiji, slyšelo
zprávu: »Pán vstal z mrtvých«
o. Jan

Svatý týden a Velikonoční svátky v naší farnosti 2019.
Květná neděle: 14. dubna

mše svaté s žehnáním ratolesti a průvodem
8:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě
10:30 : mše sv. v Kněždubě

Zelený Čtvrtek -18. dubna
17:00 Tvarožná Lhota: mše svatá na památku Večeře Páně
18:30 Kněždub: mše svatá na památku Večeře Páně
(po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti v Kněždubě do
22:00 a v Tvarožné Lhotě do 21:00 )

Velký Pátek -19. dubna
12:00 Tvarožná Lhota: Velkopáteční obřady
13:30 Křížová cesta z Tvarožné Lhoty do Kněždubu
15:00 Kněždub: Velkopáteční obřady

Bílá Sobota -20.dubna

Bdění u Božího hrobu – Kněždub od 8:00 do 20:30
– Tvarožná Lhota od 15:00 do 4:30 21.dubna
11:00 Kněždub : cyklopouť k Božím hrobům: Veselí nad Moravou, Bzenec,
Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub
21:00 Kněždub: mše svatá Vigilie Vzkříšení

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 21. dubna
5:00 Tvarožná Lhota: mše svatá Vigilie Vzkříšení
8:30 Kněždub: slavnostní mše svatá
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10.30 Tvarožná Lhota: slavnostní mše svatá
žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí – 22. dubna
8:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě
10:00 : mše sv. v Kněždubě

Program farnosti na květen a červen:
Středa 1. května – První májová pobožnost ze mší svatou ve farní zahradě
Neděle 5. května – 13:30 – Májová pobožnost u kaple sv.Martina
Středa 8. května – Pouť do Mariazell
Úterý 7. května – 11.května – Pěší pouť na Svatý Hostýn
Neděle 12. května – 14:30 – den Matek v Tvarožné Lhotě
Neděle 19. května – 13:30 – Májová pobožnost u kaple Panny Marie na Nivkách
od 14:00 Farní kavárna v Pastoračním domu sv. Jana Pavla II.
Neděle 26. května – 13:30 – Májová pobožnost u kaple Panny Marie Hostýnské
a po pobožnosti setkání společenství Živého růžence
Neděle 2. června – Biřmování v Kněždubě v 10:00 hodin
Neděle 9. června - Slavnost Seslání Ducha Svatého – farní den v Kněždubě
Neděle 16. června - Slavnost Nejsvětější Trojice – První Svaté Přijímání v Kněždubě
od 14:00 Farní kavárna v Pastoračním domu sv. Jana Pavla II.
Čtvrtek 20.června - Slavnost Božího Těla – Kněždub - průvod Božího Těla po mši svaté
v 18:00
Neděle 23. června – Tvarožná Lhota - průvod Božího Těla po mši svaté v 8:00
Neděle 23. a pondělí 24. června - Pouť a Patrocinium kostela sv. Jana Křtitele v Kněždubě
otec Jan Turko
Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek se naposled do Velikonoc rozezní zvony, říká se, že
odlétají do Říma. Znovu se ozvou až na Bílou sobotu. Název čtvrtku je odvozen od toho,
že se nosilo mešní roucho. V tento den se traduje, že je zdravé jíst něco zeleného, to
proto, aby byl člověk zdravý po celý následující rok. Také se tradovalo, že kdo se tento
den ráno omyje ranní rosou, ten má pevné zdraví (a krásu) na následující rok rovněž
zajištěno.
Kromě zeleného se doporučuje jíst na zelený čtvrtek i med, uchrání nás před žihadly a
uštknutím. Med se maže na speciální pečivo, zvané jidáše, které má tvar provazu a připomíná provaz, na kterém se Jidáš oběsil, když polibkem zradil Ježíše.
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Na Zelený čtvrtek by se neměl nikdo s nikým hádat, jinak nás hádky a neshody budou
provázet celý rok. Také bychom si rozhodně v tento den neměli od nikoho půjčovat, ale
pokud dříve půjčené dnes vrátíme, pak si k nám údajně najdou cestu i peníze. Chcete-li
mít hojnost peněz, zacinkejte mincemi v kapse při zvuku zvonů právě na Zelený čtvrtek.
Na Velikonoce bychom měli mít na stole zelené osení, zelenou jarní dekoraci. Čtvrtek
je dnem, kdy se hodí nejpozději toto osení si zasít, při běžné pokojové teplotě nám totiž
poroste 8 až 10 dní. Vhodným osením je ječmen nebo pšenice, ale můžete si zasadit třeba
řeřichu, ta vyraší už do pěti dní a navíc je velmi chutná na chleba s máslem.
Velikonoční triduum: Vrcholem a středem křesťanské liturgie je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“. Toto „třídenní“ začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli.
Velký pátek: V tento den byl podle Bible Ježíš souzen, odsouzen a ukřižován. Pro křesťany dnes platí přísný půst. Na Velký pátek se prý podle tradice otevírá země a vydává
své poklady. V tento den se nemá nic půjčovat, ale ani darovat nebo prodávat. Na Velký
pátek neperte prádlo, nemělo se ani pracovat na poli nebo spát v sadu.
Bílá sobota: V tento den končívá půst, který trval celých předešlých 40 dní. Na bílou sobotu se v domácnostech uklízí, pečou se mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka
a pletou pomlázky. Příprava na oslavy Velikonoc jsou v plném proudu.
Pro Křesťany je tento dnem rozjímáním, v sobotu večer pak začínají vigilie – velikonoční bdění a tím se začíná slavnost Kristova, jeho vzkříšení.
Zvláštní tradice se v tomto dni váže k ovocným stromům. Za jejich „probuzení“ k příští
úrodě se postřikovaly vodou, někde hospodyně během zvonění otírala stromy čerstvě
zadělaným těstem mazance nebo jiného obřadního pečiva. Nejčastěji lidé stromy třásli.
Ke katolickým obřadům Bílé soboty dodnes patří Svěcení vody, nové křty dospělých a
obnova křesťanského slibu věřících.
Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii). Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající
smytí hříchů křtem.
Před vigilií se před kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala velikonoční
svíce. Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu je rozžhly až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se pak zhotovovaly křížky, které se nosily na pole, aby
dobře rodilo. Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem. Popelem
z posvěceného ohně se posypávaly louky.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): Pro křesťany jde o nejdůležitější svátek
roku, je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u
slavnostní tabule.
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po sobotě“
(sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali
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pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ („mši svaté“) a tento den nazvali
„dnem Páně“. Každá neděle v roce je tedy zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu.
Pletení pomlázky a koleda: Muži a chlapci si pletou pomlázku z vrbových proutků,
na konci ji ozdobí stuhami a s pomlázkou vyrážejí v pondělí Velikonoční za ženami a
děvčaty na koledu. Pomlázkou bývá krom spletených proutků také nazývána výslužka z
koledování. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků se vplétala
barevná stuha. Malé pomlázky se nosily stočené v kapse, se středně velkými se chodilo
na koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní pomlázky. Šleháním pomlázkou se ženám předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná děvčata chlapcům za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy.
Symbol velikonočního beránka
Symbol beránka je velice starý, byl rozšířen již za dob starých pohanů. Židé beránka
zabíjeli na paměť vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví. V křesťanství je památkou
Krista – beránka Božího, jeho nevinnosti, čistoty i poslušnosti. Beránek jakožto obřadní
pokrm je znám již od doby středověku. Protože si beránčí maso nemohl dovolit každý,
peklo se pečivo v podobě beránka. Tato tradice se nám dochovala dodnes.
Velikonoční beránek
Ořechový beránek
90 g másla
165 g moučkového cukru
3 vejce
60 g mletých ořechů
1 dl mléka
170 g polohrubé mouky
1,2 sáčku prášku do pečiva
Máslo, cukr a žloutky utřeme do pěny. Potom jen zlehka přimícháme oříšky, mléko,
mouku s práškem do pečiva a nakonec opatrně zamícháme sníh z bílků. Těsto nalijeme
do vymazané a vysypané formy a pečeme asi 45 minut. Po upečení beránka pocukrujeme
a také ozdobíme mašličkou.
Tvarohový beránek
4 vejce
220 g másla
200 g tuku
250 g tvarohu
kůra z bio citronu
300 g polohrubé mouky
3,4 prášku do pečiva
lžíce rumu

Žloutky utřeme s cukrem a máslem a do krému
přidáme tvaroh. Po rozmíchání přidáme mouku s
práškem do pečiva. Nakonec opatrně vmícháme
sníh z bílků. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a pečeme při 200 °C asi 15 minut. Teplotu pak snížíme asi na 150 °C a pečeme dalších 10
minut. Po upečení a vyklopení z formy beránka pokapeme rumem a posypeme moučkovým cukrem.
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH
ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů.
Letošní rok jsme začali výroční valnou hromadou, na které jsme si naplánovali akce
na rok 2019. První akcí byl hasičský ples, který se konal 2. března a hrála nám kapela
Lipovská pětka. V neděli se konala fašaňková obchůzka obcí s doprovodem muziky
Lukáše Frolky a Radima Hrbáčka. Počasí nám v letošním roce přálo a účast masek v
průvodu byla dobrá. Tímto chceme poděkovat všem lidem, kteří nás jak na plese, tak
i na obchůzce finančně podpořili. Naší další akcí bude po sběru nebezpečného odpadu
jarní sběr železa a pro tento rok největší akcí bude výročí 100 let založení našeho sboru
a to v sobotu13.července 2019, kterou začneme mší svatou a pak odpoledne proběhnou
ukázky nejen hasičské techniky od nás ale i s dalších sborů a proto se posune i mše svatá
za živé a zemřelé členy SDH Kněždub až na tento termín. Tato akce nám zabere dost
času jak s plánováním, tak domlouváním ukázek. Z tohoto toho důvodu se ruší letošní
hasičské grilování.
Za SDH Kněždub Tomáš Zubatý.

„Kněždubské vánoční pinkání“.
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V sobotu 29. 12. 2018 proběhl v prostorách šaten fotbalového oddílu TJ Sokol již
3. ročník turnaje ve stolním tenise. Po prvních dvou úspěšných ročnících bylo jasné,
že v začínající tradici budeme pokračovat. Zatímco prvního ročníku v roce 2016 se zúčastnilo 8 „pingpongových“ nadšenců, u třetího ročníku nás bylo dvakrát více. Dokonce
jsme oproti minulým turnajům nehráli na jednom, ale na dvou stolech. Putovní pohár
z druhého ročníku vyhrál Vlastislav Chromeček, nyní ho střeží do dalšího ročníku Petr
Štípský. Mile rádi mezi sebe přivítáme i nové příznivce tohoto sportu.
Děkujeme všem sponzorům, díky nimž si všichni zúčastnění odnesli krásné věcné ceny.
Poděkování patří i TJ Sokol za poskytnutí prostor.
Eva Štípská

Poděkování.
Vážení spoluobčané a příznivci, naše fotbalové družstvo „mladíků těsně za zenitem“ –
TJ Sokol Kněždub „Old Boys“ (staří páni), vám děkují za hojnou účast a skvělou zábavu
na 1. rockovém maškarním plese, který se uskutečnil v kněždubské sokolovně 2.2.2019.
Současně si Vás dovolujeme upozornit a pozvat na náš jarní program:
11.5.2019

křest dresů + fotbalový zápas

01.06.2019

„Old boys Kněždub “ – Hrubá Vrbka

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 01.01.2019 do 04.04.2019:

0

Počet dětí narozených v období od: 01.01.2019 do 04.04.2019

3 ( 3 kluci)

Počet zemřelých v období od 01.01.2019 do 04.04.2019:

5 ( 5 žen)

Počet obyvatel k 01.04.2019 :

Celkem
Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Dospělí celkem
Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let

Průměrný věk obyvatelstva : 43,46 let.

1084
442
470
912
172
143
29
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8. PLÁN KULTURNÍCH
PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
2019
A8. SPOLEČENSKÝCH
AKCÍAKCÍ
2019
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Termín
Duben
21.4.
13.4.
30.4.
Květen
11.5.
Červen
1.6
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Název akce

Pořadatel

Čas

Místo

Košt vín
Rybářské závody
Stavění máje

ČZS Kněždub
MO Rybářského svazu
Zahrádkáři Kněždub

13.00
6.00

Sokolovna Kněždub
Rybník Kejda
Před Sokolovnou

Den matek

ZŠ a MŠ Kněždub

15.00

Sokolovna Kněždub

Den dětí

Obecní úřad Kněždub

17.00

Farnost Kněždub
Obecní úřad Kněždub
Skamelka František
Farnost Kněždub

10.00
13.00
20.00
10.00

22.6.

Biřmování
Na kole dětem
Kněždubské bigbítování
První svaté přijímání
Kněždub
Jánská pouť

Hřiště Sokol
Kněždub
Kostel Kněždub
Obec Kněždub
Areál Olšiny
Kostel Kněždub

Obecní úřad Kněždub

12.00

23.6.

Jánská pouť - patrocinium

Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub

10.30

2.6.
6.6.

14.-15.6

16.6.

Červenec
13.7.
14.7.
Srpen
24.8.
Září
1.9.
21.-22.9.
Říjen

Hřiště Sokol
Kněždub
Kostel Kněždub

Oslavy výročí 100.let
založení SDH Kněždub
Memoriál Josefa Křížana

SDH Kněždub

10.00

Obec Kněždub

SDH Kněždub

14.00

Hřiště Sokol
Kněždub

Dětský den na Kejdě
Den otevřených dveříDen pro veřejnost

Rybáři Kněždub
Kynologický klub
Karpaty

13.00

Rybník Kejda
Cvičiště KKK
Hr. Lhota

Dožínky

Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub
Český svaz chovatelů

10.30

Obec Kněždub
Kostel Kněždub
Areál Českého
svazu chovatelů

Výstava drobného
zvířectva

13.00

Krojované hody s
právem

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub

Obec Kněždub

Český svaz chovatelů

16.11.

Výstava exotického
ptactva
Ochutnávka jídel.

30.11.

Setkání seniorů.

Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
Kněždub

18.-20.10.

Listopad
9.-10.11.

Prosinec
17.12

Kynologický klub
Karpaty
Obecní úřad Kněždub

16.00
16.00

Rozsvěcování vánočního
Obecní úřad Kněždub
16.00
Obec Kněždub
betlému
Farní úřad
24.12.
Zpívání u vánočního
Obecní úřad Kněždub
24.00
Obec Kněždub
stromu
27.12.
Slavnostní mše svatá –
Farnost Kněždub
17.00
Kostel Kněždub
Žehnání vína
ČZS Kněždub
Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce a termíny. Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny.
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