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1. Úvodní slovo

1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. I když 
je periodou svého vydání čtvrtletník, tentokráte se k Vám dostává s odstupem více než 
onoho čtvrt roku, za což se Vám omlouvám. Sled událostí a celkové dění v obci tomu tak 
chtělo, a proto se letošní 3. vydání zpravodaje dostává do Vašich poštovních schránek až 
nyní. Jedním z důvodů pozdějšího vydání zpravodaje byl i termín kněždubských hodů, 
který tentokráte vyšel až na 19. a 20.10. Naším záměrem bylo zahrnout hodové fotografie 
a další příspěvky právě v tomto 3. letošním vydání. Letošní „výroční“ hody můžeme opět 
považovat za jedny z nejzdařilejších. Počasí nám celkem přálo a při sobotní obchůzce 
po obci bylo vidět spoustu krojovaných a také mnoho Vás občanů „domácích“ a také 
přespolních. Velkým přispěním k úrovni letošních hodů byla jako již několik let také 
podpora od dechové hudby Skoroňáci, jejich profesionální přístup a vystupování. Chtěl 
bych tímto vyjádřit velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podílejí na udržování a 
rozvíjení této tradice, „chase“ za soudržnost, obětavost a přístup při realizaci programu 
hodů, kněždubským zahrádkářům, MS Šumárník, hasičům, pěveckým sborům a vlastně 
celé obci, která při této příležitosti ožívá.
 Mimo hody, které máme ještě čerstvě v paměti, mně dovolte také vzpomenout na usku-
tečněné oslavy 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kněždubu, které pro-
běhly 13.7. V rámci těchto oslav byl připraven hasiči rozsáhlý program, s ukázkami zása-
hových činností hasičů a množstvím hasící techniky. Myslím si, že tyto oslavy proběhly 
velmi důstojně a je třeba všem, kteří se o to přičinili poděkovat.
Doba „hodová“ je již minulostí a podzimní čas nás kvapem směřuje ke konci roku. Neod-
myslitelnou součástí začátku listopadu je i vzpomínání na naše blízké zemřelé o svátcích 
Památky zesnulých. Věnujme jim tedy alespoň krátký čas ve svých myšlenkách.
Mimo výše uvedené společenské události obecní úřad pracoval na dalších krocích ve-
doucích k dokončení rozpracovaných projektů. Týkalo se to především projektu „Kněž-
dub-bezbariérové chodníky II. etapa“, jenž zahrnovala rekonstrukci chodníků v trase od 
Zákostelí až po konec obce ve směru na Hroznovou Lhotu. U tohoto projektu bylo nutné 
provést výběrové řízení a následně i realizaci stavby tak, aby dílo bylo dokončeno právě    
k termínu hodů. Jak už to bývá, v průběhu stavby bylo řešeno mnoho nových požadavků 
ze strany vlastníků nemovitostí dotčených stavbou, došlo k navýšení objemu prací na 
stavbě a tím i mírnému termínovému skluzu. Nicméně stavba je v současné době dokon-
čena a je před kolaudačním řízením.  
Byly dokončeny práce na instalaci monitorovacího kamerového systému v obci, který       
v současné době zahrnuje 8 monitorovaných míst. Systém lze dle požadavků rozšiřovat    
o další místa v obci. Systém byl již také využit ve spolupráci s Policií ČR k objasnění 
určité trestné činnosti na území obce. Byly provedeny také nutné práce na údržbě majet-
ku obce. Byla natřena nově střecha na „nové márnici“ na hřbitově, opraveny odpadové 
vpusti na základní škole, byla provedena oprava a výměna čerpadla na čerpací stanici vo-
dovodu. U této opravy bych se trošku pozastavil, protože to není úplně jednoduchá zále-
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žitost. Jednak suma za opravu čerpadla činila téměř 40 tisíc Kč, ale především je to práce 
náročná na koordinaci a trvá určitý čas. Prioritou je to vždy zvládnout tak, aby nebyla 
omezena dodávka vody pro vás občany, a také firmy, které jsou na její dodávce závislé. 
Byla provedena také spousta administrativní práce, která není moc vidět, ale obec bez ní 
nemůže dost dobře fungovat. Byly zpracovány a podány žádosti o dotace na rok 2020. 
Již nyní můžeme říci, že jsme byli úspěšní s naší žádostí o nový dopravní hasičský auto-
mobil. Probíhá také příprava investičních akcí na příští rok. S tím také souvisí příprava 
rozpočtu obce na rok 2020, který je potřeba připravit a schválit do konce letošního roku.  
Pro letošní zbývající listopadové a prosincové dny jsou také připraveny ještě tradiční 
společenské akce, které jsou u vás oblíbeny. Je to tradiční ochutnávka jídel a specialit, 
kterou bude pořádat Kynologický klub Karpaty a Setkání seniorů. Věřím, že se alespoň 
na některé z těchto akcí potkáme.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemný podzim tohoto roku a těším se s Vámi na shle-
danou nad stránkami příštího vánočního vydání zpravodaje.  
     

                                                                                                  Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
 za období  od 30.6.2019 do 31.10.2019.

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 16.8.2019.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 5. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání ZO: Josef Nejedlík, Miroslav Mařík.
3.  Program 5. jednání ZO.
4.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce (§ 9 zákona) na 

projekt „Kněždub - bezbariérové chodníky II. Etapa“.
5.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku stavebních prací (§ 9 zá-

kona) na projekt „Kněždub - bezbariérové chodníky II. Etapa“ – firma SYTYS.CZ 
s.r.o, Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8.

6.  Smlouvu na zajištění technického dozoru investora na akci „Kněždub-bezbariérové 
chodníky II. etapa“ s firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

7.  Podmínky Smluv s občany Obce Kněždub o finanční spoluúčasti na zhodnocení 
pozemku v rámci projektu „Kněždub - bezbariérové chodníky II. Etapa“.

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330055241/002.
9.  Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč pro ZO Strážnice, Svaz zdravot-

ně postižených občanů. 
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10.  Žádost o převod finančních prostředků z výtěžku provozování loterií a sázek v roce 
2019.

11.  Rozpočtové opatření č. 4 /2019.
12.  Zbudování stožáru na anténu pro elektronické komunikační zařízení.
13.  Záměr k odprodeji pozemků ve vlastnictví Obce Kněždub p.č.6336, 6333/1, 6333/2, 

6333/4 a 6335/2 v k.ú. Kněždub.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 4. jednání ZO dne 7.6.2019.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 7.6.2019 do 16.8.2019.

ZO zamítá :
1. Žádost o odprodej pozemků KN p.č.4796/2, KN p.č. st.414 v k.ú.Kněždub.
2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obměnu zdravotnické techniky, Ne-

mocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace.

USNESENÍ ZE 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 11.10.2019.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 6. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Josef Zubatý.
3.  Program 6. jednání ZO.
4.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330056416/001.
5.  Výjimku z počtu dětí v ZŠ na počet 37 dětí ve škole, v souladu se zákonem č.561/2004 

Sb., a vyhláškou č.14/2005 Sb.
6.  Možnost prodeje části pozemku 4797/2 v k.ú. Kněždub.
7.  Instalaci a provoz kamerového systému v určených částech obce.
8.  Finanční spoluúčast obce Kněždub na financování sociálních služeb ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou na rok 2020 v maximální 
výši 155 789,-Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba získá Pově-
ření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na 
rok 2020 a bude v Základní síti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí 
nad Moravou na rok 2020.

9.  Prodloužení stávající nájemní smlouvy k bytu na budově ZŠ Kněždub na rok 2020. 
10. Rozpočtové opatření č.5/2019.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 5. jednání ZO dne 16.8.2019.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 16.8.2019 do 11.10.2019.
3.  Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Kněždub na 31.10. a 1.11.2019.
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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, poplatek za psa za rok 2019 a vodné za rok 2019.

Obecní kalendář na rok 2020.

Informujeme občany, že se připravuje vydání stolního kalendáře na rok 2020, který se      
v současné době zpracovává. Kalendář bude k dispozici v prosinci a k vyzvednutí bude 
na obecním úřadě. Jakmile bude kalendář k dispozici, obecní úřad bude o tomto infor-
movat.

Nebezpečný odpad  - čtvrtek 3.9.2019.

Dne 3.9.2019 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du. 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, apod.). Současně pro-
bíhal sběr elektroodpadu a papíru. Celkové množství svezených odpadů bylo po několi-
ka letech menší, než bývá u nás zvykem. Že by byly konečně vyklizeny všechny „staré 
domácí skládky“….? Obec za takto odvezený a uložený „materiál“ zaplatila celkovou 
částku 35 585,- Kč.  

Starosta obce

Povinné čipování psů od 1.1.2020.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.            
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná 
platit?

 Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky 
označený každý pes.

 Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

 Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 
3. 7. 2011.
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Proč se povinnost zavádí?
 Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména 
v těchto oblastech:

 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, 
obce atd.).

 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů 
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmí-
nek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

 umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veteri-
nárních, tak z hlediska finančních předpisů,

 bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů 
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. 
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

 zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke 
svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena?
 Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni 
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory vete-
rinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

 Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další 
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
 Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové 
pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vztek-
lině.

 Dozorovým orgánem a provádět kontroly, zda mají psi čip, je Státní veterinární správa.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje 
již nějaký?
 Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis 
do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. 
v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může 
povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ost-
rava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých 
databází, do nichž mohou chovatelé označeného psa registrovat dobrovolně a za popla-
tek. V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké 
sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrál-
ní evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022.
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Seniorská obálka ( I.C.E. KARTA )

Co je Seniorská obálka? Seniorská obálka, je formulářem, do kterého senioři (i za pomo-
ci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním 
stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku pak 
umístí na vstupní dveře, lednici nebo jiné dobře viditelné místo v bytě. Tyto důležité úda-
je poslouží v případě zásahu záchranářů v domácnosti. Integrované složky záchranného 
systému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o 
umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Níže přinášíme 
vzor formuláře I.C.E. Karty a návod na vyplnění. V případě zájmu si čistý formulář pro 
vyplnění můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Libor Grabec, starosta obce 

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či 
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou 
to první dveře, jimiž složky záchranného 
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte 
údaje aktuální! Vyměňte obálku 
vždy při změnách léků, kontaktů, 
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná 
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka, 
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní 
příslušníci, sousedé či přátelé,  
je to zcela na Vás.  
Telefon pomůže v případě zajištění péče 
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	 
při zjištění dalších informací.

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	 
Vaši blízcí nebo praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.

•	 Je	zde	uvedeno	mnoho	zdravotních	údajů,	které	
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	

na dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.

Kolektiv autorů

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a; 
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby; 
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,  
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.  
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít  
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

za oblast sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
MHA ministr zdravotnictví

PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
SENIORSKÁ OBÁLKA

Několik doporučení závěrem:

copyright © 2019

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Projekt Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

Formulář ICE karta je ke stažení 
 www.mpsv.cz   www.mzcr.cz  
a na webových stránkách krajů

ICE kartu 
můžete označit 

piktogramy
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Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života
[ V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M ]

Datum vyplnění ZDravotní 
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergIe

nemocI  oD kDy ?

léky – náZev Dávka Dávkování

kontakty na blíZké oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a kontakt na 
praktIckého lékaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

20
19

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola.

Vojšické louky

Jedno z nejkrásnějších a jedinečných míst na jihovýchodní Moravě – Vojšické louky 
plné solitérních dubů, kvetoucích orchideí a petrklíčů ... a to máme za humny, to si přece 
nemůžeme nechat ujít! A proto jsme se vydali pěšky z Lučiny k myslivecké chatě, ke 
které nás doprovodil přírodovědec pan Vít Hrdoušek, který nám o těchto loukách řekl 
mnoho zajímavostí, poznali jsme spoustu rostlin, naučili jsme se je poznávat, zjistili, že 
spousta z nich je léčivých…. Zahráli jsme si hry, kde jsme uplatnili znalosti o přírodě, 
občerstvili jsme se u táboráku, který nám připravil myslivec pan Jurásek. Domů jsme šli 
pěšky, za krásného slunného počasí a navíc pořád z kopce, takže si nepostěžovali ani naši 
nejmenší prvňáčci. 

Památník Velké Moravy

Dne 8. 10. navštívili žáci 4. a 5. ročníku Památník Velké Moravy ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště. Po úvodním filmu vstoupili žáci do prostor muzejní expozice, kde 
zkoumali dějiny Velké Moravy, a to přímo u základů hřbitovního kostela z 9. století, nad 
kterými je tento Památník vybudovaný. Skrze figuríny v životní velikosti poznávali žáci 
život a práce našich předků na velkomoravském hradisku, prohlíželi si repliky dobových 
oděvů, obuvi, šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů.
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Projektový den Velehrad

V září jsme se spolu s panem farářem Janem Turkem vydali 
na Velehrad po stopách Cyrila a Metoděje.  Paní průvod-
kyně nám poutavým příběhem vylíčila celý život bratrů ze 
Soluně. Mimo jiné jsme měli možnost napsat si své jméno 
v hlaholici, poskládat obrazy svatých nebo vyzkoušet dobo-
vé kostýmy. Na Velehradě jsme také zhlédli výstavu „Česká 
Bible v průběhu staletí“. Poté jsme se pěšky vydali na Živou 
vodu v Modré, kde jsme v podvodním tunelu pozorovali 
sladkovodní ryby. Výlet jsme zakončili dováděním ve Smaj-
líkově a po nabitém programu hurá domů.
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Divadlo - Strážnice
Ve středu 16. 10. zhlédli žáci 1. – 3. ročníku spolu s dětmi z MŠ pohádkový muzikál 
Pyšná princezna v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové.

„V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila, která odmítne ruku krále Mi-
roslava. Ten se za ní vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka…“

Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové se nám v podání herců moc líbila, a tak 
jsme je na závěr obdařili velkým potleskem. 
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Školní družina.
V letošním školním roce k nám do družiny zavítal nový kamarád – Harry Potter. Aby-
chom se dostali do opravdu kouzelnické nálady, pravidelně si čteme z knihy Harry Potter 
a Kámen mudrců, ale čekají na nás i další knižní pokračování. Už jsme si stačili vyrobit 
kouzelnický klubouk a hůlku, zdobíme si družinu hlavně do kouzelnického kabátku, 
abychom se cítili jako v Bradavické škole čar a kouzel. Také již proběhlo slavnostní 
rozřazování dětí do kolejí (Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel), o kterém rozhodl 
kouzelný mluvící klobouk. Věřím, že s Harry Potterem zažijeme soustu zábavy... a mož-
ná se naučíme i čarovat! 

Mateřská škola.

11. 9. 2019  DIVADLO 
ROLNIČKY – KRTEK 
A ZÁCHRANA LESA

Za dětmi do MŠ přijelo diva-
dlo Rolničky. Představení děti 
velmi pobavilo a vzaly si po-
naučení o tom, jak se máme 
chovat v přírodě. 
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17. 9. 2019 ČINNOSTI  VE  TŘÍDÁCH - TÉMA  PODZIM

TŘÍDA SLUNÍČKA

Děti od 3-4 let se ve třídě seznamují s poznáváním barev, nácvik správného dýchání, 
správný úchop psacího náčiní. Děti vytvářely podzimní strom pomocí rozfoukávání tuše 
a míchání barev. 
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TŘÍDA KVĚTINKY

Děti od 4-6 let se seznamují s pracovními listy a početní řadou 1 – 5, s kresbou lidské 
postavy, procvičují grafomotorické cviky a hrubou motoriku při cvičení.
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19. 9. 2019 DÝŇOVÝ FESTIVAL

Mateřská škola připravila pro děti a rodiče akci nazvanou ,,Dýňový festival,, , při kterém 
měli všichni možnost vyrobit si vlastní dýňové strašidýlko. Připravili jsme s dětmi po-
mazánky a také rodiče přinesli pohoštění pro všechny. Děti s paní učitelkami předvedly 
krátké vystoupení, zatancovaly tanečky. Na závěr jsme si opekli špekáčky.
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9. 10.  BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ S RODIČI
Paní učitelky požádaly rodiče, zda by pomohli s opravami na školní zahradě. Rodiče 
opravili lavičky, pomohli s nátěrem zahradního domečku a dřevěných schůdků na prolé-
začce. Paní učitelky všem ochotným rodičům moc děkují za spolupráci.
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10. 10. 2019 BĚH BABÍHO LÉTA – LIPOV
Předškolní a střední děti se zúčastnily štafetového běhu na základní škole v Lipově. Děti 
se celý týden připravovaly na závody a za to byly odměněny dárky a dostaly medaile         
a diplom. Příští rok se budeme těšit na pokračování běhu Babího léta v Tasově.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

HODY 2019

V dějinách naší obce je zapsána spousta událostí, ať už historických, budovatelských či 
společenských. V každém roce života naší obce bychom dozajista našli nějakou událost, 
která si zasluhuje zvláštní pozornost. Bývají to například počiny jednorázové, které se 
zapíšou do paměti občanů a ti na ně rádi vzpomínají. O to významnější jsou potom tako-
vé události a počiny, které občané vezmou natolik za své, že se pravidelně opakují. Stane 
se z nich natolik zažitá událost v životě obce, že u nich můžeme hovořit o tradici, která 
se stala neodmyslitelnou každoroční událostí v životě obce. 
Na letošní rok 2019 připadá jedno výročí, které nelze opomenout, protože tuto spole-
čenskou událost můžeme směle přiřadit k těm již tradičním. Ano, jistě již tušíte, kam 
mířím. V letošním roce si připomínáme 20. Výročí obnovení tradice Kněždubských kro-
jovaných hodů. V roce 1999 byl poprvé uskutečněn záměr a nesmělý pokus o pořádání 
krojovaných hodů pod hlavičkou TJ Sokol Kněždub a ve spolupráci s obcí. Hody se v 
Kněždubě historicky dodržovaly a slavily vždy v polovině října, kolem svátku sv. Tere-
zie. Nikdy nebývaly nijak zvlášť atraktivní, o krojované účasti ani nemluvě. Většinou se 
celá sláva odbyla jen taneční zábavou. 
Nikdo proto tenkrát v roce 1999 netušil, jak tato akce dopadne a zda vůbec občany zau-
jme. Přesto se přistoupilo s vervou do přípravy krojovaných hodů.
Hody tenkrát proběhly v kratším formátu, než je známe nyní. Uskutečnila se sobotní 
hodová zábava a v neděli byl naplánován průvod krojovaných na mši svatou a odpole-
dne obchůzka po obci. K překvapení všech pořádajících se zúčastnilo obojího značné 
množství krojovaných, především pak dětí a mládeže. Akce byla hodnocena veřejností 
jako velmi zdařilá a byl z mnoha stran tlumočen názor, že by bylo vhodné krojované 
hody uskutečnit i v následujícím roce. Tento názor padl na úrodnou půdu, a již začátkem 
roku 2000 se začal připravovat program a hody tohoto roku. Je třeba v tomto směru vy-
zvednout zásluhu tehdejších funkcionářů TJ Sokol Kněždub a především potom vedoucí 
úlohu pana Vlastimila Chromečka, č.p.225. Značnou podporu a pomoc při naplňování 
tohoto záměru pořadatelé také našli u kněždubských pěveckých sborů, jak ženského pod 
vedením paní Marie Křížanové, č.p.345, tak mužského pod vedením pana Josefa  Ma-
tyáše, č.p.73.
Program hodů byl rozšířen již od pátku až do neděle. Přistoupilo se ke stavění máje v pá-
tek odpoledne, hlavní těžiště programu bylo stanoveno na sobotu. Jako vyvrcholení hodů 
byla naplánována nedělní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Dále bylo dohodnuto, že 
hody budou „s právem“, čili bude hodové právo udělováno podle starodávného obyčeje 
starostou obce stárkovi a stárce. Jako první se tohoto úkolu v novodobé tradici hodů ujali 
Pavla Mirošová, č.p.351 a Roman Čambala,č.p.358.
Je třeba říci, že nebylo jednoduché vše organizačně zvládnout. Navíc akce byla v tako-
vém rozsahu pořádána poprvé, bez patřičných zkušeností a samozřejmě velkou roli při 
jejím konání hraje vždy přízeň počasí. To do značné míry vždy rozhoduje o účasti na 
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akcích „pod širým nebem“. Tentokrát však byla jeho přízeň na straně pořadatelů. Kněž-
dubské krojované hody s právem tak započaly psát svoji historii.
Pro názornost si dovolím citovat několik odstavců o záznamu této události z obecní kro-
niky, jak ji zapsal dlouholetý bývalý kronikář obce pan František Křižan.
„ V pátek po poledni, chlapci a muži nastrojeni do bílých košil, kalhot „třaslavic“, mod-
rých zástěr a vysokých bot, jeli se zpěvem a párem koní pro máje, které pak postavili 
před dům stárka, stárky a největší máju potom na prostranství před Sokolovnou.
Sobotního průvodu pro stárka, stárku a právo, se za velmi pěkného počasí zúčastnilo 
na 70 krojovaných, což bylo první velké překvapení. Následovala obchůzka po obci za 
doprovodu dechové hudby Blatnička za velké podpory a účasti občanů obce.
Ještě větší překvapení pak následovalo v neděli při srazu pod májů, kde se shromáždilo 
více než 100 krojovaných účastníků. Člověku se až tajil dech, když viděl ten dlouhý prů-
vod, převážně mládeže, nastrojené do kněždubských překrásných krojů, který se vydal 
do našeho kostela sv. Jana Křtitele na slavnostní mši svatou.
Po návratu s kostela bylo předáno právo zpět na obec, a mládež v krojích si společně 
naposled zatančila pod májů. 
Kdo snad předem pochyboval o možnosti, či nemožnosti uspořádat u nás něco podobné-
ho, musel uznat, že takové hody, jaké byly v roce 2000, Kněždub ještě neviděl a nezažil“. 
Tolik krátká citace z kroniky obce.
Od onoho roku 2000 uběhlo již mnoho času. Program kněždubských krojovaných hodů 
se dále vyvíjel a rozšiřoval až do současné podoby. Postupně se do spolupořadatelství 
a spoluúčasti přidávaly i další organizace v obci. Dá se říci, že se z hodů postupně stala 
celoobecní akce a velká slavnost, která získala velké renomé v rámci celého našeho re-
gionu, a mnohdy i daleko za jeho hranicí.
Za dobu svého trvání, hody také zasáhly do života mnoha rodin, z jejichž středu byli pro 
jednotlivé roky vybíráni stárky a stárci. Tato úloha je v rámci hodů vždy výjimečná, pres-
tižní ale také velmi náročná a nelehká. Záměrně jsem uvedl, že hody zasáhly do života 
rodin, protože „úděl stárka či stárky“ nelze dost dobře zvládnout bez podpory celé široce 
rozvětvené rodiny. Tedy počínaje rodiči, prarodiči, tetičkami, ale i s pomocí sousedů či 
rodinných přátel.
K letošnímu výročí Kněždubských krojovaných hodů s právem, jsme se proto rozhodli, 
nechat vzpomenout na léta minulá a oslovili jsme s prosbou o účast na letošních hodech 
všechny dřívější páry stárků a stárek. Jejich téměř 100% účast potvrdila, že i po létech v 
nich „stárkování“ zanechalo spoustu krásných vzpomínek, které si rádi oživili. Patří jim 
proto opět poděkování za podporu letošního programu našich hodů.
Závěrem mého komentáře bych se rád krátce zamyslet nad smyslem pořádání hodů a po-
dobných kulturních akcí v naší obci. Samozřejmě tyto akce mají hned několik význam-
ných aspektů pro život v obci. Jeden z těch nejdůležitějších je však ten, že dokáží většinu 
lidí z naší obce do tohoto dění zapojit. Od společenských organizací až po jednotlivce. 
Dokáže mezi lidmi vytvořit určitou sounáležitost a hrdost ke své rodné obci a kraji, ve 
kterém žijeme. Je to známka osobní svébytnosti každého z nás a kulturní vyspělosti celé 
obce. Dokáže lidi sblížit a upevnit jejich vzájemné vztahy a přátelství. Zkrátka lidi jsou 
si sobě navzájem blíž a to je pro život v obci pěkná a velmi důležitá věc. 
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Chtěl bych tímto vyjádřit velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podílejí na udržová-
ní a rozvíjení této tradice Kněždubských krojovaných hodů: babičkám, maminkám za 
uchovávání a přípravu krojů, „chase“ za soudržnost, obětavost a přístup při realizaci pro-
gramu hodů, kněždubským zahrádkářům a vinařům, MS Šumárník, hasičům, pěveckým 
sborům a vlastně celé obci, která při této příležitosti vždy ožívá. 
Nezbývá, než přát si, aby byla tradice kněždubských hodů udržována další generací         
a nadále pokračovala.

Libor Grabec
Starosta obce

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

Od posledního vydání zpravodaje se udála spousta věcí. Hlavní investiční akcí byla opra-
va fasády na hasičárně k příležitosti 100 let založení SDH Kněždub. Co bylo v našich 
silách, tak jsme se snažili opravit svépomocí, a zbytek provedla stavební firma.
Dne 13.7.  proběhla oslava 100 let založení  hasičů v Kněždubě. Tato akce se připravova-
la a plánovala rok dopředu, než přišlo k samotné realizaci. Program oslav začal slavnost-
ním průvodem hasičských praporů obcí do kostela s doprovodem dechové hudby. Zde 
byla mše svatá, kterou sloužil Mons. Antonín Basler, náš otec Jan Turko a otec Miroslav 
Bambuch. Po skončení mše následovala slavnostní schůze, kde byla připomenuta his-
torie založení sboru, předání ocenění našim členům a pozvaným hostům. Schůze byla 
zakončena obědem.
V 15 hodin odstartoval program před hasičárnou, kde proběhly ukázky historické tech-
niky.
Největší zájem vzbudila parní stříkačka z Kvítkovic, se kterou si mohly zastříkat i děti.
Byla zde k vidění vojenská technika, ve školce byl připraven program pro děti. Na ha-
sičárně byla připravena k nahlédnutí fotokronika, kronika SDH  Kněždub a modely ha-
sičských aut.
Na sokolovně byla výstava historické hasičské výbavy a uniforem. Sobotní den byl za-
končen večerní zábavou před zbrojnicí.
Oslavy jsme zakončily nedělním memoriálem Josefa Křížana na místním hřišti.
Velké poděkování patří obci Kněždub, za financování opravy fasády a finančního pří-
spěvku na uskutečnění oslav. Velké díky patří také spolkům, které nám pomohly se zajiš-
těním občerstvení na oslavách a Kynologickému klubu Karpaty za ukázky.
V srpnu jsme doprovázeli pouť na sv. Antonínek. Byli jsme také na soutěžích v Kopča-
nech a Radějově. S Tatrou jsme byli na hasičském dnu ve Skanzenu Strážnice.
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V říjnu se uskutečnil sběr železa, děkujeme občanům Kněždubu za podporu a na hody 
jsme věnovaly sud piva pro účastníky hodů.
     Za SDH Kněždub starosta Tomáš Zubatý

Místní výstava drobného zvířectva.
Ve dnech 21. a 22.9. 2019 uspořádala ZO 
ČSCH Kněždub již tradiční Místní výsta-
vu drobného zvířectva. Vystaveno bylo 
106 králíků 17-ti plemen, 10 voliér holubů 
10-ti plemen a 27 voliér vodní a hrabavé 
drůbeže 14-ti plemen. V každé kategorii 
bylo uděleno 5 čestných cen, jedna vítězná 
a jedna pro nejlepšího mladého chovatele. 
Vystavovatelé, členové místní organizace,           
se v konkurenci ostatních chovatelů roz-
hodně neztratili.
V kategorii králíků: vítězná cena Matyáš 
Josef, čestná cena Káčerek Roman, Kučera 
František, Kučera Jiří a Chudíček Ludvík.
V kategorii drůbeže: čestná cena Mokroš 
Aleš ml., a Chudíček Josef (oba mladí cho-
vatelé).
V kategorii holubů: vítězná cena ( Matyáš 
Petr), cena nejlepší mladý chovatel Matyáš 
Martin.
Výstavu navštívilo celkem 200 návštěvníků.
Výstavní výbor tímto děkuje obecnímu 
úřadu a všem sponzorům za podporu při 
uspořádání naší výstavy.

Radim Hoňka, 
jednatel ZO ČSCH Kněždub
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 30.6.2019 do 31.10.2019:  4 
   
Počet dětí narozených v období od 30.6.2019 do 31.10.2019:   5 (4 chlapci a 1děvče)                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 30.6.2019 do 31.10.2019:          3 (2 muži a 1  žena)
                                                                                                  
Počet obyvatel k 01.11.2019 :                               Celkem                                  1088                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              449    
                                                                          Dospělí-ženy                               471  
                                                                          Dospělí celkem                           920
                                                                          Děti a mládež celkem                  168  
                                                                          Děti do 15-ti let                          144
                                                                          Mládež 15 -18 let                           24

Průměrný věk obyvatelstva : 43,71 let.

8. PLÁN KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2019

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

   
16.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
30.11. Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec   

17.12 Rozsvěcování vánočního 
betlému 

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad 

16.30 Obec Kněždub

24.12. Zpívání u vánočního 
stromu 

Obecní úřad Kněždub
 

24.00 Obec Kněždub

27.12. Slavnostní mše svatá – 
Žehnání vína 

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub 

17.00 Kostel Kněždub

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

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2019 
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9. Fotogalerie
HODY 2019
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