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1. Úvodní slovo
Dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. Ani
jsme se nenadáli, a již je v plném proudu doba prázdnin a dovolených. Doba zaslouženého odpočinku k načerpání nových sil do druhé poloviny roku, který máme před sebou. Vy
se jistě snažíte o načerpání nových sil do druhé poloviny roku na různých místech naší
vlasti nebo v dalekém zahraničí. Přeji Vám na těchto cestách mnoho krásných zážitků a
hlavně bezpečný návrat zpět domů. 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. 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 13.7.2019 se uskuteční oslavy 100 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Kněždubu. V rámci těchto oslav je připravován hasiči rozsáhlý
program, s ukázkami zásahových činností hasičů a množstvím hasící techniky. Přijďte
společně s našimi hasiči oslavit toto významné výročí.
Počasí nám letos dopřává užít si toho pravého léta. Mnohdy až nepříjemně vysoké teploty dávají „zabrat“ nejen lidem, ale i přírodě. Doufejme, že nám sem tam také zaprší,
vzduch se trochu pročistí, ovlaží a úmorná vedra zmírní.
Přestože období prázdnin svádí k dojmu, že v tomto období se jen odpočívá na dovolených, není tomu tak. V obci probíhaly a probíhají práce na údržbě a opravách veřejného
prostranství a majetku. Jsou postupně plněny plánované investiční akce, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce k realizaci v letošním roce. Zde je jejich namátkový výčet. Byla
dokončena oprava fasády hasičské zbrojnice a jejího okolí. Po úspěšné žádosti na vypsané dotační tituly pro hasiče byla doplněna jejich výstroj a výzbroj v hodnotě 45 000,-kč.
V obecním lese byla provedena výsadba 3 800 kusů listnatých stromků v oblasti, která
byla zasažena kůrovcem a musela být vytěžena. Jedná se o habry, lípy a jasany. Na toto
jsme taktéž požádali a obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 45 000, Kč.
Pokračují průběžně práce na instalaci monitorovacího kamerového systému v obci. Na
vjezdech do obce ve směru od Hroznové i Tvarožné Lhoty byly naistalovány radarové
měřiče rychlosti. Byla provedena oprava střechy na vodojemu, kontrola a kalibrace hydrantů na vodovodním řadu. Konečně bylo zahájeno řízení Městským úřadem ve Veselí
nad Moravou ve věci vydání stavebního povolení k rekonstrukci chodníků v trase od
Zákostelí až po konec obce ve směru na Hroznovou Lhotu. Předpokládáme, že vydání
stavebního povolení proběhne do poloviny července a ihned bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení realizace stavby je v měsíci srpnu
a cílem je tuto akci dokončit do letošních hodů. Postupně se pokračuje na přípravě lokality Záhumenice pro novou výstavbu rodinných domů. Byl dokončen výkup potřebných
pozemků, je připraveno jednání s projektovou kanceláří pro přípravu projektu inženýrských sítí a geometrické vytýčení dané lokality. Uvidíme, jak rychle se nám v této oblasti
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podaří pokročit, poněvadž je opět připravována změna stavebního zákona a také související předpisy týkající se územních plánů a územního plánování.
Přeji vám závěrem svého úvodníku hezké letní zážitky, dětem pěkné prázdniny a těším
se na další setkání při pročítání zpravodaje, který bude vydán po kněždubských hodech.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 10.04.2019 do 30.6.2019.
USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 11.4.2019.
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zapisovatele 3. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
Ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO: David Teplý, Mgr. Jaroslav Mrkva.
Program 3. jednání ZO.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Veselí nad Moravou o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků v souladu s § 105 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve
správním obvodu obce Kněždub dle předloženého návrhu.
Žádost Římskokatolické farnosti Kněždub o úpravu splatnosti části dluhu z poskytnuté půjčky. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., s Římskokatolickou farností Kněždub.
Žádosti MS Šumárník Kněždub, ZO ČSCH Kněždub, Kynologického klubu Karpaty, Ženského pěveckého sboru Kněždub, Mužského pěveckého sboru Kněždub
o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kněždub na rok 2019.
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č.6172, 1300/285, 1300/342,
1300/411, 2808/87, 5311/3 ve vlastnictví JMK na Obec Kněždub.
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava fasády
hasičské zbrojnice“.
Rozpočtové opatření č. 2 /2019.
Umístění 2 kusů radarových ukazatelů rychlosti na vjezdech do obce.
Vnitřní směrnici č.2/2019 o cestovních náhradách.
Směrnici č.1/2019 k zabezpečení podmínek stravování.
Záměr obce k odkoupení pozemků p.č. 2939/3, 2939/144, 2939/217, 2927/38
v k.ú.Kněždub, a návrh kupní smlouvy.
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ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu a plnění bodů usnesení z 2. jednání ZO dne 7.2.2019.
Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 7.2.2019 do 11.4.2019.
Výpověď stávající Nájemní smlouvy k bytu na budově ZŠ Kněždub k 1.4.2019.
Žádost o možnost uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na budově ZŠ Kněždub
s novým nájemcem po uplynutí výpovědní doby u stávající smlouvy.
5. Připravenost k volbám do Parlamentu EU.
6. Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko za rok 2018, Rozpočtové opatření č.1/2019.
ZO zamítá :
1. Návrh na změnu územního plánu Obce Kněždub.
2. Žádost o finanční podporu na sportovní činnost – Josef Stránský, ml., Kněždub
č.343,696 64.
3. Žádost o dodatečný příspěvek na dopravu na finálový florbalový turnaj OFL.
USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB,
KONANÉHO DNE 7. 6. 2019.
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 4. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO: Radim Hrbáček, Miroslava Andrýsková.
3. Program 4. jednání ZO.
4. Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2018.
5. Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2018 bez výhrad.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Podpora JSDH Kněždub na věcné
prostředky požární ochrany.
7. Smlouvu o dílo č. CBS/K1/2019 Oprava fasády hasičské zbrojnice Kněždub.
8. Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro ZO ČSOP Buchlovice, záchranná stanice
volně žijících živočichů.
9. Pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub pro pana Martina Juráska, Kněždub č.54,
69664.
10. Rozpočtové opatření č. 3 /2019.
11. Žádosti Českého svazu včelařů ZO Veselí nad Moravou a pana Františka Skamelky
o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kněždub na rok 2019.
12. Smlouvu s Obcí Blatnička na realizaci veřejné zakázky „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2020“ na Českomoravské komoditní burze Kladno.
13. Smlouvu o poskytnutí finančního daru „Na kole dětem-nadační fond Josefa Zimovčáka“.
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ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 3. jednání ZO dne 11.4.2019.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 11.4.2019 do 7.6.2019.
3. Výpověď stávající Nájemní smlouvy k bytu na budově ZŠ Kněždub dohodou
k 31.5.2019.
ZO zamítá :
1. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
2. Žádost o finanční příspěvek na XV. Mezinárodní festival „Na vodě Lučina 2019“.
3. Žádost slečny Evy Štípské, Dis., a pana Milana Petruchy o pronájem bytu na budově
ZŠ Kněždub.

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 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní
kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali
zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.).
Současně probíhal sběr elektroodpadu a papíru. Celkové množství svezených odpadů
bylo opravdu značné. Bohužel musím konstatovat, že s některými našimi spoluobčany
je těžká spolupráce a domluva, jak při organizování sběru, tak v tom, že je jim jedno,
kam který odpad odhodí. Za následné dotříďování v konečném důsledku obec zaplatí
další peníze. Tentokráte bylo svezeno velké množství především velkoobjemového odpadu, celkem 4 velké kontejnery. Obec za takto odvezený a uložený „materiál“ zaplatila
celkovou částku 55 585,- Kč. Na základě upozornění svozové firmy také sděluji, že po
novelizaci zákona o odpadech, nebude již od podzimního sběru nebezpečného odpadu
možno odevzdávat staré pneumatiky. Pneumatiky je možno odevzdávat v pneuservisech, které budou povinny tyto odebírat.
Starosta obce
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola.

čištění planety Země

CHKO - Bílé Karpaty-Výchovný program O vodě
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Divadlo-Tři prasátka

Besídka pro maminky
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Výlet zoo Hodonín
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ZUŠ Veselí nad Moravou

Poslední plavání ve Bzenci
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Loučení s předškoláky

Noční spaní

Základní škola.
4. 4. 2019 se konal Zápis dětí do
1. ročníku ZŠ. Podobně jako
u předcházejících ročníků děti přivítali Jeníček s Mařenkou.
Letos bylo přijato do základní školy 11 dětí. Do mateřské školy bylo
přijato 9 dětí.
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Divadlo – Strážnice
Loutkové divadlo nám předvedlo pohádku Sněhurka, kterou děti dobře znají. Avšak jiné
pojetí, hodně písní a legrace se dětem líbilo od předškoláků až po pátý ročník.

Firma Hobža – Strážnice.
Nejsme chipsy, jsme brambůrky. S tímto sloganem si již téměř třicet let vystačí jeden z
největších výrobců této kategorie Petr Hobža a synové. Během těch let stoupla výroba
natolik, že z počátečních šesti kilogramů brambor jich nyní denně spotřebují čtyřicet tun.
Návštěvou firmy Hobža se děti seznámily s provozem firmy, ochutnaly čerstvé brambůrky a také si nějaké brambůrky odvezly.

Den matek
„Vrátka od pohádky zavře soumrak modrým snem... Zpátky, vrať se zpátky, Zlatovlásko
s Jiříkem…“ Tak dozněly poslední tóny a slova písničky muzikálku Zlatovláska, který
si žáci 1. – 5. ročníku připravili pro maminky ke Dni matek. Muzikálku předcházelo ještě
vystoupení flétniček, na které zahrály žákyně 2. – 5. ročníku. Tímto jsme maminkám
popřáli k jejich krásnému svátku a věříme, že jsme udělali radost nejen jim, ale také
babičkám, tatínkům a všem ostatním, kteří se na nás přišli podívat.
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Sférické kino
Jedná se o nejnovější zábavně-vzdělávací instrument. Sférický projekční systém uvnitř
pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Ocitnete se v kouzelném prostoru a budete si
připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Promítání může
být využito jako velmi zajímavý doplněk k ozvláštnění výuky.
Děti měly možnost zhlédnout filmy:
POLARIS – co všechno může přinést neobvyklé setkání tučňáka z jižního a ledního
medvěda ze severního pólu? Kromě nerozlučného přátelství také spoustu zajímavých
otázek. Ať jste malí nebo velcí, buďte vítáni v zemi věčného sněhu a ledu, odkud se tak
báječně pozorují hvězdy i planety. Vědecká výprava může začít!
KALUOKAHINA – člověkem nedotčený podmořský ráj. Výbuch podmořské sopky
však náhle zničí kouzlo, které korálový útes po staletí chránilo. Společně s jeho obyvateli
se vydáme na dobrodružnou plavbu za jeho záchranou. Hlavní hrdinové příběhu, piloun
Jake a rybička Mrňous, musí zjistit, jak začarovaný korálový útes zachránit. Jedinou
stopou je starobylé vyprávění o „doteku Měsíce“.
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Knihovna, Divadlo – ZUŠ
6. června jsme navštívili Městskou knihovnu ve
Veselí nad Moravou. Paní knihovnice pro nás
měla připravený program inspirovaný knížkou
Miloše Kratochvíla – Kočkopes Kvído.
Po programu bylo v dětském oddělení knihovny
slyšet už jen šustění stránek…
Poté jsme zamířili do Základní umělecké školy,
kde nás čekalo divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru s názvem O zlé princezně
a hodné sani. Pohádka se nám moc
líbila, a jelikož to
byla komediální
pohádka, hodně
jsme se nasmáli.
Účinkující jsme
obdařili velkým
potleskem.

15 strana

strana 16

Kněždubský zpravodaj 2/2019

ZOO Lešná
V Lešné jsme kromě známých expozic zavítali do expozice, která svým pojetím a rozlohou nemá v Evropě obdoby. V prostorném bazénu na nás čekali mořští rejnoci, které
jsme si mohli pohladit a dokonce i nakrmit krevetami. Od září 2014 je v Zátoce rejnoků
nabízeno setkání s rejnoky druhu siba ománská, jednoho z málo známých druhů mořských rejnoků. Můžeme je pozorovat v rozlehlém bazénu, sledovat ladnost jejich pohybů
pod vodou díky podvodním kamerám a velkoplošné projekci, ale také se jich dotýkat
a hladit. Siby ománské patří mezi klidné
druhy rejnoků, na kontakt s lidmi reagují
velmi pozitivně. Naprosto jedinečným zážitkem je však možnost krmení. Stačí přijít
k okraji nádrže a ponořit ruku s krmením
(krevety nebo kousku sépie a chobotnice)
do bazénu. Netrvá dlouho a téměř metrové
paryby se přiženou k okraji nádrže. Za mohutného plácání ploutvemi, vyskakování a
cákání si berou nabízenou potravu.

Golf
Dne 20. června jsme se s dětmi vydali na golfové hřiště Golf resort Jezera, které se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského
Hradiště, v krásné krajině obklopené hřebenem Bílých Karpat a Chřibů s typickou dominantou hradu Buchlova.
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Specifické rozdělení jamek kolem jezer, PAR 72, celková délka hřiště z bílých odpališť
6000m snese srovnání s resorty, které disponují 18 ti jamkovými hřišti a svými parametry převyšuje většinu ostatních 9ti jamkových golfových hřišť v ČR. Poloha hřiště a jeho
nadmořská výška umožňuje jednu z nejdelších golfových sezon v ČR.
Vyzkoušeli jsme si odpalování a patování se skutečnými golfovými holemi a snažili jsme
se pochopit pravidla tohoto sportu.
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Plavání
Od ledna do března jsme se jako každý rok účastnili výuky plavání ve Bzenci. Děti se
zábavnou formou, pod vedením zkušených instruktorů, učily rozvíjet své plavecké dovednosti. V poslední hodině se pak žáci jednotlivých tříd utkali při závodech.
Výsledky plaveckých závodů:
1. a 2. ročník – 1. místo: Isabela Uřičářová, 2. místo: Šimon Teplý a Lukáš Hrbáček,
3. místo: Klára Šmejdovcová
3. ročník – 1. místo: Ester Uřičářová, 2. místo: Tomáš Letaší, 3. místo: Nela Marie Máčalová
4. ročník – 1. místo: Lukáš Hoňka, 2. místo: Nikola Matyášová, Aneta Glozová
5. ročník – 1. místo: Nikol Petruchová, 2. místo: Samuel Mikeska, 3. místo: Jana Uřičářová

ZOO Hodonín – Ferda a ti druzí
Jak se dorozumívají včely? Umíte spolupracovat jako mravenci? Spolu s dětmi jsme se vydali do hodonínské ZOO
za tajemstvími hmyzího světa. Průvodci
nám byli mravenec Ferda, brouk Pytlík
a mnoho dalších. Součástí programu byl
kontakt s živými zvířaty.

Naši páťáci

Ani jsme se nenadáli a je tomu pět let,
co naši páťáci poprvé usedli do školních
lavic. Je čas loučení, děti budou odcházet na druhý stupeň ZŠ, a proto jsme při této
příležitosti podnikli rozlučkový výlet – plavbu na kánoích po Baťově kanálu. Počáteční
nejistota z toho co nás čeká, přerostla v radost a těšení se. Nasednout, odrazit a mohlo
se jet. Několik nejistých záběrů pádly a dál už jen pohodová jízda. Děti si vedly skvěle.
Ani se nechtělo věřit tomu, že většina z nich sedí v kánoi poprvé. Plavbu jsme zakončili
koupáním v Moravě, a pak hurá domů. Páťáci, děkuji vám všem za krásná léta, která
jsme spolu prožili, a přeji mnoho úspěchů v další etapě vašeho života.
Mgr. Jana Vařechová
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Stanovačka ve družině.
Ve středu 26. 6. 2019
jsme se v podvečer
s dětmi sešli na školní zahradě, abychom
završili naši celoroční
hru „Česko – miluje ho každé děcko“.
Postavili jsme stany,
opekli si špekáčky na
ohni, zahráli jsme si
různé hry a nakonec
nás čekalo noční hledání pokladu spojené
se stezkou odvahy.
Všechny děti byly velmi šikovné a statečné,
a proto se nám podařilo najít dveře do podzemní chodby, která podle pověsti vede až na zámek na Šumárníku.
Myslím, že jsme si večer moc užili a s krásným pocitem, že jsme poklad našli, jsme
ulehli ke spánku ve stanech.
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Pasování na školáky
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Ukliďme Česko 2019.
Ukliďme Česko 2019” je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Letos
se do této akce zapojily také děti kněždubské základní a mateřské školy a starší kněždubské děti, které navštěvují 2. stupeň Základní školy v Hroznové Lhotě. Akce se uskutečnila 23.4., a zapojili se do ní také členové Mysliveckého spolku Šumárník Kněždub. Pro
jednotlivé skupinky dětí byly vytýčeny trasy podle jejich věku. Akce byla koordinována
s Obcí Tvarožná Lhota a jejich základní školou. Současně vypomohli s odvozem nasbíraných odpadů pracovníci obou úřadů. Nejvíce nepořádku bylo nasbíráno podél cesty
vedoucí “Mašihausem“ a podél Veličky. Bylo nasbíráno spousta odpadů, plastů, folií,
pneumatik. Je s podivem čeho jsou lidé schopni se dopustit na přírodě a jak si ničí místa,
kde žijí. Obě obce na závěr akce připravily pro děti i ostatní účastníky malé občerstvení
s opékání buřtů na táboráku. Všem moc děkujeme.
Starosta obce Kněždub
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Velikonoční výstava v Rodném domě bratří Uprkových.
V týdnu před Velikonočními svátky a v průběhu Velikonoc se v Rodném domě bratří
Uprkových uskutečnila výstava kraslic a různých motivů velikonoční výzdoby. Výstavu
připravili paní Marie Petruchová a Ludmila Frolková. Výstava byla volně přístupná, jak
návštěvníkům obce, tak také vám spoluobčanům. Vystavené kraslice bylo také možné
zakoupit. Výstava byla jistě dobrou inspirací, jak je možné vyzdobit své domovy na Velikonoční svátky. Děkujeme za přípravu výstavy a zapůjčení vystavovaných exemplářů.

Den dětí 2019.
V letošním roce se uskutečnil Den dětí v sobotu 1.6.2019. Akci obec tradičně spolupořádala za pomoci některých organizací, základní a mateřské školy i spoluobčanů, kteří
byli ochotni s akcí vypomoci. Do spolupořadatelství se zapojil také pan Jan Smištík, Pohostinství Na Hřišti. K dispozici byl skákací hrad, táborák, soutěže, malování na tváře a
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další atrakce. Děti měly připraveny mnoho dovednostních stanovišť, náročných úměrně
svému věku, které plnily. Za splnění úkolů děti obdržely odměnu a nakonec balíčky se
sladkostmi. Akce proběhla za hezkého počasí v příjemné a uvolněné atmosféře. Dozajista si ji užili nejen děti, ale i rodiče, kteří se následně mohli zúčastnit Charitativního koštu
vín. Výtěžek z této charitativní akce byl věnován na konto Dětské onkologie v Brně,
prostřednictvím nadace Krtek. Bylo předáno 20 000,- Kč. Děkujeme za účast účastníkům
obou akcí.
Libor Grabec, starosta obce
Foto ve Fotogalerii

Na kole dětem.
Desátý ročník projektu Na kole dětem – ve znamení vrcholků i pádů. Ani dva pády
Pepu Zimovčáka nezastaví. Příprava jedenáctého ročníku právě začala…..
A je to. Desátý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem je minulostí. Všechny
kilometry jsou za námi. Zážitky a emoce z cesty už cyklistům ani ostatním účastníkům
a divákům nikdo nevezme. A hlavně, nic nekončí, naopak další začíná. Nezbývá než
bilancovat a spočtené peníze přečarovat na neocenitelné dětské úsměvy a zážitky z rekondičních pobytů.
Josef Zimovčák poslední roky nepromarnil. Věnoval je svému projektu, který je
prospěšný pro ostatní. Všechny ty měsíce a roky práce, neustálého objíždění naší vlasti
nejen na kole, ale především autem, seznamování se s novými a novými lidmi a neúnavné šíření myšlenky, která, jak on sám říká, navrací úsměvy na dětské tváře. Všechno to
mělo, má a bude mít smysl. Ani dva pády Pepu Zimovčáka nezastaví. Jak všichni víme,
nic není zadarmo. Klobouk dolů. Naštěstí na to není sám.
Pojďme se ale na letošní ročník podívat podrobněji. Josef a jeho družina najeli vice
než 1300 kilometrů. Navštívili přes šedesát měst a obcí, kolik jich projeli asi ani nemožno
spočíst. Z prodeje suvenýrů byl výnos 210 tisíc korun. Do kasičky bylo vhozeno a poté
pod úředním dohledem sečteno 73041,-Kč. Dva originální zvony s logem Na kole dětem
a podpisy od známých osobností od mistra zvonaře z Orlických hor pana Jana Šedy byly
vydraženy za 85500,-Kč. Dary měst a obcí v podobě šeků budou teprve sečteny. Co není
možné vyčíslit jsou slzy dojetí, milá a vřelá přivítání a překvapivě vysoké příspěvky na
mnoha místech. To všechno stojí za tu dřinu! Můžeme prozradit, že již teď víme, že to
celé má smysl. Získané částky předčí ty loňské. Lidé byli vstřícní, pokladnička a konto
veřejní sbírky se rychle plnily menšími čí většími částkami.
Vyzdvihnout by si také zasloužila skvělá práce Policie České republiky. Neumíme
si představit, že by se až dvousethlavý peloton jen tak pohyboval po silnicích v plném
provozu. Právě policisté dokázali, jak dobře mají zmapovaný terén, zastavovali křižovatky, protijedoucí vozidla, uklidňovali nervózní řidiče. Také partneři projektu si zaslouží
speciální dík. Bez nich by se také nic nemohlo odehrát.
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Až v dalších letech potkáte začátkem června houf cyklistů v čele s bláznem na vysokém kole a bude Vás brzdit ve Vaší cestě, zpomalte, usmějte se, podpořte je. Nikdy
nevíte, zda někdy v budoucnu tihle borci nepodpoří Vás nebo Vaši rodinu. Nepřejeme
si to nikdo. Ale nemůžeme zavírat oči. Projekt Josefa Zimovčáka je opředen pozitivním
nábojem a radostí ze setkání. Přidejte se příště k nám. Udělá vám to dobře na srdci.
Podtrženo sečteno: Josef sešit, nezlomen, mančaft ještě víc stmelen a drží. Vy držte
Pepovi, nám a tedy především dětem, kvůli nimž šlapeme, palce. Děkujeme všem za
přízeň a budeme se nesmírně těšit v dalším, již jedenáctém ročníku, veřejné cyklotour
Na kole dětem.
Motto: Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný jen jedno. A když onemocní dítě, je
nemocná celá rodina. My se snažíme, aby to tolik nebolelo. Také díky vám se to snad
trochu daří.
Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných
dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a
podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje
na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.
Naše děti a obec Kněždub se zúčastnily této akce a podpořily nadační fond Josefa Zimovčáka svým vystoupením. Cyklistický peloton děti doprovodily na kolech do Tvarožné Lhoty. Obec nachystala pro účastníky bohaté občerstvení.
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Jánská pouť – Gulášfest Kněždub 2019.
Tak jako minulý rok, i tentokrát Jánskou pouť provoněly různé vůně gulášů. Na místním
fotbalovém hřišti začal úderem dvanácté hodiny souboj osmi týmů, pokusit se uvařit co
nejchutnější jánský guláš. Co nejlépe vyzdobit své stanoviště, u kterého budou nabízet
ten svůj gulášek a různé druhy laskomin, které si všichni připravili pro všechny příchozí
a jde se na to. Pravidelní účastníci Gulášfestu, družstva fotbalistů, hasičů, chovatelů,
zahrádkářů, kynologů, myslivců, rybářů, motorkářů se s vervou pustila do vaření. Zahraniční družstvo hasičů a hasiček z Kopčan ze Slovenska přes slíbenou účast nedorazilo.
Nejprve se rozvoněla cibule, pak masíčko a to byly vůně – gulášky se vařily – telecí,
mexický, hovězí, srnčí, chalupářský, segedínský, vinařský………….atd.
Počasí bylo tentokrát nevyzpytatelné, ale ani prudká bouřka v brzkém odpoledni neuhasila oheň pod jednotlivými kotli s guláši a především nadšení jednotlivých družstev se
nepřízní počasí poprat. Víra, že se vše v dobré obrátí, byla naplněna a počasí se nakonec
opravdu umoudřilo. Veškerý plánovaný odpolední a večerní program se tak uskutečnil
bezezbytku. Nakonec i účast návštěvníků Gulášfestu na fotbalovém hřišti byla velmi
dobrá. K chuti jim byla jednotlivými družstvy připravena spousta dobrot, které byly
připraveny jako doplňkový sortiment. Míchané drinky, vynikající hamburgery, víno, palačinky, ovoce v čokoládě, bramboráky a další dobroty jistě uspokojily chutě příchozích.
V odpoledním oficiálním zahájení vystoupily v rytmické taneční sestavě naši nejmenší,
kteří zatančili pod vedením Pavly Hrbáčkové. O hudební doprovod k tanci i poslechu
se všem zúčastněným po celé odpoledne i večer staral DJ. Podvečer zpestřil svým vystoupením silák pan Jan Ilefskij a večer nám předvedli svou ohňovou show zdatní fakíři.
Hodnocení gulášů probíhalo od 16.30 do 18.00 hodiny ve velmi zjednodušené podobě
a výsledné pořadí družstev není třeba brát moc prestižně. Všichni víme, že princip této
akce tkví úplně v něčem jiném. Soudržnost občanů, členů jednotlivých složek a organizací, schopnost se společně pobavit, to je to, oč tu jde především. Mimochodem zhruba v
17.30 již nebylo ve stáncích co prodávat a i velmi umírněný odhad podle počtu vydaných
lístečků pro hlasování hovoří o minimálně 400 návštěvnících akce. Proto patří velký dík
všem, kteří nás nejen nasytili, ale i pobavili. Poděkování patří také občanům, kteří odpoledne přišli a dali hlas těm, jejichž guláš se jim zdál nejlepší. Ocenili tak nejen jejich
kuchařské umění, ale i ochotu podílet se na oživení kulturního dění v obci.
A protože ohlasy na tuto akci byly opět velmi kladné a všem se líbila, už teď se můžete
těšit na příští rok, kdy se opět pustíme do vaření gulášů.

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů
Po Fašaňku jsme se začali věnovat přípravám našich oslav 100 let založení našeho sboru.
V květnu jsme začali připravovat okolí hasičárny pro opravu fasády a to byla výměna
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hlavního elektrorozvaděče a osekání soklu a špalet a vybourání betonového chodníku.
Dále jsme byli pozváni do Vnorov na oslavy 120 let založení jejich sboru. Účastnili jsme
se tam mše svaté i s naším praporem a pak slavnostní výroční schůze. S Tatrou jsme se
podíleli na ukázkách techniky, a taky tam proběhla okrsková soutěž, které se účastnilo družstvo mužů, kteří skončili na třetím místě. Dále proběhl jarní sběr železa, tímto
chceme poděkovat občanům za podporu. V měsíci červnu jsme se pustili do oprav stolů
v zasedací místnosti a účastnili jsme se 130 let založení sboru dobrovolných hasičů v
Hroznové Lhotě, které začínaly slavnostním průvodem praporů obcí na mši svatou, a odpoledne ukázkou techniky. V červnu jsme pomáhali se dnem dětí a doprovázeli průvod
božího těla a v neposlední řadě jsme se účastnili vaření na Gulášfestu.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na naše 100 výročí založení sboru dobrovolných hasičů Kněždub, které se uskuteční před hasičárnou 13.7.2019. Více v pozvánce. V 15:00
hodin začne program. Myslivci budou mít připravena uzená kolena, motorkáři Hamburgery a v garáži hasičské čepované pivo a limo. Po skončení programu začne u hasičárny
taneční zábava. Oslavy ukončíme v neděli 14.7.2019 v 10 hodin na fotbalovém hřišti
Memoriálem Josefa Křížana. Těšíme se na Vaši účast.
						
Za SDH Kněždub Josef Tesař

Flórbal - Dorost
Do sezóny 2018/2019 jsme vstupovali s ambicí probojovat se do finále Orelské florbalové ligy. V letošním ročníku se sestava skládala z hráčů z různých kategorií, od mladších
žáků až po dorost v celkovém počtu čtrnácti hráčů. Průběh sezóny byl jako na houpačce.
Každý turnaj bohužel neprobíhal jen dle našich představ, proto jsme se museli prát o
postup až do posledního zápasu. Nakonec jsme postoupili do finále ze třetího místa v
tabulce. Jednalo se o poslední místo, které zajišťovalo postup. Před námi se umístilo
Slovácko, Havířov a za námi Vizovice, Domanín, Veřovice. To, že jsme postoupili až
ze třetího místa způsobilo několik faktorů, a to dlouhodobé zranění opory v brankovišti,
nevyrovnanost lajn, velký věkový rozdíl. I tak kluky chválím, hlavně ty, kteří jsou věkem starší a mladší žáci. Poprali se s tím statečně a slabší soupeře dokázali s přehledem
přehrát.
S dorostenci jsem byl taktéž spokojený. Věřil jsem, že dokážou načasovat ideálně formu
na finále.
Havířov – pořadatel finálového turnaje, tak zněl verdikt od ředitele OFL. Několik hodin
cesty před námi, ať už vlakem nebo auty s rodiči. První zápas zvládli kluci výborně. Na
soupeře z Nového Města na Moravě vlétli
a zvítězili 5:1. Druhý zápas nám bohužel vůbec nevyšel. Tým ze Šlapanic chytl skvěle
úvod utkáni, kdy vstřelil Kněždubu dva góly a nakonec dokráčel k pohodové výhře 4:1
nad obhájcem titulu. Třetí zápas sehrál Kněždub proti domácímu Havířovu. Po celou
dobu utkání jsme byli lepší tým, i když výhra 3:2 nevyznívá úplně přesvědčivě. Čtvrtý
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zápas byl proti největšímu rivalovi, a to Slovácku, se kterým soupeříme ve finále vždy
o mety nejvyšší… Jelikož Šlapanice dvakrát prohrály, tak nám bylo jasné, že pokud
porazíme Slovácko, máme šanci obhájit titul. Nejlepší zápas sezony, právě tak by se
dal ohodnotit výkon všech hráčů Kněždubu. První poločas jsme dali tři góly. Slovácko
na vzniklou situaci nedokázalo zareagovat a kněždubský tým mohl slavit zisk tří bodů.
Sice jsme měli lepší vzájemný zápas se Slováckem, ale museli jsme ještě vyhrát poslední zápas s Vyškovem. První minuta 1:0 pro Vyškov. Kluci věděli, že jsou lepší a jejich
motivace obhájit titul byla obrovská. Zápas jsme otočili na 4:1 a už se mohlo slavit!
A nakonec to, že jsme museli vážit ještě dlouhou cestu domů, nám taky vůbec nevadilo!
Chtěli bychom poděkovat všem hráčům za skvělou sezónu a rodičům, že přijeli do Havířova vlastními auty, a že obětovali svůj čas a fandili dětem. Velká škoda je, že nám
nebylo umožněno jet na tento velký a pro nás důležitý turnaj společně autobusem, jelikož nám nebylo schváleno od zastupitelstva obce, proto bychom pro příští roky chtěli
poprosit o větší podporu, ale i přesto děkujeme obecnímu úřadu za propůjčování místní
sokolovny a za finanční podporu.
Velký dík všem bývalým a současným hráčům a rodičům součastných a bývalých hráčů,
že se zúčastnili ukončení sezony, které jsme si, můžu za sebe říct, dostatečně užili.
Sestava: Štěpán Staněk, Martin Matyáš, František Sukup, Ondřej Crhonek, Zbyněk
Smetka, Jakub Vařecha, Vojtěch Uřičář, Robert Kočí, Jakub Chudíček, Miroslav Mařík,
Jan Vajdík, Josef Halíček, Ondřej Hrbáček, Marek Říha.
Trenérský tým: Vlastik Šindler, Aleš Mokroš, Michal Valentík, Lukáš Chudíček, Tomáš
Nagy, Miroslav Říha.
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		

Počet sňatků uzavřených v období od 04.04.2019 do 30.6.2019:

4

Počet dětí narozených v období od 04.04.2019 do 30.6.2019:

0

Počet zemřelých v období od 04.04.2019 do 30.6.2019:
Počet obyvatel k 01.07.2019 :

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

Průměrný věk obyvatelstva : 43,55 let.

5 (2 muži a 3 ženy)
1082
442
469
911
171
141
30
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Červenec
13.7.
14.7.
Srpen
24.8.
Září
1.9.

Oslavy výročí 100.let
založení SDH Kněždub
Memoriál Josefa
Křižana, hasičská soutěž

SDH Kněždub

10.00

SDH Kněždub

10.00 Fotbalové hřiště TJ
Sokol

Dětský den na Kejdě

Rybáři Kněždub

13.00

Rybník Kejda

Dožínky

Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub
Kynologický klub
Karpaty

10.30

Obec Kněždub
Kostel Kněždub
Cvičiště KKK
Hr. Lhota

7.9.

Den otevřených dveříDen pro veřejnost

21.-22.9.

Výstava drobného
zvířectva

Český svaz chovatelů

13.00

Areál Českého
svazu chovatelů

Krojované hody s
právem

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub

12.00

Obec Kněždub

Český svaz chovatelů

13.00

16.11.

Výstava exotického
ptactva
Ochutnávka jídel.

16.00

30.11.

Setkání seniorů.

Kynologický klub
Karpaty
Obecní úřad Kněždub

Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
Kněždub

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad
Obecní úřad Kněždub

16.00

Obec Kněždub

24.00

Obec Kněždub

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub

17.00

Kostel Kněždub

Říjen

18.-20.10.

Listopad
9.-10.11.

Prosinec
17.12 Rozsvěcování vánočního
betlému
24.12.
Zpívání u vánočního
stromu
27.12.
Slavnostní mše svatá –
Žehnání vína

16.30

Obec Kněždub

16.00

Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce a termíny. Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny.
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