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1. Úvodní slovo

1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

oslovuji Vás po určité době svým úvodníkem v Kněždubském zpravodaji. I když je pe-
riodou svého vydání čtvrtletník, tentokráte se k Vám dostává s odstupem více než onoho 
čtvrt roku, za což se Vám omlouvám. Sled událostí a celkové dění v obci tomu tak chtělo, 
a proto se letošní 3. vydání zpravodaje dostává do Vašich poštovních schránek až nyní. 
Jedním z důvodů pozdějšího vydání zpravodaje byl i termín kněždubských hodů, který 
tentokráte vyšel až na 20. a 21.10. Naším záměrem bylo zahrnout hodové fotografie a 
příspěvky právě v tomto 3. letošním vydání. Letošní hody můžeme opět považovat za 
jedny z nejzdařilejších. Počasí nám celkem přálo a při sobotní obchůzce po obci bylo 
vidět spoustu krojovaných (celkem 42 párů) a také mnoho Vás občanů „domácích“ a 
také přespolních, to vše dalo vyniknout kráse našich hodů. Velkým přispěním k úrovni 
letošních hodů byla jako již několik let také podpora od dechové hudby Skoroňáci, jejich 
profesionální přístup a vystupování. Chtěl bych tímto vyjádřit velké poděkování všem, 
kteří se jakkoliv podílejí na udržování a rozvíjení této tradice: babičkám, maminkám 
za uchovávání a přípravu krojů, „chase“ za soudržnost, obětavost a přístup při realizaci 
programu hodů, kněždubským zahrádkářům, MS Šumárník, hasičům, pěveckým sborům 
a vlastně celé obci, která při této příležitosti ožívá. Nezbývá, než přát si, aby tradice 
kněždubských hodů i nadále pokračovala. 
Doba „hodová“ je již minulostí a podzimní čas nás kvapem směřuje ke konci roku. Ne-
odmyslitelnou součástí začátku listopadu je i vzpomínání na naše blízké zemřelé o svát-
cích Památky zesnulých. Věnujme jim tedy alespoň krátký čas ve svých myšlenkách.  
Mimo výše uvedené společenské události obecní úřad pracoval na dalších krocích, ve-
doucích k dokončení 
rozpracovaných projektů. Týkalo se to především projektu „Dětské hřiště Kněždub“, 
který zahrnovalo rekonstrukci hřiště za hasičskou zbrojnicí a dále pak projektu „Kněž-
dub-obnova místní komunikace – Výhon I.“ Projekt dětského hřiště byl zdárně dokončen 
po stavební stránce, nyní nás čeká administrativní část projektu se závěrečnými zprá-
vami a vyúčtováním pro Ministerstvo pro místní rozvoj, jelikož se jednalo o dotační 
projekt. Projekt „Kněždub-obnova místní komunikace – Výhon I.“ je v současné době 
před dokončením a do konce listopadu by mělo být vše hotovo, včetně terénních úprav 
dotčených pozemků. 
 Současně se pokročilo s přípravou území 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, kterých by zde mohlo vyrůst až 
20. Dalšími kroky, které zastupitelstvo obce v příštím roce čekají, bude vypracování zá-
stavbové studie pro tuto lokalitu, parcelace lokality, příprava výstavby inženýrských sítí. 
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. Dokumenta-



Kněždubský zpravodaj  3/2018                                                                                    5   strana

ce byla předána jednotlivým vlastníkům dotčených sítí a pozemků s žádostí o stanoviska 
a vyjádření k projektu. Všechna potřebná vyjádření máme již k dispozici až na jedno. 
Bohužel se značným nepochopením se opět potýkáme u dopravního inspektorátu, který 
požaduje zásadní úpravy projektu, bez kterých nehodlá udělit kladné stanovisko. Pracuje 
se tedy s projektanty na řešení, které by tuto instituci uspokojilo. Tím se samozřejmě 
odsouvá termín dalšího řízení na stavebním úřadě ve věci žádosti o stavební povolení. 
Realizace projektu tedy bude provedena v závislosti na termínovém zvládnutí přede-
šlých kroků až na jaře 2019. Bohužel mnohdy samotná realizace připravovaných staveb 
a různých projektů netrvá tak dlouho, jak jejich administrativní příprava a dokončení. 
Poprosil bych proto občany v této části obce o trpělivost, rozhodně není úmyslem obce 
tento projekt jakkoliv oddalovat, ale některé věci prostě ovlivnit neumíme a nemůžeme.
Počátkem měsíce října se uskutečnili volby do zastupitelstva obce, ve kterých jste roz-
hodli o tom, kdo bude obec spravovat v příštích 4 letech z pozice zastupitelů obce. Kon-
krétní výsledky jednotlivých kandidátů jsou uvedeny na dalších stránkách tohoto vydání 
zpravodaje. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám všem, kteří jste v těchto 
volbách volili a podpořili tak úspěšné kandidáty. Věřte, že v současné době není nic jed-
noduchého nést na svých bedrech správu obce a proto přeji všem zastupitelům do nového 
období hodně energie a sil. Já osobně si velmi vážím vaší podpory a budeme se snažit 
spolu s ostatními zastupiteli obce vaši důvěru nezklamat a naplnit vaše představy při ve-
dení obce. Jsem přesvědčen, že společně pokročíme zase o kus dále při rozvoji naší obce.     
Pro letošní zbývající listopadové a prosincové dny jsou také připraveny ještě tradiční 
společenské akce, které jsou u vás oblíbeny. Je to ochutnávka jídel a specialit, kterou 
bude pořádat Kynologický klub Karpaty, tradiční Setkání seniorů a také adventní koncert 
v našem kostele, který připravují děti ze školy a školky. Věřím, že se alespoň na některé 
z těchto akcí potkáme.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemný podzim tohoto roku a těším se s Vámi na shle-
danou nad stránkami příštího vánočního vydání zpravodaje.     
                                                                                                         Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období  od 1.7.2018 do 31.10.2018.

USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 20.07.2018.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 30. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 30. jednání ZO: Milan Durna, Radim Hrbáček.
3.  Program 30. jednání ZO.
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4.  Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu k projektu „Dět-
ské hřiště Kněždub“.

5.  Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Dětské hřiště Kněždub“ s firmou 3D PRO-
GRAM, s.r.o., Objízdná 1911, Otrokovice 765 02.

6.  Převod finančních prostředků z výtěžku provozování loterií a sázek v roce 2018 ve 
prospěch TJ Sokol Kněždub z.s.

7.  Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků na školní rok 2018/2019 v ZŠ Kněždub p.o.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 29. jednání ZO dne 08.06.2018.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 08.06.2018 do 20.07.2018.
3.  Nabídku k převzetí pozemku p.č.5494/53 v k.ú. Kněždub – současní vlastníci Jarmi-

la a Jaromír Peškovi, Hutník 1439, Veselí nad Moravou.

USNESENÍ Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 09.08.2018.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 31. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 31. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Josef Zubatý.
3.  Program 30. jednání ZO.
4.  Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu k projektu „Kněž-

dub-obnova místní komunikace – Výhon I.“
5.  Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Kněždub-obnova místní komunikace – Výhon 

I. “.
6.  Opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování, uvedených    

v Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kněž-
dub Č. j. MV-62473-4/ODK-2018 ze dne 23.7.2018, provedené dne 4.7.2018 na 
základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů.

7.  Rozpočtové opatření č.4/2018.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 30. jednání ZO dne 20.07.2018.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 20.07.2018 do 09.08.2018.
3.  Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kněždub 

Č. j. MV-62473-4/ODK-2018 ze dne 23.7.2018, provedené dne 4.7.2018 na základě 
§ 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.

ZO zamítá:
1. Žádost o finanční příspěvek FCB Kněždub na úhradu celorepublikového florbalového 
kempu v Brně pro hráče Jakuba Vařechu, člena FCB Kněždub.
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USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 14.09.2018.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 32. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 32. jednání ZO: Miroslav Mařík, Miroslava Andrýs-

ková.
3.  Program 32. jednání ZO.
4.  Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu k projektu      

„Zlepšení druhové skladby lesa Obce Kněždub“.
5.  Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Zlepšení druhové skladby lesa Obce Kněž-

dub“.
6.  Smlouvu č.1030046351/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
7.  Smlouva č.1030047391/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
8.  Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na akci Běhy Emila Zátopka v ZŠ a MŠ Joži 

Uprky Hr. Lhota.
9.  Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Jihomoravským krajem a Obcí Kněždub 

k silnici č.III/4998 Kněždub o délce 0,400 km.
10. Dohodu o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p.č.3013/93 v k.ú. Kněž-

dub.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 31. jednání ZO dne 09.08.2018.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 09.08.2018 do 14.09.2018.
3.  Informace a zpráva o zajištění průběhu voleb do Zastupitelstva obce Kněždub, které 

se budou konat dne 5. a 6. října 2018.
4.  Zprávu o stavu lesa, od ing. Petra Kvapila, odborného lesního hospodáře v lesích 

obce Kněždub.

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 II. pololetí roku 2018, vodné 2018 a poplatek za psa za rok 2018.
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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 3.10.2018.

Dne 3.10.2018 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du. Na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní 
kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali 
zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). 
Současně probíhal sběr elektroodpadu a papíru. Celkové množství svezených odpadů 
bylo opět značné. Tentokráte bylo svezeno velké množství především velkoobjemového 
odpadu, celkem 3 velké kontejnery. Obec za takto odvezený a uložený „materiál“ zapla-
tila celkovou částku 38 850,- Kč. Bohužel musím konstatovat, že přestože velkokapacit-
ní kontejner byl k dispozici prakticky od úterka až do pátku dopoledne, následující týden 
uklízeli obecní pracovníci ze stanovišť na tříděný odpad pohozené staré koberce, mat-
race, hadry, sanitární zařízení apod. Je obtížné chování některých našich spoluobčanů v 
tomto směru vůbec komentovat. Nicméně vám ostatním děkuji za trpělivost při čekání na 
přistavení prázdných kontejnerů od svozové firmy. Je to způsobeno především vnitřními 
dopravními předpisy této firmy, vycházejících z nutnosti časových přestávek pro řidiče. 
Doufejme, že při dalším sběru nebezpečného odpadu, pravděpodobně v květnu 2019, to 
bude opět lepší.

Starosta obce

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO

1. Zahájení školního 
roku 2018/2019.

Letos jsme ve škole přivítali 
5 nových prvňáčků.
2. a 5. ročník - tř. učitelka 
Mgr. Jana Vařechová 
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2. Výlet na Hostýn.

V září jsme spolu s panem farářem Janem 
Turkem navštívili známé poutní místo Sva-
tý Hostýn.  Vyšli jsme nespočet kamenných 
schodů až na vrchol kopce a s průvodkyní si 
prohlédli baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
Prošli jsme si Jurkovičovu kamennou křížo-
vou cestu, u každého zastavení jsme si pro-
hlédli mozaiku, o které nám pan farář něco 
řekl. Z kopce jsme sešli po valu, který tu zbyl 
z doby Keltů, až k vodní kapli, kde jsme se 
napili. Celou dobu nás provázelo krásné slu-
nečné počasí.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Zlíně 
v zábavném parku Galaxie, kde si to děti po-
řádně užily

3. ročník  - tř. učitelka Mgr. Olga Chrenčíková
1. a 4. ročník  - tř. učitelka Mgr. Jana Piškulová
Celkem navštěvuje školu 35 žáků ZŠ a 36 dětí MŠ. Školní družinu navštěvuje 25 dětí.

3. Podzim na dědině.

Navštívili jsme Skan-
zen ve Strážnici. V 
programu „Podzim na 
dědině“, který byl letos 
tematicky zaměřen na 
zpracování konopí, se 
děti seznámily s jeho 
sklizní, zpracováním a 
různými způsoby vyu-
žití. Nechyběly ukázky 
tradičních podzimních 
prací nebo ochutnávka 
tradičních lidových po-
krmů a moštů. Nejvíce 
se dětem líbilo vyorává-
ní brambor koněm.
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4. Štafetový běh

I v letošním školním roce nás navštívili žáci ze Základní školy Tvarožná Lhota. Místo 
orientačního běhu si žáci porovnali své síly ve štafetovém běhu. Zvítězili žáci naší školy. 
Za sponzorský dar děkujeme rodinné firmě Náhlíkovi.

5. Beseda s Policií ČR.

V říjnu u nás na škole proběhla beseda s policií na téma „Zásady bezpečného chování a 
kyberšikana“. Děti se seznámily, jak se mají zachovat při různých nebezpečných situa-
cích doma i venku a s nebezpečím, které na ně číhá na internetu. Beseda byla zajímavá, 
ale i poučná. Doufejme, že se tím budou naše děti řídit!
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Ze života dětí v MŠ

Letos jsme pořádali Běh babího léta. Zúčastnily se MŠ Blatnice, Hroznová Lhota, Lou-
ka, Hrubá Vrbka, Lipov a Tasov. Naše děti se umístily na 4. místě.
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Dýně.

V týdnu od 8. – 12. 10. nosily děti výrobky z dýní a přírodních materiálů. Všem dětem 
a rodičům se Veselá strašidélka moc podařila a všechny děti byly odměněny medailí 
a sladkostí. A kdo vyhrál? No přece všichni! Všechna strašidélka jsme si vystavili na 
školní zahradě.
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Na kolotoči.
Děti se připravovaly na hody a užily si jízdu na kolotoči, kterou jim zdarma umožnil pan 
Nový.
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Návštěva předškoláků.

22. 10. navštívily předškolní děti z MŠ prvňáčky na ZŠ. Děti se podívaly, jak se děti učí 
a co se už všechno naučily. Děti z MŠ měly možnost vyzkoušet si hravé učení na inter-
aktivním koberci a aspoň na chvilku si zahrát na školáky. Dětem se ve škole moc líbilo, 
společně si zazpívaly písničku a budou se těšit na další návštěvu.
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7. Školní družina.

V letošním školním roce nás bude 
provázet celoroční družinová hra 
„Česko – miluje ho každé děcko  
“. V září jsme „cestovali“ po Praze a 
středočeském kraji. Čteme si pravi-
delně staré české pověsti, kreslíme, 
malujeme a hrajeme hry zaměřené na 
poznávání krás českých měst. Celý 
říjen je zaměřený na kraj jihomorav-
ský. Nás se hodně dotkly kněždubské 
hody – zpívali jsme hodové písničky, 
vykreslovali jsme omalovánky, pro-
hlíželi si fotky. A dokonce jste moh-
li vidět i našeho stárečka, stárečku a 
vinný sklépek z kartonu a látek. Všem 
moc děkujeme za hezké ohlasy na 
naše výtvory, které nás moc potěšily. 
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Výročí 100. let od založení Československa.

Dne 28. října jsme si připomněli významné výročí pro Českou i Slovenskou republiku. 
Je jím výročí 100. let od založení Československa. Tento významný milník v dějinách 
obou současných států jsme si připomněli společně s dětmi a pedagogickým sborem 
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naší základní školy uctěním památky padlých vojáků – rodáků naší obce, kteří položili 
své životy v 1. Světové válce. K jejich pomníku na hřbitově v Kněždubu jsme společně 
položili kytici v barvách národní trikolóry.

K výročí 100. let od založení Československa děti naší republice nakreslili a napsaly 
přání.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Výsledky VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE na volební období 2018 – 2022.

Zvolení zastupitelé obce Kněždub pro období 2018 – 2022.

Kandidátní listina    Kandidát   Navrhující
                                     poř.    příjmení,  strana Politická    Hlasy         Pořadí
číslo      název                    číslo  jméno, tituly         věk  příslušnost    abs. V %     zvolení
                    
1 Sdružení nezávislých 
 kandidátů 1 Grabec Libor 51 NK BEZPP 464 11,15 1
1 Sdružení nezávislých 
 kandidátů 2 Petrucha Jan Ing. 53 NK BEZPP 437 10,50 2
1 Sdružení nezávislých 
 kandidátů 5 Hrbáček Radim 39 NK BEZPP 427 10,26 3
1 Sdružení nezávislých  3 Mrkva Jaroslav
 kandidátů  Mgr. 48 NK BEZPP 425 10,21 4
1 Sdružení nezávislých  4 Andrýsková
 kandidátů  Miroslava 55 NK BEZPP 423 10,16 5
1 Sdružení nezávislých 
 kandidátů 4 Hoňka Radim 47 NK BEZPP 341 8,19 6
1 Sdružení nezávislých
  kandidátů 6 Nejedlík Josef 43 NK BEZPP 356 8,55 7
1 Sdružení nezávislých 
 kandidátů 8 Mařík Miroslav 46 NK BEZPP 331 7,95 8
2 Křesť.demokr.unie-
 Čs.str.lid. 4 Teplý David 31  KDU-ČSL BEZPP 217 15,44 1
2 Křesť.demokr.unie-
 Čs.str.lid. 8 Tesař Josef 34  KDU-ČSL KDU-ČSL 202 14,37 2
2 Křesť.demokr.unie-
 Čs.str.lid. 2 Zubatý Josef 46  KDU-ČSL KDU-ČSL 168 11,95 3

Podrobné výsledky u všech kandidátů, kteří se zúčastnili voleb, jsou na stránkách www.
volby.cz
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Vinobraní 2018.

„Kněždubský rychtářský úřad a celý vinohradnický výbor Vás všeckých počest-
ných občanů kněždubských zvů na slavnosť vinobraní, která sa bude odbývat            
v sobotu 1. září u nás na place před Sokolovnů  ve 3 hodiny odpoledňa. Dojdite vše-
cí, šak sa budete mět na co dívat, protože vinobraní sa bude odbývat podle všeckých 
starodávných zvyků.“

Tak začínala pozvánka na „Kněždubské vinobraní 2018“, které se v naší obci kona-
lo opět po dvouleté přestávce. 

Bohužel krásné slunečné poča-
sí, které jsme si přáli, když jsme tuto 
akci začínali organizovat, se k naší 
nelibosti nedostavilo. Hlavní myš-
lenkou této akce bylo pro Vás, obča-
ny naší obce, připravit pěkné sobotní 
odpoledne, a to se bohužel nepodaři-
lo Již dopoledne, při přípravě areálu 
před mateřskou školou poprchávalo a 
stále se měnící oblačnost dávala tušit, 
že dneska „ to asi neklapne“. Přesto 

všechno jsme doufali, že se akci podaří na venkovním prostranství zvládnout. Několi-
kerá změna v rozhodnutí, jestli s programem od začátku na Sokolovnu nebo to risknout 
venku, to bylo velké dilema. Nakonec jsme začátek programu odsunuli o hodinu s vírou, 
že počasí alespoň 2 hodiny na průvod obcí a hlavní pásmo vydrží. První část přání jakž 
takž vyšla.  

Krojovaný průvod, v čele s obecním policajtem, úřadujícím stárkem a stárkou, a 
všemi ostatními účastníky vyšel v 15.30 hodin od baru U Pumpy. Na „place před škol-
kou“ už bylo vše přichystáno k zahájení pásma, které nás mělo provést slovem a ukáz-
kami ze „zarážání hory, otvírání hory a slavností vinobraní“. Bohužel celý průvod stěží 
dorazil k Sokolovně. Pořádná bouřka, která se několikrát vrátila, a provazy vody z oblo-
hy, jasně rozhodly. Teď už zbývaly jen dvě možnosti. Buď celou akci úplně zrušit, nebo 
se pokusit vše narychlo přesunout na Sokolovnu. Nakonec i vzhledem k připravenému 
občerstvení a ochotě Vás občanů počkat na připravení programu na Sokolovně, se akce 
nakonec uskutečnila. Pásmo ukázek, písniček a „horenských říkání“ nakonec proběhlo v 
celém rozsahu, byť narychlo a někdy i za cenu improvizace.  

Věřím, že se Vám, kteří jste zůstali, pořad líbil, že se bylo skutečně na co dívat. 
Závěrem mé velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o přípravu a zdárné 

dokončení celé akce. Poděkování patří také všem, kteří pomohli s přestěhováním kulis a 
všeho potřebného k programu na Sokolovnu, byť to bylo ve velkém dešti, protože jinak 
by jej nebylo možné zorganizovat.
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Doufejme, že příště nám bude počasí při konání takovéto velké akce více nakloněno 
a vše proběhne podle našich i vašich představ. Těšíme se s vámi při konání podobného 
programu na viděnou.       

 Libor Grabec, starosta obce

Foto Vinobraní ve Fotogalerii.   
https://nikolamirosova.rajce.idnes.cz/vinobrani_Knezdub_2018/#IMG_5311.CR2.jpg

Hody 2018.

Hody v Kněždubě – to je vždy velká událost. Třetí neděli říjnovou je Kněždub plný 
krojů. Tak tomu bylo i tento rok. Více jak 42 párů krojovaných a dětí si vykračovalo pro 
stárka a stárku. Do kroku jim vyhrávala dechová hudba „Skoroňáci“. Počasí tento rok až 
na nedělní chladné dopoledne přálo. Svítilo sluníčko, obvyklý vítr nás tentokrát nepo-
trápil, tak i postavené máje vydržely na svých místech. Úlohu stárka a stárky tentokrát 
plnili Martin Uřičář a Adéla Uřičářová. Právo od starosty si vyžádali, nechali ho posvětit 
otcem Janem, připili si a zatancovali u obce i farního úřadu. Všichni přítomní „hodaři“ 
mohli ochutnat hodový gulášek, který připravili myslivci a zapít douškem dobrého piva 
od hasičů. Obchůzka krojované chasy po obci byla dlouhá a náročná, ale všichni ji se ctí 
zvládli.

Večer na zábavě nejprve zatančily děti, pod vedením Pavly Hrbáčkové s manželem Ra-
dimem a za doprovodu Lukáše Frolky na harmoniku. Pak při doprovodu cimbálové mu-
ziky „Růža“ předvedla své vystoupení krojovaná mládež.
Celým dnem i večerem doprovázela hodovou náladu dechová hudba „Skoroňáci“.
I když je hodová sobota velmi náročná, přišli všichni do průvodu i v neděli na mši sva-
tou, a po mši odevzdali stárek se stárkou hodové právo zpátky starostovi na obec.
V neděli navečer ještě pokračovalo hodové veselí „Besedou u cimbálu“ s cimbálovou 
muzikou.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na zdárném průbě-
hu hodů a pomáhají tak udržovat lidové tradice v naší obci.
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Český svaz chovatelů - Místní výstava drobného zvířectva.

Ve dnech 15 a 16. 9. 2018 uspořádala ZO ČSCH Kněždub již tradiční Místní výstavu 
drobného zvířectva. Vystaveno bylo 80 králíků 15-ti plemen, 10 voliér holubů 10-ti ple-
men a 27 voliér vodní a hrabavé drůbeže 12-ti plemen. V každé kategorii bylo uděleno 
5 čestných cen, jedna vítězná a jedna pro nejlepšího mladého chovatele. Vystavovatelé, 
členové místní organizace, se v konkurenci ostatních chovatelů rozhodně neztratili. V 
kategorii králíků: vítězná cena ( Káčerek Roman), čestná cena (Kučera František), cena 
nejlepší mladý chovatel (Chudíček Josef). V kategorii drůbeže: čestná cena (Mokroš 
Aleš st., Chudíček Josef), cena nejlepší mladý chovatel (Mokroš Aleš ml.). V kategorii 
holubů: vítězná cena (Matyáš Petr), cena nejlepší mladý chovatel (Matyáš Martin).
Výstavu navštívilo celkem 180 návštěvníků.
Výstavní výbor tímto děkuje obecnímu úřadu a všem sponzorům za podporu při uspořá-
dání naší výstavy.
                                                                             Radim Hoňka, jednatel ZO ČSCH Kněždub

Olympiáda mladých chovatelů
22. – 26. 8. 2018

V letošním roce se Olympiáda mladých chovatelů uskutečnila v našem hlavním městě - v 
Praze. Nejdříve bylo zapotřebí uspět v okresním kole, které se konalo v Kyjově. A mně 
se na tuto mezinárodní olympiádu podařilo postoupit. Ale to ještě nebylo vše. Musel 
jsem vypracovat písemnou práci, která byla jednou z podmínek pro účast v Praze. Soutě-
žil jsem za odbornost drůbeže. Z naší organizace ČSCH Kněždub se probojoval se mnou 
také Josef Chudíček, který soutěžil v odbornosti králíků. 
Rád bych přiblížil průběh celého dění na olympiádě a pro mě krásně prožitých dnů se 
spoustou nových zajímavostí a poznatků v mé odbornosti a také setkání s lidmi, se kte-
rými jsem se viděl už na předchozích ročnících.
První den jsme vyrazili v dopoledních hodinách z Kyjova auty do Prahy. Po příjezdu 
jsme se zaregistrovali a ubytovali na České zemědělské univerzitě. V 17 hodin proběhlo 
oficiální zahájení. Poté následovala večeře a volný program. 

A tak se už všichni můžeme těšit na příští hody, až uslyšíme to známé zvolání stárka „Čí 
sú hody?“.

Libor Grabec, starosta obce
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Druhý den dopoledne začaly testy jednotlivých odborností, ze kterých jsem získal 25 
bodů z 30. Dále následovaly poznávací testy plemen drůbeže. Odpoledne probíhaly po-
hovory s odbornou komisí daných kategorií a obhajoby písemných prací.
Třetí den soutěžili mladí chovatelé jiných odborností, zatímco já jsem měl vyplněný den 
prohlídkou areálu univerzity a také jsem navštívil chovatelskou výstavu v Praze – Dej-
vicích. 
Předposlední den následoval společný výlet všech zúčastněných do pražské zoologické 
zahrady. V 16 hodin jsme se vrátili zpět na univerzitu, kde jsme se v 18 hodin společně 
odebrali na slavnostní vyhlášení, kde se sešlo několik vzácných hostů – od senátorů až 
po významné chovatelské osobnosti. Zbytek večera byl vyplněn společnou diskotékou 
pro všechny zúčastněné. 
V neděli ráno jsme se sbalili, předali pokoje a odjeli domů. 

A jak vlastně pro mě dopadla moje poslední olympiáda?

Olympiády jsem se zúčastnil již po čtvrté. Na všech předchozích olympiádách jsem se 
umístil na třetím místě a velmi mi záleželo, abych se právě v Praze pokusil o ještě lepší 
umístnění a to i z důvodu, že to byla z hlediska mého věku má poslední Olympiáda mla-
dých chovatelů. 
A povedlo se. Po velmi vyrovnaném počtu bodů jsem se umístil na skvělém druhém 
místě, což mě hodně potěšilo. A dařilo se i Josefu Chudíčkovi - získal krásné páté místo 
mezi velmi početnou konkurencí v jeho odbornosti.

Celkově se olympiáda z 
mého pohledu vydařila na 
výbornou. Byla to nejlépe 
uspořádaná olympiáda, které 
jsem měl možnost se zúčast-
nit. Velké poděkování patří 
naší chovatelské organizaci, 
do které patřím již mnoho 
let. A samozřejmě děkuji i 
mému taťkovi za jeho horli-
vý příklad v chovatelství.

  Aleš Mokroš ml.
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      si Vás dovoluje pozvat na tradiční  
    

 Ochutnávku  jídel 
v sobotu 17.11. 2018 

v 16:00 hodin 

místo:     Sokolovna Kněždub 

kde budou pro Vás opět připraveny jídla ze zvěřiny
 a kuřecího masa, studená kuchyně i „domácí patenty“ 

Občerstvení zajištěno 
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
   
Počet sňatků uzavřených v období od 01.07.2018 do 31.10.2018:      3  
    
Počet dětí narozených v období od: 01.07.2018 do 31.10.2018                   4 (2 chlapci, 2 děvčata) 

Počet zemřelých v období od 01.07.2018 do 31.10.2018:                            2 (1 muž, 1  žena)

Počet obyvatel k 31.10.2018 :                               Celkem                                 1092                                             
                                                                                                                               
                                                                          Dospělí-muži                             441     
                                                                          Dospělí-ženy                              478   
                                                                          Dospělí celkem                          919 
                                                                          Děti a mládež celkem                         173   
                                                                          Děti do 15-ti let                                   145 
                                                                          Mládež 15 -18 let                                  28 
 
Průměrný věk obyvatelstva : 43,37 let. 
 
 

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2018 
 

Plán kulturních akcí – IV.čtvrtletí 2018. 
 

Listopad Akce Pořadatel Čas Místo konání
17.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec   

1.12 Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 
Kněždub 

18.12. Vánoční koncert ZŠ a 
MŠ Kněždub 

ZŠ a MŠ Kněždub
Farní úřad 

16.30 Kostel Kněždub

18.12. Rozsvěcování Betlému u 
vánočního stromu 

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad 

17.30 Obec Kněždub

24.12. Zpívání u vánočního 
stromu 

Obecní úřad Kněždub
 

24.00 Obec Kněždub

27.12. Slavnostní mše svatá – 
Žehnání vína 

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub 

17.00 Kostel Kněždub

 
 

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

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 01.07.2018 do 31.10.2018:   3 
   
Počet dětí narozených v období od: 01.07.2018 do 31.10.2018    4   (2 chlapci, 
   2 děvčata)                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 01.07.2018 do 31.10.2018:                2  (1 muž, 1 žena)
                                                                                                  
Počet obyvatel k 31.10.2018 :                               Celkem                                  1092                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              441    
                                                                          Dospělí-ženy                               478  
                                                                          Dospělí celkem                           919
                                                                          Děti a mládež celkem             173  
                                                                          Děti do 15-ti let                         145
                                                                          Mládež 15 -18 let                    28

Průměrný věk obyvatelstva : 43,37 let.

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

Plán kulturních akcí – IV.čtvrtletí 2018.



Kněždubský zpravodaj  3/2018                                                                                    25   strana



strana   26                                                                                   Kněždubský zpravodaj  3/2018



Kněždubský zpravodaj  3/2018                                                                                    27   stranaHODY 2018



strana   28                                                                                   Kněždubský zpravodaj  3/2018

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
vydává OÚ Kněždub v nákladu 410 ks

Redakce: Libor Grabec, ing. Jan Petrucha, Ludmila Krausová, 
Jana Skamelková  a autoři jednotlivých příspěvků.

Neprošlo jazykovou úpravou, neprodejné

HODY 2018


