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Dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. 
Odcházející podzim už předal vládu zimě, my trávíme venku méně času než obvykle a 
v teple domova očekáváme blížící se svátky – Vánoce. Do nich nám zbývá ještě několik 
adventních dní. Ty bychom měli využít ke zvolnění tempa našich mnohdy hektických 
dní a v klidu se připravit k oslavě křesťanských svátků. Svět českých Vánoc, tedy svět 
andělů, čertů, svatého Mikuláše, Ježíška a celé svaté rodiny je živý a opravdový svět, 
který je toužebně očekávaný především u těch nejmenších, našich dětí. Má hloubku uni-
verzálního lidského příběhu a opírá se o naše hluboké a velice pevné kulturní kořeny. Je 
potřeba na tyto svátky pohlížet nejen konzumně a komerčně, ale především se zamyslet 
nad jejich ideou. Je to idea nejen křesťanské víry a našich tradic, ale také idea vzájem-
ného utvrzování přátelství, sounáležitosti a pospolitosti jak v rodinách, tak i mezi námi 
všemi, kteří společně žijeme v jedné velké rodině zvané Obec Kněždub.
S pozvolným příchodem zimních dnů přichází také dokončení a útlum stavebních ak-
tivit, které měla obec v letošním roce ještě rozpracované. Zůstává tak především ad-
ministrativní dokončení všech investičních akcí. Samozřejmě konec roku letošního je 
bilancováním akcí uskutečněných, nicméně již teď je potřeba myslet na rok příští. Úko-
lem zastupitelstva obce je připravit zodpovědně rozpočet na rok 2020 a také investiční 
priority, které obec čekají v nejbližším období. Namátkou je možné jmenovat alespoň 
některé z nich. Je plánována oprava fasády na sokolovně, rekonstrukce prostor knihovny, 
oprava cesty v „ Zahrádkách“ u dětského hřiště, výměna herních prvků na tomto dětském 
hřišti, pokračování v přípravě území pro výstavbu RD, oprava oplocení na zahradě MŠ 
ze strany od farní zahrady, pokračovat se bude v obnově a výsadbě obecního lesa na 
plochách, které byly vytěženy v důsledku napadení kůrovcem. Velkou investicí bude 
zakoupení nového dopravního automobilu pro hasiče. Byli jsme úspěšní s naší žádostí 
o dotaci na tento nový automobil, jehož cena by se měla pohybovat kolem 1,2 miliónu 
korun a tento nahradí starou skříňovou Avii z roku 1964.  A nejsou to jen priority staveb-
ního charakteru. Obec musí být dobře připravena na zajištění bezproblémového chodu 
všech oblastí, které spadají do její kompetence tak, aby vám občanům byla schopna 
poskytnout standardní podmínky v oblasti denního života. Je třeba zajišťovat provoz 
vodovodu, provoz školy a školky, chod odpadového hospodářství, funkčnost veřejného 
osvětlení a to za stále se zvyšujících finančních nákladů pro obec. Přesto se snažíme tyto 
finanční náklady co nejméně přenášet na bedra vás občanů a stále udržovat stejnou výši 
správních poplatků. Věřte, že v dnešní době to není jednoduché a v některých obcích ani 
úplně samozřejmé. 
Nejen prací je však člověk živ a je třeba také myslet i na společenskou stránku života        
v naší obci. Zábava, kultura, sport, to vše také patří k životu naší obce. Z pohledu kultur-
ních a společenských událostí, které by se měli uskutečnit v roce 2020, proběhla tradiční 
schůzka představitelů všech aktivních organizací v obci a výsledkem našeho společného 
jednání je zpracovaný harmonogram dosud známých kulturních akcí pro příští rok, který 
je obsahem tohoto vydání zpravodaje. 

1. Úvodní slovo
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1. Úvodní slovo

Akcí je připravováno mnoho, tak pokud se přímo nezúčastníte na jejich organizaci, při-
jděte tyto akce alespoň navštívit a podpořit tak jejich organizátory.
V roce letošním a čase předvánočním se ještě setkáme na tradičním rozsvěcování obecní-
ho betlému, který se uskuteční v úterý 17.12.2019 od 16.30 hodin u obecního vánočního 
stromu. Následně potom budete mít možnost volně navštívit základní školu, kde se usku-
teční program pod názvem „Vánoční dílničky“. Srdečně vás na tuto akci zvu. 
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem svého úvodního slova tohoto vydání 
zpravodaje, poděkoval Vám všem za spolupráci a trpělivost, kterou jste v letošním roce 
vůči obecnímu úřadu projevili. Mnozí z vás také vypomohli a usnadnili práci obce hlav-
ně při společenských akcích.  
S blížícím se koncem roku vám přeji za sebe, zastupitele obce i všechny zaměstnance 
obecního úřadu klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokoje-
nost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce 2020.
     

                                                                                                   Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období  od 1.11.2019 do 15.12.2019.
USNESENÍ ZE 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, 

KONANÉHO DNE 29.11.2019.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 7. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 7. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Josef Zubatý.
3.  Program 7. jednání ZO.
4.  Rozpočet obce na rok 2020.
5.  Střednědobý výhled rozpočtu obce (2021-2022).
6. Prodej pozemků 3299/62, 6796/3, 3289/64, 3379/6, 3299/63, 3299/64, 329967, 

3299/69, 3265/6, 3300/24 v k.ú.Kněždub zapsané na LV č.1 pro Obec Kněždub.
7.  Prodej pozemku KN 4797/8 o výměře 94 m2 v k.ú.Kněždub.
8.  Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
9.  Rozpočtové opatření obce č.6 /2019.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 6. jednání ZO dne 11.10.2019.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 11.10.2019 do 29.11.2019.
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3.  Návrh Rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na rok 2020.
4.  Rozpočtové opatření č. 4 /2019 Mikroregionu Strážnicko.

ZO zamítá:
1.  Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Kněždub, úprava NN, Chudíček K/69“ a 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

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 úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodo-
vodu, aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznu-
tí. V případě poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti 
v důsledku řádného nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost majitel 
nemovitosti.



UPOZORNĚNÍ.

Obecní úřad Kněždub a Správa a údržba silnic JMK žádá všechny občany, aby v zim-
ních měsících, pokud je to možné, zaparkovali své osobní automobily na domovních 
nájezdech, a nenechávali je zaparkované na komunikacích a chodnících. Nebudou tak 
bránit údržbě cest a chodníků při odstraňování sněhu. V případě, že budou automobily 
parkované v komunikaci či na chodnících, nebude jejich údržba prováděna z důvodu 
neprůjezdnosti techniky, nebo jen v omezené míře. Děkuji za pochopení.

Starosta obce



Obecní kalendář na rok 2020.

Informujeme občany, že byl vydán obecní stolní kalendář na rok 2020. Kalendář je             
k dispozici k vyzvednutí na obecním úřadě. Kalendář je poskytován zdarma, vždy jeden 
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pro každou rodinu bydlící v obci. Kalendář si vyzvedněte nejpozději do 19.12.2019. Po 
tomto datu budou dány kalendáře do volného prodeje všem zájemcům. Cena kalendáře 
je 60,-Kč.
 

DSO ČOV Velička žádá občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za stočné za rok 
2019, že splatnost tohoto poplatku končí dne 31.12.2019. Žádáme odběratele, aby 
dodržovali termíny splatnosti poplatků – Poplatníci složenkami nebo z účtu jednorázově 
za každý rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO v řádných pravidelných 
čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého daného čtvrtletí. 

Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domácnos-
tech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat dodava-
tele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  30 
dnů od doby, kdy ke změně došlo (změna počtu osob v domácnosti, popř. změna 
majitele nemovitosti). Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobro-
volného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele 
nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také 
tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.

     Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci                 
v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

ČOV Velička oznamuje, že dle kalkulace pro rok 2020 je navrhována cena stočného 

- 1 060,-Kč/osoba/rok včetně DPH 
-    900,- Kč u neobydlených domů/dům/rok 

-  U provozoven je výše stočného 30,30 Kč/ m3 + DPH.

Stočné na rok 2020 je zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2020, který bude schvalo-
vat DSO ČOV Velička na své valné hromadě dne 12.12.2019.

Připomínáme občanům (kteří tak ještě neučinili), že je nutné co nejdříve provést rekon-
strukci kanalizační přípojky, zrušit septik a napojit odpad přímo do kanalizace. 
Telefonní číslo na správce ČOV 731 217 653. 
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ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 23.12.2019 – 02.01.2020.

 Pondělí 23 12. 2019 08.00 – 11. 00

 Úterý 24. 12. 2019 Svátek

 Středa 25. 12. 2019 Svátek

 Čtvrtek 26. 12. 2019 Svátek

 Pátek 27.12.2019 Neúřaduje se.

 Pondělí 30.12.2019 08.00 – 11. 00

 Úterý 31.12.2019 Neúřaduje se.

 Středa 1.1.2020 Svátek

 Čtvrtek 2.1.2020 08.00 – 11. 00 

 Pátek 3.1.2020 08.00 – 11. 00

 Pondělí 6.1.2020 Dle úředních hodin

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (POPELNIC) V DOBĚ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.

PRAVIDELNÝ VÝVOZ POPELNIC SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 
24.12.2019.

Honební společenstvo Kněždub svolává

VALNOU HROMADU HS
která se koná dne 20.března 2020 v 18.30 hodin na klubovně MS Šumárník Kněždub

Pořad valné hromady 
  1.  Zahájení
  2.  Schválení jednacích bodů valné hromady
  3.  Zpráva starosty honebního společenstva
  4.  Zpráva finanční, čerpání rozpočtu
  5.  Návrh rozpočtu na rok 2020
  6.  Zpráva revizní komise
  7.  Informace Mysliveckého spolku Šumárník Kněždub
  8.  Diskuse
  9.  Usnesení
10.  Závěr                                                                                  starosta HS Zachar Václav



strana   8                                                                                  Kněždubský zpravodaj  4/2019

Nový školní vzdělávací program na Střední škole Strážnice 
– Vývoj IT a průmyslových aplikací.

V současné době spousta firem v Jihomoravském kraji postrádá absolventy a pracovníky, 
kteří by byli zruční v IT a průmyslových aplikací. Střední škola Strážnice se proto roz-
hodla připravit od září roku 2020 nový školní vzdělávací program, kde kromě základů 
techniky a informačních technologií získají žáci znalosti a dovednosti pro oblast, která 
má před sebou velkou budoucnost. Studium je zaměřené na počítačové, mobilní, průmy-
slové aplikace a herní průmysl a rozšířené o výuku počítačového modelování a animací. 

Vzdělávací nabídka Střední školy Strážnice:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Strojírenství – CAD a CAM systémy 
Vývoj IT a průmyslových aplikací
Oděvní a interiérový design 
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Umělecké obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Móda, styling, média 
Grafický design 
Obor vzdělání s výučním listem:
Aranžér – propagační tvorba
Dálkové nástavbové studium:
Podnikání 

Více na www.stredniskolastraznice.cz, příp. na Facebooku SŠ Strážnice.

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola.

Bubnování – výchovný koncert

Do školy k nám přijel bubeník kapely Petra Bendeho p. Bříza. Předvedl nám hru na 
různé bicí nástroje. Děti si s ním zahrály a mohly si všechny hudební nástroje vyzkoušet. 
Možná jste nás někteří i slyšeli.
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Světlušky.

Dne 15. listopadu jsme se podobně jako loni sešli v průvodu světlušek. Po úvodní písni 
ke sv. Martinovi, kterou zazpívaly děti ze základní školy, následovalo vystoupení našich 
nejmenších ze školy mateřské. Pak jsme se vydali s lampičkami, lampiony a jinými 



Kněždubský zpravodaj  4/2019                                                                                  11   strana

světýlky po vesnici, děti si prošly překážkovou dráhu a nechybělo ani občerstvení. Kvůli 
nepříznivému počasí byl odložen ohňostroj, který se uskuteční v únoru během karnevalu.                                                                                            

Všem, kteří nám pomohli tuto akci připravit, děkujeme.

Bible a my
Na podzim u nás proběhlo školní kolo soutěže Bible a my. Letošní téma bylo „Ježíšovy 
zázraky v Markově evangeliu“. Ze školního kola do okresního postoupil Lukáš Hoňka. 

Blahopřejeme.

Mikuláš v ZŠ.

Ve čtvrtek nás po velké přestávce 
navštívil ČERT, ANDĚL a MIKU-
LÁŠ, kteří dětem přinesli dárky.
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Beseda se spisovatelem

Ve středu 4. 12. k nám do školy zavítal spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil. Vyprávěl nám 
o sobě, zejména o své lásce k rybám, ze které vzešla série příběhů o kapříku Metlíkovi. 
Hlavní hrdina, kapřík Metlík, zažívá v těchto příbězích spolu se svými kamarády, Břéťou 

a Šupinkou, různá napína-
vá dobrodružství.
Především nám však ten-
to mladý spisovatel přijel 
představit svou novou 
knížku Kapřík Metlík pro 
nejmenší. Z této knížky, 
která je plná nádherných 
celostránkových ilustra-
cí, nám přečetl několik 
kapitol. V závěru besedy 
ochotně odpovídal na naše 
dotazy a nabídl nám k za-
koupení nejen své knížky
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Drakiáda – 24. 10. 2019

Mateřská škola spolu s obecním úřadem pořádala Drakiádu spojenou s opékáním špe-
káčků na místním fotbalovém hřišti. Děti předvedly své barevné draky a za odměnu 
dostaly medaile.
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Divadlo Truhlík a Truhlička – 24. 10. 2019

Divadlo o správném stolování a zdravé stravě děti velmi zaujalo, taky svým hudebním 
zpracováním. Děti si zazpívaly a zatancovaly.



strana   16                                                                                  Kněždubský zpravodaj  4/2019

Návštěva místního hřbitova – 6. 11. 2019

S dětmi jsme si připomenuly svátek Dušičky, udělaly jsme si procházku na místní hřbi-
tov, kde jsme zapalovaly svíčky na hrobech a vzpomínaly na naše blízké.
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Vítání občánků – 10. 11. 2019

Na obecním úřadě jsme s předškolními dětmi přivítali nové občánky do života, děti        
zazpívaly písně a recitovaly básničky.
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Mikuláš v MŠ – 5. 12. 2019

Děti navštívil 
v MŠ Mikuláš, 
rozdával dě-
tem čokoládo-
vé kalendáře a 
děti zazpívaly 
vánoční kole-
dy u klavíru.
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Selský domek – 5. 12. 2019

S dětmi jsme navštívily Selský dům, kde si děti vyzkoušely tradiční pečení vánočního 
cukroví, vyrobily si krásné ozdoby z papíru a shlédly, jak se slavily vánoční svátky kdy-
si dávno za našich babiček. Dětem se návštěva moc líbila.
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Průvod světlušek – 15. 11. 2019

Základní a mateřská škola zvala všechny přátele školy na světluškový průvod s lampió-
ny. Všichni jsme se mohli občerstvit dobrým pohoštěním od rodičů a dětí z MŠ a zahřát 
se čajem, který připravily paní kuchařky. Děti zazpívaly krásné předvánoční písně. Prů-
vodem jsme obešli vesnici a radovali jsme se ze světel lampiónů.
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Ježíšek v MŠ – 11. 12. 2019

Do školky přišel ježíšek a děti našly pod stromečkem spoustu nádherných dárečků, které 
si přály na hraní do třídy. Holčičky měly radost z panenek, kočárků, kolébek a postýlek 
a chlapečci zase z aut, hasičů, skládaček a traktorů. Děti byly nadšené!
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Dne 10.listopadu se uskutečnilo v obřad-
ní síni obecního úřadu vítání našich nej-
mladších kněždubských občánků. Tento-
kráte to bylo 10 dětí. Přejeme jim, i jejich 
rodičům mnoho zdraví a spokojenosti ve 
společném životě.



strana   24                                                                                  Kněždubský zpravodaj  4/2019

SETKÁNÍ SENIORŮ.

Na 30. listopadu se určitě těšili naši senioři. Jako každý rok, tak i letos proběhlo „Se-
tkání seniorů“ v místní sokolovně. Tentokráte byl připravený kulturní program v trošku 
pozměněné formě. Stěžejním obsahem programu nebylo vystupování „kněždubských 
ochotníků“ se scénkami a písničkami. O zábavu se tentokrát postarala dechová kapela     
„Blatnička“ a vtipným a vkusným slovem její kapelník pan Zalubil. Aby přece jen přišlo 
na oblíbené scénky, byl připraven video průřez s ukázkami vystoupení od roku 2003, kdy 
se začalo „Setkání seniorů“ pravidelně pořádat. A bylo toho za ta léta připraveno nemalé 
množství. Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem, kteří se po uplynulá léta na těchto vy-
stoupeních podíleli, především potom osvědčenému jádru ochotníků: manželům Petru-
chovým, manželům Bartoškovým, manželům Eliášovým, panu Miroslavu Hudečkovi, 
paní Ludmile Frolkové, paní Křížanové, Lukášovi Frolkovi, panu Hrbáčkovi a mnohým 
dalším. Bez jejich nadšení pro tuto věc, by se dozajista tyto nezapomenutelné společné 
podvečery vůbec neuskutečnily. 
Závěr letošního pěkného podvečera proběhl v duchu volné zábavy při pěkné písničce        
s dobrým jídlem, zákuskem s kávou a dobrým vínkem. 
Přejeme všem seniorům hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání v čase vánočním i do 
nového roku. A za rok zase nashledanou. 

Starosta obce

                                                                        

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

Od posledního vydání zpravodaje uběhla sice krátká doba, ale u našeho sboru se odehrá-
la velká událost a to, že 8.11 2019 v Zámku Přibyslavi byl udělen Titul „Zasloužilý ha-
sič“ Josefovi Zubatému st. Je to nejvyšší možné hasičské vyznamenání, které lze udělit 
dobrovolným hasičům za jejich odvedenou práci ve sboru a v našem osmém okrsku, kte-
rý se skládá z 10 obcí ho získal jako první. Tohle vyznamenání se uděluje pouze dvakrát 
do roka a získat ho není vůbec jednoduché, přes rok se čekalo na schválení. Tímto mu za 
celý sbor gratulujeme. Krom tohoto udělení se plánovaly i další naše akce na příští rok. 
Tímto Vás chci pozvat na hasičský ples a fašaňkovou obchůzku obcí - více v pozvánce. 

Závěrem Vám chci popřát krásné a příjemné prožití svátku vánočních a hodně zdraví a 
štěstí do nového roku 2020.
     Za SDH Kněždub starosta Tomáš Zubatý
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Sám podle sebe bych zhodnotil tuto sezónu za úspěšnou. Tento rok jsem se společně          
s Wukii zúčastnil dvou zkoušek a dvou závodů. Na první zkoušky jsme zamířili do Uher-
ského Ostrohu, které jsme společnými silami bez větších problémů zvládli. Stejně úspěš-
né zkoušky byly i ty, které jsme minulý víkend pořádali na našem cvičáku v Hroznové 
Lhotě. První náš závod v tomto roce se konal v KK Slavičín, ve kterém jsme skončili na 
překvapivém druhém místě, z tohoto závodu jsme si ještě také odvezli nejlepší stopu.
Jako hlavní závod, na který jsme se připravovali celý rok, bylo Otevřené mistrovství 
mládeže a juniorů ČKNO. Tento závod nedopadl tak jak bychom si přáli. Protože nám 
nevyšla poslušnost, tak jsme skončili až na pátém místě z 13 ti závodících. Aspoň víme 
na čem dál pracovat a hlavně jsme nasbírali další zkušenosti.
Chtěl bych hlavně poděkovat svému dědovi a taťkovi za to, že se mnou jezdí, podporují 
a hlavně pomáhají při výcviku. Taky bych chtěl poděkovat KK Karpaty za skvělou spo-
lupráci a za tyto možnosti výcviku.  

                                                                               Martin Matyáš
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A KK Karpaty naopak děkuje Martinovi za úspěšnou sezónu a celoroční výbornou pre-
zentaci klubu.  

A Vám všem přejeme klidné a radostné prožití  vánočních svátků, 
veselý Silvestr a zdravý a šťastný rok 2020. 

                                                                                             Za KK Karpaty
         Jaroslav Mrkva

Sokol Kněždub „OLD BOYS“.

Vážení spoluobčané,
rok uběhl neskutečně rychle a my máme pro Vás krátké zhodnocení činnosti našeho 
mužstva mladíků těsně za zenitem. Vezmu to od první akce v roce a to našeho rockového 
maškarního plesu. Upřímně jsme byli účastí a atmosférou neskutečně dojati a jsme moc 
rádi, že se akce vydařila. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, návštěvní-
kům, účinkujícím a také všem, kteří nám pomohli s organizací.  Je to pro nás zavazující 
na další ročník a pokusíme se udělat maximum, aby hosté i tento rok odcházeli spokoje-
ni. Hlavním cílem plesu bylo nejen společenské vyžití, ale také naspoření částky na kou-
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pi nových „retro dresů“, což se podařilo mírou vrchovatou. A tak jsme mohli 11.5.2019 
v zápase s Horním Němčím nové dresy za přispění otce Jana slavnostně pokřtít a uvést 
do praktického užívání. Během léta jsme sehráli ještě utkání s mužstvy z Hrubé Vrbky, 
Dolního Němčí a Vlčnova s bilancí tří výher a jedné prohry.
Na rok 2020 plánujeme opětovně uspořádat Rockový maškarní ples, sehrát 3 – 4 přá-
telská fotbalová utkání, nadále se aktivně podílet na společenském a kulturním životě            
v obci. Co se týče již zmiňovaného plesu, akce se koná v sobotu 1.2.2020 v 19:00 hodin, 
prodej tomboly bude zahájen ve 20:00 hodin. Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky 
jsme oproti loňsku udělali několik změn, věříme však, že ku prospěchu věci. Od pondělí 
27.1.2020 bude probíhat předprodej lístků s rezervací na Obecním úřadě v Kněždubě.
Závěrem Vám vážení spoluobčané přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 
2020.

  za „OLD BOYS“  František Skamelka ml.

          

Ženský pěvecký sbor Kněždub.

Ženský sbor vystupuje při různých akcích pořádaných jak v Kněždubě, tak i mimo obec. 
Letos jsme byli zpívat v Kozojídkách, kde ženy ze sboru JAHODA slavily 15 let svého 
trvání. Moc se nám tam líbilo, byla to velmi pěkná akce. Náš sbor spolu s Kněždubský-
mi zahrádkáři pozval 5. října naše občany na pohárek burčáku, který mohli zakousnout 
dobrými patenty a bélešky, které  připravily ženy ženského sboru. Kdo neměl chuť na 
sladké, mohl si pochutnat na grilovaných uzených kolenách. Byla to velmi zdařilá akce 
i přes nepřízeň počasí. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Tuto akci bychom chtěli                        
v roce 2020 zopakovat. Do konce roku zazpíváme ještě při rozsvícení Betlému a o půl-
noci budeme koledovat u vánočního stromu.
Přejeme Vám všem šťastné a veselé svátky vánoční, zdraví, spokojenost v rodinách a 
hojnost Božího požehnání do nového roku 2020.

                                                                   za Ženský pěvecký sbor Marie Křížanová
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Vánoční zamyšlení.

Jako každý rok i letos budeme prožívat předvečer slavnosti Narození Páně a celý tento 
den je nazýván Štědrým dnem. Do několika hodin se zde koncentruje to, co jsme v ad-
ventu prožívali jako dobu očekávání, dobu naděje, přípravy, jakéhosi vnitřního napětí a 
chvění. Teď se všechno dostává do velikých obrátek a vrcholí výbuchem první radosti. 
To je pro všechny lidi první dotyk s radostí. Štědrý den je především den dětí, jak těch 
malých, tak těch dospělých. Zažíváme zde radost z hmotného obdarování. Člověka to 
potěší, když cítí něco v rukou, když se může pokochat očima, pohledem. A tak jako dítě, 
když dostane do rukou dáreček, je nejprve fascinován a upoután dárkem samotným. Až 
teprve druhý krok nás vede k odtrhnutí pohledu od dárku a zadívání se svým pohledem 
i srdcem na samotného dárce. Je v tom úžasná symbolika. Vánoční evangelium nám při-
pomene důvod vtělení a narození Božího Syna: „Bůh tak miloval svět, že nám dal svého 
jednorozeného Syna...“  - napsal svatý Jan evangelista-
Ježíš se stal jedním z nás, doslova vstoupil do lidského života- stál se člověkem. Když 
hledíme do jesliček na malého Ježíška, hledíme doslova na ten „ztělesněný Boží dar“, na 
zviditelněnou Boží lásku. A až se potěšíme tímto největším darem, pak máme zvednout 
své oči k Dárci. Začneme prožívat radost při objetí s Boží láskou, začneme vidět svým 
duchovním pohledem dál, až do tajemství Božích věcí. Kolik lidí zůstane jen u toho 
prvního stupně, že se potěší jen pohledem na Betlém v kostele nebo doma. Už nebudou 
schopni povznést své srdce k vyšším věcem. Jistě si přejeme, aby vánoční svátky nebyly 
jen přechodným a prchavým zážitkem, pohádkovou iluzí, která rychle pomíjí jako třpyt 
na pozlátku ozdob, ale aby se staly pravdivou a trvalou realitou, která hluboce vstoupí do 
nás, do našich rodin, do mezilidských vztahů, do všeho, co tvoří náš život. Kéž se, živý 
Ježíši, staneš bohatstvím i našich srdcí a darem, který si nikým nedáme vzít.

Požehnané Bohem a plné krásných setkání s lidmi dobré vůle svátky Narození Páně 
přeje otec Jan.

 Kněždub – Vánoční bohoslužby 

  Úterý 24.12. – Štědrý den                              
12:00 – mše svatá pro dětí v kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě 
24:00 – Půlnoční mše svatá – zpívá sbor

 Středa 25.12. – Narození Páně
10:30 – slavnostní Vánoční mše svatá 

 Čtvrtek 26.12. – svátek sv. Štěpána
10:30 – mše svatá
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 Pátek 27.12. – svátek sv. Jana evangelisty
17:00 – mše svatá za vinaře s žehnáním vína 
          Neděle 29.12. – svátek Svaté Rodiny 
10:30 – mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů

 Úterý 31.12. – sv. Silvestra 
17:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roce 2019

  Středa 1.1.2020 – Panny Marie, Matky Boží
  10:30 – mše svatá o Boží požehnání v Novém roce
  
        Neděle 5.1.2020 
10:00 – mše svatá s požehnáním pro Tříkrálové koledníky a po mši svaté 
Tříkrálová sbírka

               na setkání s Vámi při slavení Vánočních svátku těší se 
otec Jan 

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  

Počet sňatků uzavřených v období od 1.11.2019 do 15.12.2019:                0 
   
Počet dětí narozených v období od1.11.2019 do 15.12.2019 :     3 ( 1 chlapec a 2 děvčata )                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od1.11.2019 do 15.12.2019 :                                 1 ( 1 muž )
                                                                                                  
Počet obyvatel k 15.12.2019 :                         Celkem                                       1090                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              448    
                                                                          Dospělí-ženy                               471  
                                                                          Dospělí celkem                           919
                                                                          Děti a mládež celkem                  171  
                                                                          Děti do 15-ti let                            147
                                                                          Mládež 15 -18 let                           24

Průměrný věk obyvatelstva : 43,68 let.
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8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2020 

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 
Leden   

6.1. Tříkrálové koledování Farnost Kněždub 12.00 Obec Kněždub
11.1. Výroční členská schůze 

SDH Kněždub 
SDH Kněždub 17.00 Hasičská zbrojnice

18.1. Myslivecký ples MS Šumárník 19.30 Sokolovna Kněždub
   

Únor   
1.2. Rockový maškarní ples Sokol Kněždub 

„Old Boys“ 
19.00 Sokolovna Kněždub

8.2. Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub 20.00 Sokolovna Kněždub
15.2. Křest CD Mužský pěvecký sbor 19.00 Sokolovna Kněždub
22.2. Hasičský ples SDH Kněždub 19.30 Sokolovna Kněždub
23.2 Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub 12.30 Obec Kněždub
29.2. Karneval ZŠ a MŠ 

Kněždub 
ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub

Březen   
20.3. VH Honebního 

společenstva Kněždub 
Honební společenstvo 

Kněždub 
18.30 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub 
21.3. Výroční členská schůze 

MS Šumárník 
MS Šumárník 18.00 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub 
Duben   
12.4. Košt vín Zahrádkáři Kněždub 13.00 Sokolovna Kněždub
18.4. Rybářské závody. MO Rybářského svazu 

Kněždub 
06.00 Kejda 

30.4. Stavění máje Zahrádkáři Kněždub 18.00 Před Sokolovnou
Květen   

17.5 První svaté přijímání Farnost Kněždub 10.30 Kostel Kněždub
Červen   
20.6. Jánská pouť Obecní úřad Kněždub 14.00 Hřiště Sokol 

Kněždub 
21.6. Jánská pouť - patrocinium Obecní úřad Kněždub

Farnost Kněždub 
10.30 Kostel Kněždub

27.6. Memoriál Josefa Křižana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDH Kněždub 9.00 Hřiště Sokol 
Kněždub 
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Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 

Červenec   
 Společenské odpoledne s 

grilováním 
SDH Kněždub 15.00 Areál před 

hasičskou zbrojnicí
Srpen   
22.8. Rybářský dětský den MO Rybářského svazu 

Kněždub 
13.00 Kejda 

Září   
6.9. Dožínky-poděkování za 

úrodu. 
Farnost Kněždub 10.30 Kostel Kněždub

19.-20.9. Výstava drobného 
zvířectva 

Český svaz chovatelů 13.00 Areál Českého 
svazu chovatelů 

Říjen   
3.10. Posezení u burčáku a 

regionálních specialit 
Vinaři Kněždub Ženský 

pěvecký sbor 
Areál Českého 

svazu chovatelů 
17.-18.10. Krojované hody s 

právem 
Obecní úřad Kněždub

Sokol Kněždub 
Obec Kněždub

Listopad   
21.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
28.11. Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec   
17.12. Rozsvěcování vánočního 

stromu 
Obecní úřad Kněždub

Farní úřad 
16.00 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 2020
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9. Fotogalerie
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Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 

Červenec   
 Společenské odpoledne s 

grilováním 
SDH Kněždub 15.00 Areál před 

hasičskou zbrojnicí
Srpen   
22.8. Rybářský dětský den MO Rybářského svazu 

Kněždub 
13.00 Kejda 

Září   
6.9. Dožínky-poděkování za 

úrodu. 
Farnost Kněždub 10.30 Kostel Kněždub

19.-20.9. Výstava drobného 
zvířectva 

Český svaz chovatelů 13.00 Areál Českého 
svazu chovatelů 

Říjen   
3.10. Posezení u burčáku a 

regionálních specialit 
Vinaři Kněždub Ženský 

pěvecký sbor 
Areál Českého 
svazu chovatelů 

17.-18.10. Krojované hody s 
právem 

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub 

Obec Kněždub

Listopad   
21.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
28.11. Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec   
17.12. Rozsvěcování vánočního 

stromu 
Obecní úřad Kněždub

Farní úřad 
16.00 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. 
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Areál Českého 

svazu chovatelů 
17.-18.10. Krojované hody s 

právem 
Obecní úřad Kněždub

Sokol Kněždub 
Obec Kněždub

Listopad   
21.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
28.11. Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec   
17.12. Rozsvěcování vánočního 

stromu 
Obecní úřad Kněždub

Farní úřad 
16.00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VA Z� ENI	 PR� IZNIVCI	 A	 PR� ATELE ,	 O	 ROK	 STARS� I	 MUZ� STVO	
MLADIKU 	TE� SNE� 	ZA	ZENITEM	SI	VA S	DOVOLUJE	POZVAT	NA

2. ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES

SARGON  WEDLOCK
           CM RUZA 

KULINA R� SKE 	SPECIALITY	KUCHAR� SKYCH	KOUZELNIC	MAZUHO
MICHANE 	NA POJE					BOHATA 	TOMBOLA				

KNEZDUB sokolovna 1.2.2020 19:00
předprodej	vstupenek	od	27.	ledna	na	OU 	VSTUP	100	Kč

MASKA	NENI	PODMINKOU,	ALE	DOBRA 	NA LADA	A	CHUT�
B A V I T 	 S E 	 J E 	 N A P R O S T O U 	 N U T N O S T I ! ! !


