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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

Od posledního vydání našeho zpravodaje už uplynula poměrně dost dlouhá doba a v je-
jím průběhu se uskutečnila řada událostí, které budou mít vliv na průběh celého letošního 
roku v naší obci. Uskutečnily se výroční valné hromady všech organizací, které působí 
na území obce. Mnohé z nich si zvolili nové vedení na další období a také schvalovaly 
své plány činnosti na letošní rok 2018. Uskutečnila se řada kulturních a společenských 
akcí. V průběhu letošní plesové sezóny jsme se společně mohli setkat na již tradičním 
mysliveckém plese, hasičském plese, fašankovému průvodu po obci, karnevalu Základní 
a mateřské školy, ale také na plese naší farnosti, který se letos uskutečnil u nás v Kněždu-
bu. Po tomto kulturně poměrně náročném období nastala postní doba a v té se žádné po-
dobné akce nekonaly. Nejbližší kulturní akcí je tradiční Kněždubský košt vín, pořádaný 
našimi zahrádkáři o Velikonocích. Myslím si, že vzhledem k počtu konaných kulturních 
akcí se naše obec dá pokládat za jednu z nejaktivnějších ve svém okolí a je třeba podě-
kovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na jejich přípravě a následné vlastní 
realizaci. Bohužel je třeba však také zmínit stále se snižující návštěvnost těchto akcí, což 
může na některé pořadatele působit negativně. 
I přes dlouho trvající zimní období, kdy se nám nějak jaro stále nemůže prosadit, a pře-
vzít konečně po zimě svoji vládu, jsme na obecním úřadě nezaháleli. Na pořadu všedních 
zimních dnů byly činnosti administrativní a tudíž málo viditelné. Přesto ale nezbytné a 
velmi důležité pro přípravu projektů, které obec hodlá realizovat. Především jako pevný 
základ hospodaření a funkčnosti obce byl schválen rozpočet obce na letošní rok. Roz-
počet, podle něhož bude obec hospodařit, investovat, budovat a také podporovat místní 
zájmové a společenské organizace. Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen ve výši 12 
904 300,-Kč a jeho podrobné znění naleznete na webových stránkách obce. Byly zpra-
covávány a podány žádosti na vypsané dotační tituly pro hasiče, hospodaření v obecních 
lesích, opravu místní komunikace, dětské hřiště za hasičskou zbrojnicí. Bylo zajištěno 
prodloužení Rozhodnutí o povolení s nakládáním s podzemními vodami, což je mimo 
jiné základní dokument, který opravňuje obec čerpat vodu pro provozování obecního 
vodovodu. Povolení bylo vydáno na období dalších 10 let. Současně pokračujeme s vý-
kupem či směnou dalších parcel v trati Záhumenice, kde se dle územního plánu obce 
předpokládá vznik nové lokality pro bytovou výstavbu. Cílem je dosáhnout vlastnictví k 
potřebnému množství pozemků nejpozději do konce letošního roku, aby mohla být zadá-
na k vypracování zástavbová studie pro tuto lokalitu. V nejbližší době budou také zaháje-
ny projekční práce na rekonstrukci chodníků od Zákostelí až po konec obce ve směru na 
Hroznovou Lhotu. V rámci přeshraniční a mezi obecní spolupráce prostřednictvím MAS 
Strážnicko je připravován projekt opravy a rekonstrukce cesty nad Kejdou až na rozcestí 
nad Kněždubem. Ke schválení by mělo dojít v letošním roce, realizaci potom v roce 
2019.  V jednání jsou žádosti o stavební povolení na další investiční akce. Nejbližšími 
realizovanými projekty budou rozšíření kanalizační stoky podél cesty k farmě bývalého 
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JZD tak, aby mohla pokračovat výstavba rodinných domů v této lokalitě, a především 
pak v polovině dubna budou zahájeny práce na výměně autobusových zastávek a celko-
vé rekonstrukci přilehlých veřejných prostranství.  K zastávkám budou doplněny prvky 
městského mobiliáře (lavičky, koše, informační tabule), doplněna zámková dlažba na 
chodnících, bude posíleno osvětlení zastávek a instalovány monitorovací kamery. Tato 
akce by měla probíhat zhruba do konce května. Co se týká monitorovacího systému, tak 
ten bude také v nejbližší době nainstalován na našem hřbitově. Důvodem je čím dále 
častější poškozování vybavení hřbitova, hrobových míst a krádeže věcí umístěných na 
hrobech. Ano, bohužel ani u nás se těmto vandalským činům asi nevyhneme, a proto 
byla již také dohodnuta zvýšená spolupráce s Policií ČR na prevenci před těmito prvky 
kriminality. Doufejme, že se těmto nepříjemným záležitostem vyhneme alespoň nyní, v 
době Velikonočních svátků.  
Vážení občané, přeji Vám, aby k Vám již vstoupilo opravdové jaro s hřejícími sluneční-
mi paprsky, abychom všichni pookřáli na těle i duchu, abychom se opět naladili na vlnu 
pozitivního myšlení, se vstřícným přístupem k lidem, přírodě i vzájemnému soužití v 
naší obci.
Přeji vám všem příjemné velikonoční svátky a těším se na setkání u příštího vydání 
zpravodaje.     

                                                                                              Libor Grabec - starosta obce

                                                                    

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
 za období  od 10.12.2017 do 23.3.2018.

USNESENÍ Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 15.12.2017.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 26. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 26. jednání ZO: Marie Křížanová, Radim Hrbáček.
3.  Program 26. jednání ZO.
4.  Rozpočet Obce Kněždub na rok 2018. Daňové příjmy jsou členěny na položky,                

v ostatních příjmech a výdajích jsou závaznými ukazateli paragrafy.
5.  Střednědobý rozpočtový výhled Obce Kněždub na období 2019-2020.
6.  Dodatek č.1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel 

zákona č.250/2000 Sb. Pro Římskokatolickou farnost Kněždub.
7.  Rozpočtové opatření č. 6 /2017.
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8.  Pověření starosty obce k případnému doplnění rozpočtového opatření obce č.6/2017 
k 31.12.2017.

9.  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 „o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů“.

10. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 „o místním poplatku ze psů“ 
11. Smlouvu na směnu pozemků p.č.243/5, p.č. 243/10 a p.č.243/14 v k.ú.Kněždub o cel-

kové výměře 899 m za pozemek p.č. 1198/71 ve vlastnictví obce Kněždub o výměře 
826 m2 v k.ú.Kněždub.

12. Rozpočet ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace na rok 2018.
13. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace na ob-

dobí 2019-2020.
14. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok 

2017, termín provedení inventur k 31.12.2017.
15. Smlouvu na směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kněždub p.č. 

2939/1, KN 2939/219 a p.č.2927/28 v k.ú. Kněždub za pozemky p.č.2939/74 a 
p.č.2939/15 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:

1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 25. jednání ZO dne 16.11.2017.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 16.11.2017 do 15.12.2017.

USNESENÍ Z 27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 23.02.2018  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 27. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 27. jednání ZO: Milan Durna, Miroslav Mařík.
3.  Program 27. jednání ZO.
4.  Smlouvu č. : 1040013920/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
5. Možnost ukládání povinných složek vytříděných odpadů zdarma na sběrný dvůr Ko-

zojídky v případě jeho vybudování.
6.  Cenovou nabídku na dodávku 3 kusů autobusových zastávek od firmy Kovo-Art Po-

děbrady s.r.o.
7.  Realizaci stavebního projektu „Kněždub-autobusové zastávky“, zhotovitelem firmou 

CBS stavby s.r.o., 687 63 Boršice u Blatnice.
8.  Cenovou nabídku na dodávku a montáž oplocení, oddělujícího fotbalové hřiště od 

veřejného prostranství nové ulice Za Hřištěm, dodavatel MSD a.s. Ostrava, pobočka 
Boršice u Buchlovic.
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9.  Doplnění Rozpočtového opatření obce č.6/2017 Rozpočtovým opatřením č.7/2017    
k 31.12.2017.

10. Rozpočtové opatření č. 1 /2018.
11. Inventarizaci majetku obce za rok 2017 provedenou k 31.12.2017.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 26. jednání ZO dne 15.12.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 15.12.2017 do 23.2.2018.
3.  Cenové nabídky na stavební projekt „Kněždub-autobusové zastávky“.

ZO zamítá :
1.  Žádost ZO ČSOP Bílé Karpaty o finanční příspěvek na výstavbu Domu přírody Bí-

lých Karpat ve Veselí nad Moravou.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2018.

Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit po-
platky za odvoz a uložení domovního odpadu, poplatek za psa a za odběr vody za rok 
2017.

Změna telefonních čísel.

Upozorňujeme občany na změnu u telefonních čísel na Obecním úřadu Kněždub, 
Farním úřadě Kněždub a Poště Kněždub.

Obecní úřad Kněždub                 telefon 530 332 731
Pošta Kněždub                             telefon 954 269 664 
Farní úřad Kněždub                     telefon 530 332 916                  

Nebezpečný odpad  - STŘEDA 16.5.2018.

Dne 16.5.2018 bude od rána od 9.30 hodin přistaven na sběrném stanovišti na prostran-
ství před Sokolovnou velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracov-
níci specializované firmy budou odebírat  zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad 
(barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Žádám občany, aby dodržova-
li stanovený termín a nenaváželi odpad v předcházející dny.

Starosta obce
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Tříkrálová sbírka 2018.

Také v letošním roce probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Při této sbírce bylo vybráno 
37 421,-Kč. V loňském roce 2017 bylo vybráno 36 000,- Kč. Děkujeme všem organizá-
torům, koledníkům a také všem, kteří ve sbírce přispěli.

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vánoční 
dílničky.

Dne 14. prosince jsme 
se společně sešli u roz-
svěcování vánočního 
stromu. Děti nás po-
těšily svým vystoupe-
ním, zpíváním koled 
a hraním na flétničky. 
Po vinšování jsme se 
odebrali do základní 
školy, kde už na děti 
čekaly dílničky. V 
jednotlivých třídách 
si mohly vytvořit vý-
robky s vánoční tema-
tikou. V jídelně bylo 
připraveno občerstvení 
v podobě vánočního 
punče a cukroví od ro-
dičů. 
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Školní karneval.

V únoru se opět po roce uskutečnil školní 
karneval.  Přišlo se za námi pobavit, za-
tančit a zasoutěžit hodně dětí v krásných 
maskách, ať už zakoupených nebo ručně 
vyráběných. K tanci a poslechu hrál DJ 
Říha a nechybělo ani občerstvení. Všem 
rodičům i sponzorům děkujeme za věcné 
dary do tomboly.

Angličtina s rodilým mluvčím.

V letošním roce jsme opět zapojili do výuky anglického jazyka rodilé mluvčí, kteří:
• opraví „učebnicovou mluvu“  na hovorovou, ta se totiž používá
• zábavnější formou si rychleji žáci zapamatují používané fráze a výrazy
• pomohou překonat nervozitu z používání angličtiny, zvýšit sebedůvěru  a schop-
nost reagovat na jazyk v praxi
Jazyková škola Moravia se zaměřuje na 
výuku anglického jazyka s využitím meto-
dy, která se nazývá IN CLASS. Jedná se 
o tematicky založené aktivní učení zábav-
ným způsobem pod vedením školeného 
lektora z anglicky mluvící země. 
Hodiny dobře zapadají do školních osnov 
a efektivně doplňují standardní jazykovou 
výuku cizího jazyka na základních a střed-
ních školách. Výukové materiály a tema-
tické okruhy mohou sloužit jako doplněk 
pravidelné školní výuky.
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Olympijský festival.

Do moravské metropole zaví-
tal projekt Olympijský festival 
poprvé. U příležitosti olympiá-
dy v Pchjongčchangu 2018 se 
setkávali sportovní nadšenci, 
aby fandili českým sportov-
cům v dějišti her a sami si ak-
tivně zasportovali.

Sportovní nadšenci si mohli 
v rámci Olympijského fes-
tivalu Brno 2018 vyzkoušet 
množství tradičních i netra-
dičních sportů, ať už zimních 
či letních. Příznivci adrenalinu 
jistě ocenili skoky na lyžích 
z mobilního můstku, vyrazili 
do snowparku, kde probíhal 
snowboarding či freestyle ly-
žování, nebo si mohli zkusit 
start na skeletonu, saních nebo 
v čtyřbobu. Součástí brněnské-
ho parku byl autokros, billiard, 
zimní plavání či méně známý 
kryathlon – zimní varianta tri-
atlonu. V areálu se představily 
také paralympijské disciplíny, 
jako jsou sledge hokej, běh 
na lyžích poslepu nebo kra-
sobruslení handicapovaných. 
V parku si však mohli zaspor-
tovat i příznivci letních sportů 
– konkrétně florbal, hokejbal, 
korfbal, pozemní hokej a ro-
peskipping.

Naše škola jako jedna z Jiho-
moravských škol a také proto, 
že plní Olympijský odznak, 
si mohla přijet vyzkoušet ně-
které sporty. Kromě sporto-
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vání jsme se setkali i 
s olympioniky Evou 
Samkovou, Matějem 
Kvíčalou a Antonínem 
Brožem. Na závěr 
byly děti za své sna-
žení odměněny diplo-
mem a medailí. 

Recitační soutěž.

Letos na naší škole už druhým rokem proběhla recitační soutěž. Všichni přednášející si 
za své snažení odnesli pěknou knihu.
V kategorii 1. a 2. třída se umístili: V kategorii 3. a 4. se umístili:
1. Letaší Tomáš 1. Mikeska Samuel
2. Uřičářová Ester 2. Petruchová Nikol
3. Vítková Michaela 3. Glozová Aneta

V kategorii 5. třída se umístili:
1. Vařechová Adéla
2. Sasín Radim
3. Skamelková Aneta

A malá ukázka z vlastní tvorby našich žáků:
Sněhulák (Stanislav Maňák – 5. roč.)
Sněhulák je na zahradě, Sněhulák je bíle zbarvený
půjdu ho navštívit  jen knoflíky poskvrněný
a pěkně se s ním seznámit. Tak se s ním kouluju, a velmi se raduju.
    

Matematická olympiáda.

Ze školního kola do okresního kola v Hodoníně postoupili tři žáci pátého ročníku. Po 
dobu 90 minut zde řešili pět logických úkolů a poradili si s nimi velmi dobře. Tereza 
Volková se umístila na 5. místě a Aneta Skamelková na 6. místě.
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Veselé zoubky.

„Au, au, au, au, to to bolí,“ naříkal Hurvínek s ovázanou hlavou nad bolavým zoubkem z 
plátna interaktivní tabule před zraky žáčků 1. třídy. Co se dělo? Probíhal projekt „Veselé 
zoubky“ zaštítěný společností dm drogerie markt, s.r.o. Naštěstí se ukázala Mánička a 
poučila Hurvínka i děti o správné péči o zoubky, naučila je, jak často a jakým způsobem 
si zoubky správně vyčistit, jak často si měnit zubní kartáček i jak důležité je pravidelně se 
účastnit preventivních prohlídek u svého zubaře. Ve třídě si děti dále vyzkoušely správný 
způsob čištění zoubků, porovnaly rozdíly mezi dětským a dospělým chrupem, zjistily 
názvy jednotlivých zoubků a mnoho jiných důležitých informací. Pomocí magnetické 
tabule se poté vydaly na nákup zdravé svačinky. Do košíku vybíraly zdravé potraviny 
pro náš chrup a trochu smutně vyřadily všechny dobroty plné cukru podporující kazivost 
zoubků. Za jejich dobrou práci byly odměněny dárečky od sponzora celého projektu.

Bible a my.

Na podzim u nás proběhlo školní kolo soutěže Bible a my. Letošní téma bylo „Apoštolo-
vé v evangeliích“. Ze školního kola do okresního postoupila Tereza Volková, která se ve 
Strážnici umístila na pěkném 7. místě. Blahopřejeme.
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UPOZORNĚNÍ - Zabezpečení školy.

Od března je vstup do budovy školy zabezpečen videotelefonem. Můžete se dozvonit do 
sborovny, školní družiny nebo horní třídy.

Ze života dětí v MŠ.

Dověděli jsme se spoustu zajímavostí ze života Eskymáků.

V lednu nás navštívil se svým vystoupením estrádní umělec 
s cvičenými pejsky.
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Seznámili jsme se s mládětem ary žlutomodré.

Masopustní obchůzka obcí.
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V únoru jsme si zatančili na karnevalu.
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Zabýváme se i pokusy - nyní s vodou a hlínou.

V březnu se věnujeme dopravním prostředkům a bezpečnosti při přecházení silnice.

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Kněždubské sbory.

„Až ty půjdeš k nám,
 nechodívaj sám ………….!“  

Tato slova písně zazněla na úvod koncertu nazvaném „Beseda po sousedsku“ u příle-
žitosti 20-let zpívání kněždubských ženských i mužských sborů. Pozvali jsme si naše 
sousedy z Tvarožné Lhoty a Hroznové Lhoty, sbory z Kozojídek, Kunovic a Cimbálovou 
muziku Růža ze Vnorov, aby obohatily náš koncert o spoustu lidových písní, některých 
známějších, ale i těch, které v Kněždubě ještě nezněly.
Děkujeme všem, kteří přišli, a doufáme, že se i dobře bavili.
Velký dík také patří Obecnímu úřadu Kněždub za finanční výpomoc a všem sborům, že 
přijaly naše pozvání.

                                                                za Kněždubské sbory Marie Křížanová
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Velikonoční zamyšlení. 

Na co v životě čekáme? Toužíme po nějakém vylepšení tohoto pomíjejícího života, ane-
bo naše touha směřuje k nesmrtelnosti? 

To je to, co se nám snaží zvěstovat Velikonoce. Neděle velikonoční, v níž slavíme Vzkří-
šení, je vrcholem celého liturgického roku. Mezi učedníky se začíná šířit zpráva o prázd-
ném hrobu. Slyší svědectví žen o Zmrtvýchvstalém Kristu, ale ještě se s Ním nesetkávají. 
Skutečnost vzkříšení je zde, ale oni sami zatím zůstávají ve tmě. Víme, že evangelista 
Jan dokáže používat obrazné vyjádření. Mluví o Marii Magdalské přicházející ke hrobu 
ještě za tmy. Tma v tomto případě znamená nevěru. Marie se ještě nesetkala se vzkříše-
ným Ježíšem. Setkání s Ježíšem způsobí, že tma zmizí a ona naplní své srdce světlem.

Evangelia vykreslují cestu každého z nás. I my se setkáváme se svědectvím církve              
o Kristově vzkříšení, ale to ještě neznamená, že náš život je ve světle. Potřebujeme pro-
žít setkání se Vzkříšeným. Celý rok můžeme chodit do kostela a naslouchat Ježíšovým 
slovům. Apoštolové po tři roky chodili s Kristem, tolik věcí jim bylo řečeno, ale jako 
by to šlo mimo ně. Do té chvíle, než prožili velikonoční setkání se svým Pánem. Oni to 
prostě museli zažít, a potom se mohli stát skutečně věřícími. Tuto skutečnost tak snadno 
opomíjíme. Víra není nějaká ideologie nebo mravnost udržující lidské vztahy na potřeb-
né úrovni. Víra je především setkání se vzkříšeným Pánem - dotek nového, věčného 
života přinášeného Zmrtvýchvstalým Ježíšem. Pokud tomu tak není, tak se mnozí lidé 
právem ptají: „Proč bych měl chodit do kostela?“

Vnímáme jako veliký problém, že mnoho lidí v dnešní době nevěří a zapomínáme, že ten 
prvořadý problém je u každého z nás. Jsem já věřící? Není to v tom, že chodím každou 
neděli na mši, ale jestli v mém životě září skutečnost nového života, anebo jsem spoután 
závislostmi na tomto světě jako ostatní, s tím rozdílem, že jednou týdně trávím hodinu v 
kostele?  A proto Velikonoce nejsou koncem, ale spíše začátkem. 

Člověk si uvědomí, v pohledu na Vzkříšeného, hodnotu života, jíž on přináší a touží do 
této skutečnosti vstoupit. Jako když někdo uvidí druhého, jak plynule ovládá anglický 
jazyk a je schopen se domluvit s lidmi z celého světa a začne dlouhé úsilí, aby i on tako-
vého cíle dosáhl. 

Opět stojíme na začátku. Velikonoce, hlas Církve, liturgie jsou svědectvím prázdného 
hrobu a v návaznosti na ně nastupuje cesta víry každého z nás. Ono setkání se Vzkří-
šeným je osobní prožitek. Mohu o tom slyšet, ale zkušenost si musím udělat sám. Na 
Velikonoční pondělí se začneme připravovat na další Velikonoce. Budeme naslouchat 
slovům našeho Pána, vstupovat do jeho vedení, abychom se i my dostali do pohledu víry, 
v němž budeme vnímat jeho přítomnost. Přítomnost, která není živá pouze v kostele, i 
když je to velmi důležité. Přítomnost Pána vstupujícího do potíží a starostí každého dne 
a přinášejícího nový život, i když nám tento pozemský pomalu chátrá. Pokud nám při-
padne, že ve své víře stojíme stále pouze na začátku, tak je to výborné zjištění. Setkání 
se Zmrtvýchvstalým Ježíšem naplní naše srdce světlem a my tuto radost nenecháme jen 
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pro sebe, ale poneseme ji lidem kolem nás…   

Letošní Velikonoce budou pro nás časem mnoha otázek. A jedné veliké odpovědi: Ježíš 
vstal z mrtvých a žije. Proto díky Boží milosti jdeme za Ním a s Ním. To je pro člověka 
nejlepší cesta…

otec Jan
 

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ SVÁTKY V NAŠÍ 
FARNOSTI 2018. 

Květná neděle: 25. března
mše svaté s žehnáním ratolesti a průvodem 
8:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě      
10:30 : mše sv. v Kněždubu

Zelený Čtvrtek -29. března
17:00 Kněždub: mše svatá na památku Večeře Páně  
18:30 Tvarožná Lhota : mše svatá na památku Večeře Páně  
 (po mši svaté adorace Nejsvětější Svátosti  v Kněždubě do 21:00 a v Tvarožné Lhotě do 22:00 )

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

Bílá Sobota -31. března
Bdění u Božího hrobu – Tvarožná Lhota od 8:00 do 20:30  
                                       – Kněždub od 8:00 do 4:00    
20:30 Tvarožná Lhota: mše svatá Vigilie Vzkříšení

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 1. dubna 
5:00 Kněždub: mše svatá Vigilie Vzkříšení 
8:30 Tvarožná Lhota: slavnostní mše svatá 
10.30 Kněždub: slavnostní mše svatá 
žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí – 2. dubna
8:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě      
10:00 : mše sv. v Kněždubě
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

Florbalisté Kněždub.

Mladší žáci ofl turnaj 5
V sobotu odehráli mladší žáci další kolo Ofl v Bánově. Na turnaj odjeli v celkovém počtu 
pěti kluků, takže musel každý hráč odehrát celkem šedesát minut. 

Kněždub 4:11 Nivnice
První zápas hráli kluci s Nivnicí. Kněždubu utekl úvod utkání a po šesti minutách Niv-
nice vyhrávala 8:0. Následující minuty zápasu byly velmi vyrovnané. Kněždubu se po-
dařilo skórovat a předváděl poměrně solidní hru, jak v defenzivě, tak ofenzivě. Konečný 
výsledek utkání 11:4. S Nivnicí se utkáme na dalším turnaji znovu, doufám, že nezaspí-
me začátek a navážeme na výkon z druhého poločasu, v kterém jsme hráli dobře. 

Kněždub 29:0 Zlín
Druhý zápas na nás čekalo poslední družstvo naši divize. Zlín přijel na turnaj v po-
dobném počtu jako my a už od prvních minut bylo jasné, že se nebude jednat o hru ve 
vysokém tempu. Kněždub v klidu přidával gól za gólem. Skóre utkání se zastavilo na 29 
ku 0 pro Kněždub. 
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Starší žáci ofl turnaj 3

Kněždub 1:7 Slovácko
V sobotu čekal starší žáky prví turnaj v novém roce v Moravském Písku. Úvodní utkání 
sehráli kluci se Slováckem, jednalo se o favorita utkání. Slovácko svou roli zvládlo a 
hladce zvítězilo.

Kněždub 7:6 Hluk
Po delší pauze následoval zápas s Hlukem. Čekal jsem vyrovnané utkání, ale opak byl 
pravdou. Kněždub si vytvářel spoustu šancí, bohužel proměnil jen některé. Hluk toho 
využil a díky rychlým útočníkům dokázal své šance z protiútoku proměnit. Do konce 
utkání zbývali tři minuty, Hluk vedl 6:3.  Poslední tři minuty patřily Kněždubu, převážně 
první formaci, která dokázala otočit průběh utkání ve svůj prospěch.
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Sbor dobrovolných hasičů.

Letošní rok jsme zahájili 6. ledna výroční valnou hromadou, na které jsme si 
odsouhlasili naše akce pro tento rok. Jelikož byla velmi krátká doba do fašaňku, 
tak jsme se po ní pustili do příprav na ples, který se uskutečnil 10.2.2018 a hrála 
nám kapela MagicMelody. V neděli se uskutečnila tradiční obchůzka masek. 
Tímto chceme poděkovat občanům za jejich účast jak na plese, tak i na nedělním 
průvodu. Naše další plánovaná akce se uskuteční 29.4.2018, což bude mše svatá 
za živé a zemřelé hasiče a v měsíci květnu po nebezpečném odpadu plánujeme 
uskutečnit sběr železa. 
Prosíme naše občany, jestli mají nějaké fotografie ze stavby hasičské zbroj-
nice anebo z různých hasičských akcí z jakékoliv doby, aby je zapůjčili pří-
padně i s popisem na vytvoření hasičské fotokroniky. Jelikož příští rok náš sbor 
oslaví 100 let a chtěli bychom uskutečnit výstavu fotek od založení sboru až po 
současnost. Fotky po vytvoření kopie vrátíme. Můžete je přinést buď Josefovi 
Tesařovi č.p.116 a nebo Tomášovi Zubatému č.p.232, případně poslat po někte-
rém hasičů vzkaz a my se pro ně stavíme. Předem mnohokrát děkujeme.

  Tomáš Zubatý, starosta SDH
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TJ Sokol Kněždub fotbal - Rozpis Mužů – jaro 2018.

 Datum kolo soupeři odjezd začátek
    
    
 25.03. 14. KNĚŽDUB
 NE  VALTICE - 15.00

 31.03. 15 UHŘICE
 SO  KNĚŽDUB 13.30 15.30

 08.04.  16 KNĚŽDUB
 NE  KŘEPICE - 15.30

 15.04. 17 NIKOLČICE
 NE  KNĚŽDUB  13.30 15.30

 22.04. 18 KNĚŽDUB
 NE  RAJHRAD - 16.00

 29.04. 19 KNĚŽDUB
 NE  KOZOJÍDKY  - 16.00

 06.05. 20 BŘECLAV „B“
 NE  KNĚŽDUB 8.45 10.30

 13.05. 21 KNĚŽDUB
 NE   STRÁŽNICE - 16.30

 20.05. 22 VACENOVICE
 NE  KNĚŽDUB  15.00 16.30

 27.05. 23 KNĚŽDUB
 NE  HOVORANY - 16.30

 03.06. 24 VEL. BÍLOVICE
 NE  KNĚŽDUB  14.30 16.30

 10.06. 25 KNĚŽDUB 
 NE  MIKULOV - 16.30

 17.06. 26 Charv. Nová Ves
 NE  KNĚŽDUB  14.30 16.30
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  

Počet sňatků uzavřených v období od 10.12.2017 do 23.03.2018:  0 
   
Počet dětí narozených v období od 10.12.2017 do 23.03.2018:   3 
	 	 (1	chlapec,	2	děvčata)																																																																															
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 10.12.2017 do 23.03.2018 :            3	(1	muž,	2		ženy)
                                                                                                  
Počet obyvatel k 23.03.2018 :                               Celkem                                 1094                                             
                                                                                                                              
                                                                       Dospělí-muži                              443    
                                                                       Dospělí-ženy                               475  
                                                                       Dospělí celkem                           918
                                                                       Děti a mládež celkem              176  
                                                                       Děti do 15-ti let                           145
                                                                       Mládež 15 -18 let                        31

Průměrný věk obyvatelstva  43,29  let.

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2018

Plán kulturních akcí – II.čtvrtletí 2018.

Plán kulturních a společenských akcí Obce Kněždub 2018. 

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 
Leden     

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

SDH Kněždub 
SDH Kněždub 14.00 Hasičská zbrojnice 

13.1. Myslivecký ples MS Šumárník 19.30 Sokolovna Kněždub 

27.1. Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub 20.00 Sokolovna Kněždub 

Únor     
2.2. VH Honebního 

společenstva Kněždub 
Honební společenstvo 

Kněždub 
18.30 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub 
10.2. Hasičský ples SDH Kněždub 20.00 Sokolovna Kněždub 

11.2. Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub 12.30 Obec Kněždub 

17.2. Karneval ZŠ a MŠ 
Kněždub 

ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub 

17.2. Výroční členská schůze 
Sokol Kněždub 

Sokol Kněždub 16.00 Klubovna na šatnách 
Sokol Kněždub  

Březen     
24.3. Sběr železa  MS Šumárník Kněždub 8.00 Obec Kněždub 

Duben     
1.4. Košt vín ČZS Kněždub 13.00 Sokolovna Kněždub 

29.4. Rybářské závody MO Rybářského svazu 8.00 Rybník Kejda 
30.4. Stavění máje Zahrádkáři Kněždub  Před Sokolovnou 

Květen     
13.5. Den matek ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub 
27.5. První svaté přijímání 

Kněždub 
Farnost Kněždub 10.00 Kostel Kněždub 

     
Červen     

2.6. Den dětí  Obecní úřad Kněždub 14.00 Obec Kněždub 
23.6. Jánská pouť Obecní úřad Kněždub  Hřiště Sokol 

Kněždub 
24.6. Jánská pouť - patrocinium Obecní úřad Kněždub 

Farnost Kněždub 
10.30 Kostel Kněždub 
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