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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mě, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. Ani
jsme se nenadáli, a již je v plném proudu doba prázdnin a dovolených. Doba zaslouženého odpočinku k načerpání nových sil do druhé poloviny roku, který máme před sebou.
Některé záležitosti, zvláště pak ve veřejné správě dobu volna jaksi nectí a je třeba na nich
pracovat, ať jsou prázdniny nebo ne. V uplynulém období nepřetržitě probíhala a stále
probíhá administrace dotačních projektů, které má obec rozpracované, a které budou realizovány v letních a podzimních měsících. Je nutno provést výběrové řízení na dodavatele a to ve stanovených zákonných termínech, jinak by nebyly projekty dotačně podpořeny. Týká se to především projektu „Dětské hřiště Kněždub“, který zahrnuje rekonstrukci
hřiště za hasičskou zbrojnicí a byla nám na ni přiznána dotace ve výši 353 371,- Kč.
Dále pak projekt „Kněždub-obnova místní komunikace – Výhon I.“, s přiznanou dotací
ve výši 707 368,-Kč. Současně se pokročilo s výkupem či směnou dalších parcel v trati
Záhumenice, kde se dle územního plánu obce předpokládá vznik nové lokality pro bytovou výstavbu. Byla zpracována návrhová situace zástavby s možným umístěním nových
domů a cílem je do konce letošního roku dokončit administrativní kroky ve spolupráci s
katastrálním úřadem tak, aby mohla být zadána k vypracování zástavbová studie pro tuto
lokalitu. Byly provedeny projekční práce na rekonstrukci chodníků od Zákostelí až po
konec obce ve směru na Hroznovou Lhotu. Dokumentace zpracovává postup při opravě
chodníkové sítě a nájezdů k jednotlivým RD, výměnu silničních obrub a úpravu vpustí.
Dokumentace bude předána jednotlivým vlastníkům dotčených sítí a pozemků s žádostí
o stanoviska a vyjádření k projektu. Následně bude předáno na stavební úřad s žádostí
o stavební povolení. S vyřízením administrace se předpokládá do konce měsíce srpna
2018, dále bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace projektu
bude provedena v závislosti na termínovém zvládnutí předešlých kroků buď ještě letos v
měsících říjen-listopad, nebo až na jaře 2019. Byly dokončeny práce na výměně autobusových zastávek a celkové rekonstrukci přilehlých veřejných prostranství. K zastávkám
byly doplněny prvky městského mobiliáře (lavičky, koše, budou doplněny informační
tabule), bylo posíleno osvětlení zastávek a bude instalován monitorovací systém. Mezi
drobnější, ale neméně důležité realizované dílo, patří provedená výměna okapů a svodů
na sociálním zařízení a nové márnici na hřbitově. Nejbližšími realizovanými projekty
budou rozšíření kanalizační stoky podél cesty k farmě bývalého JZD tak, aby mohla
pokračovat výstavba rodinných domů v této lokalitě. Bohužel momentálně čekáme na
vydání stavebního a územního rozhodnutí, takže k realizaci dojde také nejspíše koncem
prázdnin nebo měsíci září. V oblasti kultury a společenských událostí bylo uplynulé
období také velmi bohaté. Z nich máme dosud v paměti tu poslední Gulášfest a nedělní
Jánskou pouť spojenou s výročím 120. let od posvěcení našeho Kostela sv. Jana Křtitele.
Na další, které jsou před námi, vás srdečně zvu. Přijďte podpořit jejich pořadatele.
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Další významnou událostí letošního podzimu, tentokráte politickou, budou komunální
volby. Tyto se uskuteční v termínu 5. a 6. října 2018. Jelikož další vydání Kněždubského zpravodaje bude vydáno až koncem října po hodech, budete v něm již seznámeni
s výsledky těchto voleb a tedy i s obsazením nového zastupitelstva obce, které si zvolíte
na další 4 roky.
Vážení občané, dovolte mě proto, abych již teď touto cestou poděkoval všem zastupitelům obce za jejich práci v tomto končícím volebním období. Současně přeji všem
kandidátům v komunálních volbách bez ohledu na to, na které kandidátce budou usilovat
o vaši důvěru, mnoho zdaru.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 23. 3. 2018 do 1. 7. 2018
USNESENÍ Z 28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 20. 04. 2018
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Zapisovatele 28. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
Ověřovatele zápisu o průběhu 28. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Marie Křížanová.
Program 28. jednání ZO.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem
k pozemku p. č. 5311/1 v k. ú. a obci Kněždub.
5. Bezúplatný převod komunikace III/4998 (Výhon) v k.ú.Kněždub, vedené v majetku
JMK, do majetku Obce Kněždub.
6. Směnnou smlouvu mezi Obcí Kněždub a Ing. Vilémem Frolkou a Irenou Očenáškovou, zahrnující pozemky KN 2939/34, 2939/35, 2939/11, 2939/59, 2939/60, 2939/61,
2939/62 v k.ú. Kněždub v trati Záhumenice.
7. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kněždub k 31.12.2017 a rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2017.
8. Smlouvu o dílo č. 1882017 s firmou MSD a.s. Ostrava na dodávku a montáž oplocení, oddělujícího fotbalové hřiště od veřejného prostranství nové ulice Za Hřištěm.
9. Smlouvu o dílo č.1/2018 s firmou CBS stavby s.r.o Boršice u Blatnice, na stavební
projekt „Kněždub-autobusové zastávky“.
10. Rozpočtové opatření č. 2 /2018.
11. Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
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ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu a plnění bodů usnesení z 27. jednání ZO dne 23.02.2018.
Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 23.2.2018 do 20.04.2018.
Žádost SDH Kněždub o finanční příspěvek na opravu fasády hasičské zbrojnice.
Výpověď dohody o pracovní činnosti knihovnice v obecní knihovně v souladu se
Zákoníkem práce.
5. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ a MŠ Kněždub na den 7. května 2018.

USNESENÍ Z 29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 08.06.2018
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zapisovatele 29. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
Ověřovatele zápisu o průběhu 29. jednání ZO:.
Program 29. jednání ZO.
Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2017 s výhradou.
Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2017.
Smlouvu s Obcí Blatnička, jako pověřeným veřejným zadavatelem na realizaci veřejné zakázky „ Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019“ na
Českomoravské komoditní burze Kladno.
Realizaci projektu „Kněždub-obnova místní komunikace – Výhon I.“, a přijetí dotace ve výši 707 368,-Kč v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
ČR v roce 2018.
Realizaci projektu „Dětské hřiště Kněždub“, a přijetí dotace ve výši 353 371,- Kč
v rámci dotačního titulu 2. programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR
v roce 2018.
Vytvoření 1. volebního obvodu a stanovuje počet 11. volených členů zastupitelstva
obce pro Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018.
Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub ve výši 2 000-Kč ve prospěch Svazu
zdravotně postižených občanů, ZO Strážnice.
Přihlášku Obce Kněždub do Sdružení místních samospráv, s.r.o.
Sazebník úhrad Obce Kněždub a ZŠ a MŠ Kněždub p.o. za poskytování informací
pro úhradu nákladů podle zákona č.106/1999 Sb., zákona č.123/1998 Sb., a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679.
Finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na 20. ročník Kněždubského bigbítování ve
dnech 15.a 16.6.2018.
Rozpočtové opatření č. 3 /2018.
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ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 28. jednání ZO dne 20.04.2018.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 20.04.2018 do 08.06.2018.
3. Informace k žádosti SDH Kněždub o finanční příspěvek na opravu fasády hasičské
zbrojnice a k přípravě oslav 100 let sboru.
4. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Kněždub Mgr. Miklíkové k připravenosti ZŠ a MŠ
Kněždub na školní rok 2018/2019, informaci o počtu žáků a možných způsobech
financování školního roku 2018/2019.
5. Informace ke zpracované projektové dokumentaci (DSP) „ Kněždub-bezbariérové
chodníky II. etapa a dalším postupu její realizace.
6. Závěrečný účet DSO Mikroregion Strážnicko za rok 2017.
ZO zamítá :
1. Žádost o finanční příspěvek ve prospěch Matice svatoantonínské na projekt „Voda
pro Antonínek“.
2. Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2018.
Žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení
domovního odpadu za I. pololetí roku 2018 a poplatek za psa za rok 2018.

Změna telefonních čísel.
Upozorňujeme občany na změnu u telefonních čísel na Obecním úřadu Kněždub,
Farním úřadě Kněždub a Poště Kněždub.
Obecní úřad Kněždub
Pošta Kněždub
Farní úřad Kněždub

telefon 530 332 731
telefon 954 269 664
telefon 530 332 916
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Nebezpečný odpad - STŘEDA 16.5.2018.
Dne 16.5.2018 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní
kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali
zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.).
Současně probíhal sběr elektroodpadu a papíru. Celkové množství svezených odpadů
bylo opravdu značné. Bohužel musím konstatovat, že s některými našimi spoluobčany
je těžká spolupráce a domluva, jak při organizování sběru, tak v tom, že je jim jedno
kam který odpad odhodí. Za následné dotříďování v konečném důsledku obec zaplatí
další peníze. Tentokráte bylo svezeno velké množství především velkoobjemového odpadu, celkem 4 velké kontejnery. Obec za takto odvezený a uložený „materiál“ zaplatila
celkovou částku 54 287,- Kč. Na základě upozornění svozové firmy také sděluji, že po
novelizaci zákona o odpadech, nebude již od podzimního sběru nebezpečného odpadu
možno odevzdávat staré pneumatiky. Pneumatiky bude možno odevzdávat v pneuservisech, které budou povinny tyto odebírat.
Starosta obce

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vybíjená v Tvarožné Lhotě
Letos jsme se utkali s dětmi z Tvarožné Lhoty na prvním ročníku ve VYBÍJENÉ. Žáci
bojovali ve dvou kategoriích, mladší a starší. Náš výkon byl ovlivněn velkou nemocností, proto na trénink nebyl čas. Ale i přesto jedno naše starší družstvo s velkou převahou
zvítězilo.
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Zápis do ZŠ, MŠ
V měsíci dubnu a květnu proběhly zápisy dětí do ZŠ a MŠ. Děti v ZŠ celým zápisem
provázela pohádka O perníkové chaloupce.
Celkem přišlo k zápisu 5 dětí a přijato bylo všech 5 dětí.
K předškolnímu vzdělávání přišlo a bylo přijato 17 dětí.
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Den matek
Muzikál Dvanáct měsíčků od Uhlíře a Svěráka opět nezklamal. Měl velký ohlas, který
byl podtržen skvělými výkony našich žáků (budoucích umělců). Velké poděkování patří
panu Michalu Kedroňovi za ozvučení a rodičům za pomoc s kostýmy.
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Školní výlet
Letos jsme se vydali na Pirátskou plavbu po Baťově kanále. Nalodili jsme se ve veselském přístavišti a odtud se plavili do přístavu ve Vnorovech, kde jsme si vyrobili pirátské šátky, zdolali pirátskou stezku s úkoly, opekli si špekáčky a spokojeni se lodí vrátili
do Veselí. Nejen že jsme se pobavili, ale také se dozvěděli spoustu zajímavých informací
o budování a účelu Baťova kanálu, o okolní krajině a dokonce jsme zahlédli rákosníčka
a nory bobrů.

Na Strážnických slavnostech vystupovaly soubory
z Maďarska, Číny, Indonésie, Mexika a Ruska.
Nejvíce nás zaujal soubor
z Ruska, který svými výkony mohl konkurovat i
akrobatům. Ten den jsme
ještě navštívili Městské
muzeum ve Strážnici, kde
jsme zhlédli výstavu modrotisku, lega a také stálou
expozici věnovanou stému výročí naší republiky.

Strážnické slavnosti
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Divadlo Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou
V květnu jsme navštívili Slovácké divadlo, kde jsme zhlédli pohádku Pinocchio, což je
dřevěný panáček s dlouhým nosem, který zažívá mnohá dobrodružství.
V červnu nás pozvali žáci ZUŠ Veselí nad Moravou (pod vedením paní učitelky Víti
Trávníčkové) na příběh o spravedlivém japonském soudci. A musíme říct, že nikterak
nezaostávali za výkony profesionálních herců.
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Už se zas těšíme na nové pohádky a příběhy.
Ve Veselí na Panském dvoře jsme
využili možnosti a podívali se
na výstavu Radka Pilaře, autora mnoha pohádkových postav,
např. Rumcajse a Večerníčka.

Páťáci
Čas plyne jako voda a už je to pět let, co nynější páťáci přišli jako prvňáčci do kněždubské školy. A nyní dvě žákyně odchází na víceleté gymnázium do Strážnice, 12 žáků
do ZŠ Hroznová Lhota a jedna žákyně do CZŠ Veselí nad Moravou. Všem jim přejeme
mnoho úspěchů v nové škole.						
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Recitační soutěž Petrov
Dne 29. března se šest žáků z naší školy zúčast¬nilo recitační soutěže okolních škol v
Petrově. Všechny děti se moc snažily a skvěle reprezentovaly naši školu. Dařilo se Adéle
Vařechové, která v kategorii čtvrtých a pátých tříd obsadila první místo. Gratulujeme!

Turistický pochod
V pondělí 25. 6. čekal žáky
čtvrté a páté třídy dlouhý pochod. Ráno jsme se nechali
zavézt k větrnému mlýnu v
Kuželově, pořádně namasírovali nohy a přes kopce se
vydali zpátky do Kněždubu.
Cestou jsme vystoupali na
Kobylu, nejvyšší bod naší
cesty, obdivovali květnaté
louky přírodní rezervace
Čertoryje, na myslivecké
chatě se občerstvili a znaveni, ale spokojeni, jsme se vrátili zpět do školy. Všechny děti cestu zvládly na výbornou.
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Debrujáři
Dne 26. června nás jako již každoročně navštívili mladí Debrujáři ze ZŠ Hroznová Lhota.
Žáci, se zájmem o vědu a techniku, připravili pod vedením paní
učitelky Lukešové pokusy, které
nám přijeli ukázat. Tentokrát se
zaměřili na zvuk a jeho šíření po
okolí. Předvedli nám množství
pokusů, do kterých se zapojily
i naše děti. Nakonec jsme si na
hřišti mohli zastřílet z vyrobených raket.
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Kouzelník
Na konec školního roku jsme si nadělili malý dáreček (za tu velkou snahu přes celý
školní rok) a pozvali jsme si do školy kouzelníka, který je zároveň hercem Slováckého
divadla, pana Šulaje. U představení jsme se dobře bavili. Na závěr proběhlo slavnostní
pasování budoucích prvňáčků, na které se už těšíme.

Indiáni
Ve středu 27. 6. byl pro nás ve družině
důležitý den. Konečně jsme se dočkali
vytouženého hledání pokladu Inků, o
který jsme celý rok bojovali. Cesta nebyla lehká, ale nakonec se nám ho podařilo najít.
Ti nejsnaživější indiáni byli pozváni i na
noční hledání pokladu s přespáním ve
škole. Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku
na bizona, přetahovali jsme se lanem,
stříleli jsme z praku a házeli oštěpem. A
celý krásný večer jsme završili stezkou
odvahy, kterou všichni zvládli na výbornou. Už se těším, co nás bude čekat
příští rok!
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Ze života dětí v MŠ
Den Země jsme oslavili nejen úklidem okolí MŠ, ale taky výletem do Kovozoo ve Starém Městě.
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Na Den matek jsme maminkám zahráli a zazpívali Májovou pohádku.

Den dětí jsme si užili na naší zahradě při různých hrách, soutěžích, opékání špekáčků a
taky jsme si vyzkoušeli spouštění na laně v horolezeckém sedáku.
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V Selském domku jsme vyzkoušeli, jak chutnají báleše, na které jsme si skoro sami
zadělali těsto.
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Na poslední lekci plavání proběhly velké závody.
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Výlet do Buchlovic se nám velmi vydařil. Zhlédli jsme pohádku O zatoulané písničce a
prohlédli jsme si nejen zámek, ale taky zvířátka v záchranářském koutku, výstavu fuchsií, ale nejvíc se nám líbil strom, pod který jsme se všichni schovali jako do bunkru.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Den dětí.
V letošním roce se uskutečnil Den dětí v jiném pojetí, než tomu bylo v minulých letech.
Ať se připravil program v jakémkoliv stylu, účast dětí a také rodičů klesala. Důvodem
bylo nejen to, že Den dětí se slavil zvlášť v mateřské škole, v základní škole nebo i na
farní zahradě, ale někdo měl výhrady, že se akce konala v sobotu, jiný zase že v neděli.
Proto se zastupitelstvo obce a kulturní komise přiklonila k variantě uspořádat letošní Den
dětí v součinnosti se základní a mateřskou školou. Program pro děti byl připraven zvlášť
pro menší děti i s maminkami v mateřské škole na zahradě v dopoledních hodinách, tak
pro školáky na školní zahradě a víceúčelovém hřišti za školou. Děti měly připraveny
mnoho dovednostních stanovišť, náročných úměrně svému věku, občerstvení a také táborák s opékáním špekáčků. Všechny děti také obdržely balíčky se sladkostmi. Myslím,
že takovýmto způsobem bylo alespoň dosaženo účasti většiny dětí ze školky i školy.
Chtěl bych poděkovat paním učitelkám ze školky i školy za spolupráci a připravenost
této akce a samozřejmě také kuchařkám a ostatním zaměstnankyním školky a školy.
Zároveň bych si dovolil ještě připomenout, že takový „menší před dětský den“ mohli,
a také v hojném počtu navštívili rodiče s dětmi v sobotu odpoledne 28. dubna na fotbalovém hřišti u příležitosti tzv. Pálení čarodějnic. Akci obec spolupořádala s panem Janem
Smištíkem, nájemcem Pohostinství Na Hřišti. Myslím, že i zde se děti dobře pobavily.
K dispozici byl skákací hrad, táborák, soutěže, malování na tváře a dětská diskotéka.
Samozřejmě, jak se říká: „ tisíc lidí, tisíc chutí“. Někdo možná pokládá podobné akce
za nedostatečné, a jak jsem také již slyšel tzv.“ o ničem“. Pokud však někdo zkusil něco
uspořádat pro větší počet lidí, zjistil, že se nikdy nezavděčí všem. Ovšem pokud má
někdo dobrý nápad a chuť jej zrealizovat, může se bez obav zapojit do příprav jakékoliv
obecní akce. Dozajista bude spoluobčany oceněn a pochválen.
Libor Grabec, starosta obce

Jánská pouť – 3. Ročník Gulášfest Kněždub 2017.
Tak jako minulý rok, i tentokrát Jánskou pouť provoněly různé vůně gulášů. Na místním
fotbalovém hřišti začal úderem dvanácté hodiny velký souboj, tentokrát devíti týmů. Co
nejlépe vyzdobit své stanoviště, u kterého budou nabízet ten svůj gulášek a různé druhy
laskomin, které si všichni připravili pro všechny příchozí a jde se na to. Pravidelní účastníci gulášfestu družstva fotbalistů, hasičů, chovatelů, zahrádkářů, kynologů, myslivců,
rybářů, motorkářů a mladé družstvo se symbolickým názvem „Šumárníček se s vervou
pustili do vaření. Zahraniční družstvo hasičů a hasiček z Kopčan ze Slovenska přes slíbenou účast nedorazilo.
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Nejprve se rozvoněla cibule, pak masíčko a to byly vůně – gulášky se vařily – telecí,
mexický, hovězí, kančí, jelení, trampský, kovbojský ………….atd.
Počasí bylo tentokrát chladnější, ale spotřeba všech druhů tekutin úměrně „zahřívala“
a s přibývajícím časem narůstala. K chuti byla také spousta dobrot, které si jednotlivá
družstva připravila jako doplňkový sortiment, pro mlsné jazýčky návštěvníků. Míchané
drinky, vynikající hamburgery, koláčky, víno, palačinky, kvašáky a další dobroty jistě
uspokojily chutě příchozích. V odpoledním oficiálním zahájení vystoupily v rytmické
taneční sestavě naši nejmenší, kteří zatančili pod vedením Pavly Hrbáčkové. O hudební
doprovod k tanci i poslechu se všem zúčastněným po celé odpoledne i večer staral DJ.
Podvečer zpestřil svým vystoupením pan Petr Karásek, mistr ve free stylu (žonglování)
s míčem a večer nám předvedli svou ohňovou show zdatní fakíři. Hodnocení gulášů
probíhalo od 16.30 do 18.00 hodiny ve velmi zjednodušené podobě a výsledné pořadí
družstev není třeba brát moc prestižně. Všichni víme, že princip této akce tkví úplně v
něčem jiném. Soudržnost občanů, členů jednotlivých složek a organizací, schopnost se
společně pobavit, to je to oč tu jde především. Mimochodem zhruba v 17.30 již nebylo
ve stáncích co prodávat a i velmi umírněný odhad podle počtu vydaných lístečků pro
hlasování hovoří o minimálně 500 návštěvnících akce. Proto patří velký dík všem, kteří
nás nejen nasytili, ale i pobavili. Poděkování patří také občanům, kteří odpoledne přišli a
dali hlas těm, jejichž guláš se jim zdál nejlepší. Ocenili tak nejen jejich kuchařské umění,
ale i ochotu podílet se na oživení kulturního dění v obci.
A protože ohlasy na tuto akci byly opět velmi kladné a všem se líbila, už teď se můžete
těšit na příští rok, kdy se opět pustíme do vaření gulášů a možná také do něčeho jiného
……. ????
Foto ve Fotogalerii.

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů.
Od posledního vydání zpravodaje jsme uskutečnili 4 akce. Jako první byla mše svatá za
živé a zemřelé hasiče. Dále sběr železa, tímto děkujeme všem občanům za darované
železo. Třetí akcí bylo vaření Jánského guláše a poslední akcí 30.6. byl memoriál
Josefa Křížana, který se uskutečnil na místním hřišti. Účastnilo se 7 mužských
týmů a 4 týmy žen. Naši muži skončili na 2. místě jako loni. Další naší plánovanou
akcí bude grilování kolen, cigár a krkovičky (více v pozvánce).
Za Tomáš Zubatý, starosta SDH
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TJ Sokol Kněždub.
Fotbalisté mají za sebou další dlouhou soutěžní sezónu, proto nám ji dovolte v krátkosti
zhodnotit a seznámit vás s přípravami na sezónu novou.
Družstvo mužů skončilo ve své soutěži I. B třídě na 6. místě. Po velmi dobré podzimní
části, kdy byli muži na 4. místě tabulky, jarní část již nebyla tak úspěšná. Důvody jsou
různé: pracovní vytížení, zranění, vyloučení ale také slabá tréninková účast. Toto mělo
za následek značné změny ve složení družstva a nezvládnutí některých důležitých utkání. Do nové sezóny vstoupí družstvo mužů s určitými podstatnými změnami, jejichž
cílem je zlepšit tréninkovou morálku a mužstvo tzv.“ oživit“. Bohužel složení skupiny
„C“ mužů v I.B třídě se pro nás stává náročnějším na cestování, protože v ní převládají
družstva z Břeclavska, Brněnska a nyní i Vyškovska. Příprava mužů na novou sezónu
bude zahájena 20.7. a první soutěžní utkání bude sehráno na našem hřišti 12.8.proti družstvu Charvátské Nové Vsi.
Družstvo mladších žáků v uplynulé sezóně hrálo okresní soutěž, poněvadž do ní věkově
náleží většina dětí, které mají zatím zájem fotbal hrát. Tímto opatřením došlo k zániku
družstva starší přípravky, protože opět není potřebný počet dětí pro tuto kategorii. Nicméně v družstvu mladších žáků budou pokračovat v letošním roce až na jednoho chlapce
všichni, kteří v něm působili dosud. U mladších žáků je přípustné věkové rozmezí od
6-12 let.
Družstvo mladších žáků TJ Sokol Kněždub rozloučilo s letošní fotbalovou sezonou
vzájemným utkáním mezi členy družstva žáků a družstva složeného s trenérů, rodičů a
některých hráčů družstva dospělých. Děti i dospělí si zábavné odpoledne užili v dobré
náladě a jistě se již těší na novou sezónu. Zveme také mezi naše nejmenší fotbalisty a
fotbalistky děti, které by se k nám chtěli připojit, a láká je hra zvaná fotbal. Přejeme všem
členům TJ Sokol úspěšnou sezónu. Přijďte nás na zápasy povzbudit a podpořit.
Výbor TJ Sokol Kněždub

TJ Sokol Kněždub fotbal - Rozpis Mužů – podzim 2018.
Datum
kolo
soupeři
odjezd
začátek
				
				
12.08.
2.
KNĚŽDUB
NE		
Charv.Nová Ves
16.30
		
3
VEL.BÍLOVICE
			
KNĚŽDUB		
26.08.
4
KNĚŽDUB
NE		
VALTICE
16.30
		
5
UHŘICE
			
KNĚŽDUB		
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09.09.
6
KNĚŽDUB
NE		
NIKOLČICE
16.30
		
7
ŠARDICE
			
KNĚŽDUB		
23.09.
8 KNĚŽDUB STRÁŽNICE
NE				
15.30
		
9
BLATNICE
			
KNĚŽDUB 		

07.10.
10
KNĚŽDUB
NE		
KOBEŘICE
15.00
		
11
MOR.NOVÁ VES
			
KNĚŽDUB		
21.10.
12
KNĚŽDUB
NE		
KOZOJÍDKY
14.30
		
13
VACENOVICE
			
KNĚŽDUB		
04.11.
1
KNĚŽDUB
NE		
MIKULOV
14.00

Florbal - Shrnutí sezóny
Do sezóny 2017/2018 jsme vstupovali se třemi kategoriemi. Jednalo se o kategorie mladších žáků, starších žáků a dorostu. Někteří hráči nastupovali za více kategorií, jelikož
neoplýváme, tak početnou hráčskou základnou, jako celky z větších vesnic či měst. Hodnocení sezóny bych rád rozdělil
do několika části. V každé části se budu věnovat jedné věkové kategorii.

Mladší žáci
Mladší žáci sehráli uplynulou sezónu šest turnajů. Sestavu mladších žáků tvořilo jádro
z Kněždubu, které bylo doplněno o tři hráče z okolních vesnic. Naše ambice byly poměrně vysoké, chtěli jsme se poprat o postup do finále OFL. Největším soupeřem byl pro nás
Uherský Brod, který patří každoročně mezi nejlepší týmy v OFL.
O druhé místo jsme hráli se soupeři ze Slovácka a Nivnice. Se Slováckem jsme uhráli
dva vyrovnané zápasy a s Nivnicí oba prohráli, respektive nám nevyšly první poločasy.
Tím pádem bylo
o postupujících jasno. Finále nám uteklo o několik bodů. Největším problémem mladších
žáků byla šířka kádru. Mnohdy se stávalo, že na střídačce seděl jen jeden, popř. dva hráči
a to jde na předvedené hře znát. Florbal je dynamický sport, kde je potřeba v daný okamžik vyvinout maximální rychlost, ale té dosáhnete těžko, pokud hrajete několik minut
v kuse. I tak se s tím kluci poprali statečně. Cílem této kategorie bylo zlepšit každého
jedince, jak jen to šlo. Což se nám částečně podařilo. Střelecky se dařilo Ondrovi Hrbáčkovi, v obraně si své uhrál Marda Říha.
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V brance nás častokrát podržel Jirka Piškula. Největšími tahouny mladších žáku byli
Kuba Chudíček a Kuba Vařecha. Musím říct, že se cením přístupu obou hráčů. Jde vidět,
že na sobě pracují a mají ambice být lepšími hráči. Dále s námi hrají kluci z Kozojídek a
Tasova, a ti zvládli první sezónu dobře a zlepšili své florbalové dovednosti. Sezónu proto
hodnotím velmi kladně, jelikož nezkušení hráči získali zkušenosti, které se jím budou
v budoucnu hodit. Zkušení hráči si v určitých situacích počínali, jako lídři a táhli tým k
lepším výkonům.

Starší žáci

Cíl kluků byl jasný: hlavně si zahrát a užit si každý zápas jak jen to šlo. Postupové ambice jsme bohužel neměli, což nám ukázal úvodní turnaj v Hluku. V prvním zápase sezóny
jsme dostali desítku od Brodu. Tabulka byla rozdělena do dvou částí. Čtyři týmy se praly
o postup a tři si jezdily zahrát. Jednalo se o týmy Hluku, Domanína a nás. Oproti mladším žákům nebyl problém v šířce kádru, ale v zkušenostech a kvalitě. Jednu polovinu
týmu tvořili hráči z Kněždubu a druhou z Veselí nad Moravou a jeden hráč z Tasova.
Starší žáci byl mix mladších žáků, starších žáků 2004 a 2003, kteří hráli i za dorost. Největšími tahouny první poloviny sezóny byli Martin Matyáš a Kuba Vařecha.
V druhé polovině převzali žezlo lídrů Vojta Uřičář a Peťa Piškula, jelikož Martin s Kubou měli fotbalové utkání. Tato čtveřice hráčů dokázala hrát s týmy z první poloviny
vyrovnané střídání a ukázala, že umí zatlačit soupeře před jejich bránu. Druhou a třetí
čtverku tvořili kluci z mladších žáků a ročníku 2004. Bylo všem jasné, že bude velmi
těžké konkurovat kvalitním týmům a hráčům z ostatních týmů, jelikož někteří naši hráči
byli věkově mladší. Sezóna výsledkově nedopadla, ale jak jsem uvedl na začátku, cílem
nebylo jen vyhrát, ale zahrát si a odehrát každé střídání na 100%.

Dorost
Sezónu dorostu bych rozdělil do dvou částí, a to základní část a finálový turnaj. Cíl pro
sezónu 17/18 jsme si stanovili jasný, co nejrychleji se kvalifikovat na finále a následně
zaútočit na medaile. Už v úvodu sezóny bylo jasné, že budeme patřit k favoritům na
postup ze základní skupiny.
Až na Slovácko byli naši soupeři průměrní. Průměrnost našich soupeřů, nebo kvalita
hráčů z Kněždubu zapříčinila, že jsme postoupili do finále již po třetím turnaji (a to si za
dorost zahráli i dva mladší žáci). Na dorostencích jde vidět, že svůj potenciál nerozvíjí
jenom v našem klubu, ale i v klubech jiných, a to v Očově nebo Slovácku, kde jsou lídry
týmu. Jelikož se nám podařilo částečně splnit cíl, mohli jsme se soustředit na přípravu
finále OFL, který jsme pořádali ve Velké nad Veličkou.
Finálový turnaj? Největším oříškem bylo složení lajn, několik výborných individualit…
ale otázkou bylo: Bude jim to spolu šlapat? Loni jsme totiž kvůli tomu vyhořeli. Např.
vedení míčku většiny kluků z dorostu bylo skvělé, ale kombinační hra už tolik ne. A proto jsme sena kombinaci zaměřili v několika trénincích. Našim cílem bylo udržet děravý
míček co nejdéle na čepelích a následně udeřit. K tomu bylo potřeba vhodně poskládat
lajny, a myslím, že nám složení lajn vyšlo na jedničku! První formaci šéfoval Lukáš a
druhé formaci Honza. Na samotném finále byl kapitánem Honza, jelikož dokáže svým

Kněždubský zpravodaj 2/2018

27 strana

výkonem strhnout celý tým.
Je to tady den D pro dorost z Kněždubu. Prvním soupeřem Vyškov, ano ten Vyškov, který
nám dal loni osmičku… Letos? 3:0 pro Kněždub. Držení míče 80%, a to jsme přesně
chtěli, taktéž i pěkné přechody do útoku. První lajna uspala soupeře dlouhým držením
míčku v našem obraném pásmu, druhá lajna skórovala. Druhý zápas jsme sehráli s Novým Městem na Moravě. Po několika minutách bohužel“ tečeme „ 0:2. Avšak k našemu
štěstí naši kluci srovnali a otočili nakonec na 3:2 pro Kněždub. Kluci předvedli převážně
druhou půli heroický výkon. S odstupem času mohu prohlásit, že Nové Město byl náš
nejtěžší soupeř v sezóně. Třetí zápas byl proti klukům z Kunštátu, kteří nás loni klepli.
To jsme si letos nenechali samozřejmě líbit. Vyhráli jsme 5:2. Tento zápas bych nazval
jako oddychový. Čtvrtý zápas jsme sehráli s Oslavany, což byl loňský vítěz. Zápas probíhal v podobném módu jako s Kunštátem. Velmi dobře nám šlapaly přesilovky. Štěpán
v přesilovce ukázal, že má docela slušně zvládnutou techniku střelby. Výsledek 4:1.
Poslední zápas proti Slovácku. Když vyhrají, jsou zlatí. Nám stačila ,,pouze“ remíza, a
byli bychom zlatí. My chtěli samozřejmě vyhrát. Napětí a rivalita byly znát na obou stranách. Skvělý zápas, tvrdé osobní souboje, střelba, kličky, výborné zákroky brankářů…
Dvakrát jsme vedli. Výsledné skóre 2:2. Ano, cíl byl splněn, Kněždub se stal vítězem
dorostu v OFL! Byli jsme nejlepší, ať už herně, tak po individuálních stránkách každého
hráče, ten tým si titul opravdu zasloužil! Faktory, proč jsme byli lepší než naši soupeři?
Trénink, dřina (jen někteří hráči :D), skvělá nálada v týmu, impozantní chemie mezi hráči a co si budeme, trenérský tým nebyl k zahození. Trofej mně udělala radost, ale nějak to
nehrotím. Pro kluky by měla být výhra další odrazový můstek v jejich kariéře. Obrovsky
si cením hráčů, kteří chtějí být lepší a lepší, proto odcházejí do ambiciózních týmu (v
příští sezóně bude hrát většina odchovanců Kněždubu ve Slovácku, nebo Očově). Lukáš
Chudíček a Jan Rolenc okusí juniorskou extraligu v Panthers Otrokovice, z čehož mám
obrovskou radost a držím klukům pěsti. Škoda, že v jejich šlépějích nepokračují i jiní
hráči, kteří mají obrovský potencionál, ale každý má své cíle nastaveny jinak. Chápu,
že každý kluk není tak kvalitní, ať už je kvalita hráče zapříčiněna špatnými tréninky,
přístupu k tréninku, atd. (každý hold není sportovec, a je talentovaný v něčem jiném).
Právě těch kluků si vážím, že si našli ke sportu cestu a hodlají v něm pokračovat, ať už
jako hráči, trenéři, nebo rozhodčí.
Vítězná sestava dorostu:
Miroslav Říha, Michal Valentík, Lukáš Chudíček, Štěpán Staněk, Martin Matyáš, František Sukup, Jan Rolenc, Ondřej Crhonek, Tomáš Nagy, Zbyňěk Smetka.
Náhradníci: Vojtěch Uřičár, Petr Piškula, Jakub Chudíček, Jakub Vařecha. (Jedná se
o starší a mladší žáky).
Jeden z posledních odstavců bych chtěl věnovat největší naději Kněžduba, nejedná se
o nikoho jiného než o Kubu Vařechu. Pro někoho obrovský supertalent, pro mě inteligentní a vnímavý kluk se silnou emoční vazbou na sport, který dobrovolně podstupuje
větší objem tréninkových jednotek než většina vrstevníků. Kuba měl letos opravdu vydařenou sezónu. Kam přijel, tam bral individuální ocenění. Vítěz kanadského bodování
v mladších žácích ofl start, cíl, asi o 30 bodů. Stal se také nejlepším obráncem Vánočního
turnaje v Uherském Brodě a dokonce byl vybrán do all stars turnaje na hráčsky kvalitně
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obsaženém Slovenském poháru. Největší úspěch je, že se dostal jako nejmladší hráč do
výběrů Jihomoravského kraje mladších žáků. Kuba je jasným příkladem toho, že pokud
se chce, tak to jde. Po sezóně míříme společně do Očova. Udělám vše pro to, abych rozvinul jeho osobnostní a hráčský potenciál na maximum. Všichni kluci z dorostu mu fandí
a věří, že jednou bude běhat po hřištích se lvem na hrudi.
V sezóně 2017/2018 se událo spoustu dalších událostí. Na podzim dorostenci strávili noc na myslivecké chatě a užili si spoustu srandy. V prosinci nás navštívil trenér
z věhlasného Tatranu Střešovice a udělal celému klubu modelový trénink. V dubnu dorostenci sledovali na faře superfinále ve florbale, kde jsme grilovali maso a oslavovali
naše vítězství v OFL. Koncem dubna početná skupina florbalistů navštívila EFT (turnaj
reprezentací) v Brně. V květnu sehráli utkání rodiče proti dětem, které bylo součástí víkendového soustředění ve Tvarožné Lhotě. Sezónu nám uzavřela povedená ukončená s
rodinnými příslušníky florbalistů.
Velké poděkování patří především všem rodičům a prarodičům, kteří své děti podporovali a dováželi na turnaje. Díky také všem sponzorům, protože bez nich by nebylo
fungování klubu zrovna nejsnadnější. Největší díky náleží hráčům za jejich přístup k tréninkům a turnajům. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat vedoucímu FBC Kněždub,
a to Miroslavu Maříkovi, za to, že obětuje svůj čas pro ostatní děti.
									
Vlastik Šindler ml.

Florbalové soustředění
Ve dnech 18. - 20. května letošního roku se uskutečnilo florbalové soustředění ve Tvarožné Lhotě. Hlavní náplní programu bylo zlepšování fyzických i technických florbalových schopností, ovšem soustředění tentokrát začalo částí herní. Skákání přes lano,
přetahování atd. Večer jsme trávili na pastoračním domě, kde jsme večeřeli, dívali se
na námi odehrané zápasy a říkali si, co je potřeba zlepšovat. Další den ráno hned po
snídani a rozcvičce následoval florbalový trénink. Byl zaměřen především na přihrávky.
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Po několika hodinách trénování nastal čas na oběd a odpolední klid, kdy jsme se opět
dívali na záznamy z utkání. Po druhém tréninku, kdy jsme přešli na hru samotnou, přišli
rodiče na utkání rodičů proti dětem. Stav zřejmě nikdo nepočítal, ale zápas byl docela
jednoznačný, a to na straně synů. Po zápase následovala večeře, filmový večer a krátká
noční procházka. Další den jsme už jen uklidili a jeli domů. Díky patří strýcu Maříkovi,
že nám servíroval jídlo od pana Máčaly, kterému také děkujeme, bylo to výborné. Dále
děkujeme farnosti Kněždub za poskytnutí prostor pastoračního domu a Tvarožné lhotě
za propůjčení haly, rodičům za hojnou účast na utkání a v poslední řadě velký dík Vlastikovi ml., který celou akci organizoval.
								
Peťa Piškula

Honební společenstvo a GDPR
GDPR, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupilo v účinnost 25. května 2018 a přineslo s sebou značné změny v oblasti ochrany osobních údajů. Jedná se
ve zkratce o komplexní soubor pravidel, které určitým způsobem upravují nakládání s
osobními údaji. Díky tomu se Obecné nařízení dotkne každého, kdo osobní údaje zpracovává - tj. shromažďuje je, uchovává je (např. v počítači), vyhledává v nich, zveřejňuje
je, předává je (např. do nějaké databáze). Díky široké působnosti se GDPR nevyhne ani
honebním společenstvům.
Nové nařízení o GDPR není žádná revoluce, protože už tu máme český zákon č.101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů, který ty nejdůležitější věci dávno pokrývá.
Typickým příkladem, kdy HS nakládá s osobními údaji je právě vedení evidence členů
Honebního společenstva a evidenci parcel. Toto není možné bez použití těchto údajů
provést. Klasickými pravidly v ochraně osobních údajů je zajistit takové evidenci důvěrnost – tzn. aby se informace v ní uváděné nedostaly k osobám, které s evidencí nejsou
oprávněny jednat. Dále taktéž lze zmínit povinnost minimalizace – tzn. aby v uvedené
evidenci byly zaznamenány pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro účel, za
jakým je evidence vedena – tzn. že v ní nebudou uvedeny žádné osobní údaje nad vyžadovaný rozsah.
V případě programu Honitba 3 dochází z pohledu ochrany osobních údajů k předávání
osobních údajů tzv. zpracovateli osobních údajů. Tyto osobní údaje se posléze ukládají
do programu Honitba 3 (webHonita), který HS používá. V takovém případě má HS podle
předpisů na ochranu osobních údajů povinnost dotčené osoby informovat o tom, že jejich
osobní údaje budou předávány zpracovateli osobních údajů. Zároveň má HS jako správce
osobních údajů povinnost zajistit, že s osobními údaji bude provozovatel programu Honitba 3 nakládat taktéž v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
Honební společenstvo Kněždub všechna tato pravidla a nařízení dodržuje a všechny údaje jsou chráněna před zneužitím a uchovávána pouze na nejnutnější dobu. Pak dochází ke
skartaci tištěných dokumentů a smazání nepotřebných dat.
Případné dotazy k problematice dodržováni GDPR u HS rád vysvětlím.
Václav Zachar – starosta HS
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 23.03.2018 do 30.06.2018: 1
Počet dětí narozených v období od 23.03.2018 do 30.06.2018:

4 (3 chlapci, 1 děvče)

Počet zemřelých v období od 23.03.2018 do 30.06.2018:

4 (1 muž, 3 ženy)

Počet obyvatel k 30.06.2018 :

1090

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

440
473
913

177
143
34

Průměrný věk obyvatelstva : 43,23 let.

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2018
Termín
Červenec
21.7.

Název akce

Pořadatel

Čas

Místo

Společenské odpoledne
s grilováním.

SDH Kněždub

15.00

Obec Kněždub u
hasičské zbrojnice

Září
1.9.

Rybáři Kněždub
Kynologický klub
Karpaty
Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub

13.00

26.8.

Dětský den na Kejdě
Den otevřených dveříDen pro veřejnost
Dožínky

Rybník Kejda
Cvičiště KKK
Hr.Lhota
Obec Kněždub
Kostel Kněždub

Vinobraní

Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub
Český svaz chovatelů

14.00

Srpen
18.8.
18.8.

15.-16.9.
Říjen

20.-21.10.

Výstava drobného
zvířectva
Krojované hody s
právem

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub

10.30

13.00

Obec Kněždub
Kostel Kněždub
Areál Českého
svazu chovatelů
Obec Kněždub
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HASIČSKÉ
GRILOVÁNÍ
K OBČERSTVENÍ BUDE PŘIPRAVENO:

- GRILOVANÉ KOLENO
- GRILOVANÁ KRKOVIČKA
- UZENÁ CIGÁRA
MÍSTO KONÁNÍ:

21.7.2018

V KNĚŽDUBĚ U HASIČÁRNY
ZAČÁTEK OD 15:00..............konec ?????
KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
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