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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje.
Máme tu opět čas adventu. Odcházející podzim už předal vládu zimě, my trávíme venku
méně času než obvykle a v teple domova očekáváme blížící se svátky – Vánoce. Do nich
nám zbývá ještě několik adventních dní. Ty bychom měli využít ke zvolnění tempa našich mnohdy hektických dní a duchovně se připravit k oslavě křesťanských svátků. Svět
českých Vánoc, tedy svět andělů, čertů, svatého Mikuláše, Ježíška a celé svaté rodiny je
živý a opravdový svět, který je prostě neporazitelný. Má hloubku univerzálního lidského
příběhu a nejde v něm o žádnou propagandu, nýbrž o naše hluboké a velice pevné kulturní kořeny. Je potřeba na tyto svátky pohlížet nejen konzumně a komerčně, ale především
se zamyslet nad jejich ideou. Je to idea nejen křesťanské víry a našich tradic, ale také
idea vzájemného utvrzování přátelství, sounáležitosti a pospolitosti jak v rodinách, tak
i mezi námi všemi, kteří společně žijeme v jedné velké rodině zvané Obec Kněždub.
S pozvolným příchodem zimních dnů přichází také dokončení a útlum stavebních
aktivit, které měla obec v letošním roce ještě rozpracované. Zůstává tak především
administrativní dokončení všech investičních akcí. Samozřejmě konec roku letošního
je bilancováním akcí uskutečněných, nicméně již teď je potřeba myslet na rok příští.
Úkolem nového zastupitelstva obce bude připravit zodpovědně rozpočet na rok 2019 a
také investiční priority, které obec čekají v nejbližším období. A nejsou to jen priority
stavebního charakteru. Obec musí být dobře připravena na zajištění bezproblémového
chodu všech oblastí, které spadají do její kompetence tak, aby vám občanům byla schopna poskytnout standardní podmínky v oblasti denního života. Věřte, že v dnešní době to
není jednoduché a v některých obcích ani úplně samozřejmé.
Nejen prací je však člověk živ a je třeba také myslet i na společenskou stránku života
v naší obci. Zábava, kultura, sport, to vše také patří k životu naší obce. Z pohledu kulturních a společenských událostí, které by se měli uskutečnit v roce 2019, proběhla tradiční
schůzka představitelů všech aktivních organizací v obci a výsledkem našeho společného
jednání je zpracovaný harmonogram dosud známých kulturních akcí pro příští rok, který
je obsahem tohoto vydání zpravodaje.
Akcí je připravováno mnoho, tak pokud se přímo nezúčastníte na jejich organizaci, přijděte tyto akce alespoň navštívit a podpořit tak jejich organizátory.
V roce letošním a čase předvánočním se ještě setkáme na Vánočním koncertu, který se
uskuteční v úterý 18.12.2018 od 16.30 hodin v Kostele sv. Jana Křtilele. Koncert připravuje ZŠ a MŠ v Kněždubu. Následně potom proběhne slavnostní rozsvěcování obecního
betlému u vánočního stromu. Srdečně Vás na tuto akci zvu.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem svého úvodního slova tohoto vydání
zpravodaje, poděkoval Vám všem za spolupráci a trpělivost, kterou jste v letošním roce
vůči obecnímu úřadu projevili. Mnozí z vás také vypomohli a usnadnili práci obce hlavně při společenských akcích.
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S blížícím se koncem roku vám přeji za sebe, zastupitele obce i všechny zaměstnance
obecního úřadu klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce 2019
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1.11.2018 do 10.12.2018.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 02.11.2018.
ZO schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Program ustavujícího zasedání ZO Kněždub
Zapisovatele ing. Jana Petruchu
Ověřovatele zápisu Mgr. Jaroslava Mrkvu a Josefa Tesaře.
Jednací řád zastupitelstva obce Kněždub.
Určení funkcí, které budou vykonávány zvolenými členy zastupitelstva obce – starosta obce bude vykonávat funkci jako uvolněný, místostarosta bude vykonávat
funkci jako neuvolněný
Způsob volby starosty, místostarosty, členů výborů a komisí aklamací (veřejným
hlasováním).
Zvolení uvolněného starosty obce p. Libora Grabce, Kněždub 254, 696 64
Zvolení neuvolněného místostarosty obce Ing. Jana Petruchu, Kněždub 131, 696 64
Volbu Finančního výboru ve složení: předseda Mgr. Jaroslav Mrkva, členové: Miroslava Andrýsková, Radim Hoňka.
Volbu Kontrolního výboru ve složení: předseda: Josef Tesař, členové: Josef Zubatý,
Miroslav Mařík.
Volbu Komise výstavby a životního prostředí ve složení: předseda Josef Nejedlík,
členové: Miroslav Mařík, Radim Hoňka, Libor Grabec, Ing. Jan Petrucha
Volbu Komise kulturní, sociální a školské ve složení: předseda Radim Hrbáček, členové: Mgr. Jaroslav Mrkva, Miroslava Andrýsková, Miroslav Mařík, David Teplý,
Josef Tesař, Josef Zubatý.
Členy VH DSO ČOV Velička: Libor Grabec, ing. Jan Petrucha, Mgr. Jaroslav Mrkva,
Miroslav Mařík, Radim Hrbáček, Miroslava Andrýsková, Radim Hoňka, Josef Nejedlík, David Teplý, Josef Tesař, Josef Zubatý,
Volbu zástupců obce v Radě ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace: Mgr. Jaroslav Mrkva, Radim Hoňka, Radim Hrbáček.
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15) Starostu obce jako zástupce obce v DSO Mikroregion Strážnicko a MAS Strážnicko.
16) Výši odměn pro členy ZO Kněždub dle Nařízení vlády č.318/2017 o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.
17) Užívání soukromého vozidla starostovi obce ( Reg.značka : 3B4 1654 ) při dopravě
na jednání probíhající v zájmu obce.
18) Rozpočtové opatření obce č.5/2018.
19) Dohodu o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p.č. 3013/92.
20) Dohodu o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p.č. 3013/90.
ZO bere na vědomí:
Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).

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.
Vývoz komunálního odpadu (popelnic) v době vánočních svátků.
Pravidelný vývoz popelnic se uskuteční ve čtvrtek 27.12.2018.

ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 21.12.2018 – 02.01.2019.
Pátek

21.12.2018

7.30 – 11.00

Pondělí

24. 12. 2018

Svátek

Úterý

25. 12. 2018

Svátek

Středa

26. 12. 2018

Svátek

Čtvrtek

27. 12. 2018

Neúřaduje se.

Pátek

28.12.2018

8.00 – 11.00

Pondělí

31.12.2018

Neúřaduje se.

Úterý

1.1.2019

Svátek

Středa

2.1.2019

Dle úředních hodin
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Obecní úřad Kněždub oznamuje, že kalendář na rok 2019 letos nebyl vydán.

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


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

Honební společenstvo Kněždub
Svolává VALNOU

HROMADU HS, která se koná dne

22.března 2019 v 18.30 hodin
na klubovně MS Šumárník Kněždub
Pořad valné hromady
1. Zahájení
2. Schválení jednacích bodů valné hromady
3. Zpráva starosty honebního společenstva
4. Zpráva finanční,čerpání rozpočtu
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Zpráva revizní komise
7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

starosta HS Zachar Václav
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Bubnování – preventivní program, šikana
Terapie v rytmu afrických bubínků „djembe“ například zlepšuje jemnou motoriku a pozitivně ovlivňuje spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry. Hlubší tóny bubnů a jejich
vibrace ovlivňují vnitřní nervové dráhy. Vlivem vibrací dochází k uvolnění a celkové
harmonizaci. Soustředěním na jinou, nezvyklou činnost a odvedením pozornosti dochází
také k odreagování a k podstatnému zlepšení nálady.

Průvod světlušek
Dne 9. listopadu jsme se podobně jako loni sešli v
průvodu světlušek. Po úvodním vystoupení dětí z mateřské školy následovala píseň žáků základní školy.
Pak jsme se vydali s lampičkami, lampiony a jinými
světýlky po vesnici. Děti si prošly překážkovou dráhu,
za jejíž zvládnutí dostaly svítící náramek. Starší děti
absolvovaly stezku odvahy. Nechybělo ani občerstvení, které připravily p. Máčalová a kuchařky. Rodiče
mohli ochutnat pomazánky, které se připravují dětem
na svačinky ve školce. Sladké pohoštění připravili někteří rodiče a děti s paní učitelkou Blaškovou. Tečkou
za hojně navštívenou akcí byl ohňostroj. Děkujeme
všem, kteří nám pomohli tuto akci připravit.
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Slovácké divadlo
Dne 13. listopadu navštívila naše škola Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Zhlédli
jsme pohádkový muzikál Anička a bylinkové kouzlo, ve kterém malá holčička jménem
Anička objeví kouzelný svět bylinek. Dívenka má nelehký úkol, ubránit s pomocí kouzel
louku před plány svého otce, postavit zde obchodní dům. V muzikálu zazněly krásné
písničky a my jsme se dozvěděli spoustu nových informací o užitečnosti bylinek.

Bible a my
Na podzim u nás proběhlo školní kolo soutěže Bible a my. Letošní téma byl „Abrahám“.
Ze školního kola do okresního postoupila Nikol Petruchová, která se ve Strážnici umístila na krásném 5. místě. Blahopřejeme.

Ze života MŠ.
Besedovali jsme s babičkou a dědečkem Zubatými na téma: „ Jak se žilo a bydlelo dříve.“
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Vítali jsme občánky do života, zazpívali jsme jim v kroji v Obřadní síni Obecního úřadu.

Zhlédli jsme divadelní představení: „ ZOO – vystoupení se zvířátky“.
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S tradicemi Vánoc jsme se seznámili na Selském domě – měli jsme možnost zjistit, jak
se žilo dříve
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Proti nachlazení jsme si uvařili bylinkový čaj.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Dne 11.listopadu se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu vítání našich nejmladších
kněždubských občánků. Tentokráte to bylo 12 dětí. Přejeme jim, i jejich rodičům mnoho
zdraví a spokojenosti ve společném životě.

SETKÁNÍ SENIORŮ.
Na 1. prosince se určitě těšili naši senioři. Jako každý rok, tak i letos proběhlo setkání
seniorů v místní sokolovně. Pořad, který pro ně připravili zástupci obecního úřadu, místní herecká skupina, členky pěveckého sboru a ostatní ochotníci, se jim jistě líbil. Viděli
krásný …což bylo velmi zdařilé vystoupení. Program zakončila scénka, kde si senioři
jistě přišli na své. Závěr pěkného podvečera proběhl v duchu volné zábavy při pěkné
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písničce s dobrým jídlem, zákuskem s kávou a dobrým vínkem. Přejeme všem seniorům
hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání v čase vánočním i do nového roku. A za rok zase
nashledanou. Fotografie z této akce budou uveřejněny v příštím vydání zpravodaje.
Starosta obce

Adventní poselství.
Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím
arcibiskup Jan Graubner pastýřský list. Zabývá se v něm duchovním životem rodiny a
jejím misijním působením v nejbližším okolí:
„Vstupujeme do adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme
zvláštní pozornost misiím,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup a připomíná, že nejde jen
o misie v zahraničí, ale také v nejbližším okolí. „Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí
lidí kolem nás,“ dodává.
Oceňuje pak úsilí rodin, které rozvíjejí duchovní život v modlitbě, účasti na bohoslužbě
a náboženské výchově, a vyjadřuje lítost nad těmi rodinami, kde děti do náboženství
nechodí mimo jiné kvůli nadměrnému množství mimoškolních aktivit. „Věřím, že jejich
rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší. Ale o tyto rodiny si dělám vážné
starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása?“ ptá se
a dodává: „Přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti nebo věčnosti, ale současnosti.
Pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme
se později divit, že se takzvaně spustí se špatnými kamarády.“
Letošní advent mají podle otce arcibiskupa věřící využít k ujasnění svých hodnot a ke
změně praxe tam, kde dosavadní cesta nevede k pravému cíli. „Někdy zjistíme, že dítě
má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se
nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny. Jiné dítě bude šťastné, když dostane dalšího sourozence,“ vyjmenovává.
Zároveň mají lidé myslet i na druhé: na rodiny svých přátel, rodiče spolužáků svých dětí i
další – třeba ty, kdo byli kdysi pokřtěni nebo i křesťansky vychováni, ale pak se vzdálili.
„Pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat
je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako
adventní úkol,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Jestli někomu pomůžete ke
sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější. Letošní advent prožijme v duchu
misionářského poslání a začněme ve své rodině.“
V závěru pak cituje slova Chiary Lubichové o rodině: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic
jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. A pokud rodina ve světě
ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat
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nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji
Bůh zamýšlel,“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná

Tak jako náš otec arcibiskup Jan přejí mnoho radostného očekávání všem naším rodinám.
Chtěl bych také pozvat Vás na prožívání společné radosti při Vánočních bohoslužbách.

Pořad Vánočních bohoslužeb v Kněždubu.
Neděle 23.12. – 4.neděle adventní
10:30 – mše svatá a otevírání Betléma (děti můžou donést zvonečky)

Pondělí 24.12. – Štědrý den:
22:00 – Půlnoční mše svatá a po ni zpívání koled u Vánočního stromu

Úterý 25.12. – Narození Páně:
9:00 – slavnostní Vánoční mše svatá

Středa 26.12. – svátek sv. Štěpána:
10:00 – mše svatá ze zpěvem koled s cimbálem a pěveckým souborem

Čtvrtek 27.12. – svátek sv. Jana
17:00 – mše sv. za vinaře s žehnáním vína a ochutnávkou po mši sv.
Neděle 30.12. – svátek Svaté Rodiny
10:30 – mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů

Pondělí 31.12. – konec roku – sv. Silvestra
17:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roku 2018

Úterý 1.1.2019 – Panny Marie, Matky Boží:
10:30 – mše svatá o Boží požehnání v Novém roce

Sobota 26.01.2019 – farní ples v Tvarožné Lhotě
na setkání s Vámi během adventu a Vánočních svátku těší se
otec Jan

Kněždubský zpravodaj 4/2018
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Plán farnosti v roce 2019
Úterý 1.1. 2019 – Panny Marie, Matky Boží:10:30 – mše svatá o Boží požehnání v Novém roce
Neděle 6. ledna – slavnost Zjevení Páně – Tři Králů : mše svatá v 10:30 a od 12:00 Tříkrálové koledování
Sobota 26. ledna – farní ples v Tvarožné Lhotě
Středa 6. března - Popeleční středa – začátek postní doby
Květná neděle 14. dubna– začátek Svatého týdne –– žehnání kočiček
Velký pátek 19. dubna - Velkopáteční obřady ve 12:00 a Křížová cesta do Kněždubu 15:00
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ –21. dubna:
Kněždub Paschální Vigilie v sobotu 20. dubna ve 21:00 a slavnostní velikonoční mše
svatá v neděli 21. dubna v 8:30
Neděle 9. června Slavnost Seslání Ducha Svatého
Neděle 16. června Slavnost Nejsvětější Trojice –První Svaté Přijímání dětí
Čtvrtek 20. června Slavnost Božího Těla – průvod Božího Těla po mši sv.
Neděle 23. a pondělí 24. června - Pouť a Patrocinium kostela sv. Jana Křtitele:
Sobota 13. července – 100 let Sboru dobrovolných hasičů – mše svatá v 10:30
Neděle 1. září – poděkování za úrodu a žehnání školních potřeb
Neděle 13. října – mše svatá za myslivce v 10:30
Neděle 20. října – Hodová mše svatá v 10:30
Pátek a sobota 1. a 2. listopadu - Slavnost Všech Svatých a vzpomínka na zemřelé
První neděle adventní 1. prosince – začátek nového Církevního roku
Neděle 22.12. – 4. neděle adventní
10:30 – mše svatá a otevírání Betléma (děti můžou donést zvonečky)
Úterý 24.12. – Štědrý den:
22:00 – Půlnoční mše svatá a po ni zpívání koled u Vánočního stromu
Středa 25.12. – Narození Páně:
9:00 – slavnostní Vánoční mše svatá
Čtvrtek 26.12. – svátek sv. Štěpána:
10:00 – mše svatá ze zpěvem koled s cimbálem a pěveckým souborem
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Pátek 27.12 – svátek sv. Jana
17:00 – mše sv. za vinaře s žehnáním vína a ochutnávkou po mši sv.
Neděle 29.12. – svátek Svaté Rodiny
10:30 – mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů
Úterý 31.12. – konec roku – sv. Silvestra
17:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roku 2019

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH
ORGANIZACÍ

Letošní podzim plný slunce oddálil vnímání končícího se roku a zimního zklidnění.
Většina z nás plně využila krásného počasí k dokončení svých plánů. Nicméně s prvními
sněhovými vločkami, které se jen lehce opozdily za Svatým Martinem, je znát, že zima
je tady. A tedy i doba zastavit se, odpočinout a ohlédnout se zpátky za uplynulým rokem.
Ohlédnout se, vážit si toho co se zvládlo, radovat se z toho co se podařilo, poučit se z
toho, co úplně nebo vůbec nevyšlo. A poděkovat za tu možnost.
Tak jak jsme prožili letošní rok 2018 u nás v kynologickém klubu?
V rámci klubového života jsme po lednové výroční členské schůzi, únorové „cvičákovské“ domácí zabijačce, zorganizovali několik brigád a společných grilování. Na
přelomu července a srpna se opakovaně uskutečnil výcvikový tábor na Lučině. Při akcích
pro veřejnost jsme se zúčastnili červnového „Jánského gulášfestu“ v Kněždubě. Před
koncem prázdnin na cvičišti v Hroznové Lhotě opět proběhl Den pro děti a veřejnost s
ukázkami jak sportovního, tak díky panu Prečanovi, i policejního výcviku psů. Dění na
cvičebním place oživil vtipný a pohotový komentář našeho hosta, rozhodčího Ing. Miroslava Vávry. Následovaly soutěže pro děti, táborák a závěrečné předávání cen s bohatým
doprovodem sladkostí. Mimo několika dalších brigád k údržbě cvičiště a oprav náš rok
končil přípravou jubilejní, už desáté listopadové ochutnávky jídel na kněždubské sokolovně. Ochutnávku připravujeme a chystáváme co možné nejlépe, ale učíme se každým
rokem. Pokaždé nás něco překvapí, něco se povede méně. Každopádně se snažíme, aby
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se naši hosté cítili dobře a aby jim
chutnalo. Podařilo se nám předejít
loňskému světelnému koncertu a na
dalším zlepšení budeme pracovat. Z
chyb se snažíme poučit a v příštím
roce obměnit jídelníček. Vážíme si
Vašeho zájmu a trpělivosti. Děkujeme za Vaši podporu a hojnou účast.
Opakovaně bychom chtěli poděkovat „patentkářkám a patentářům“,
kteří nám opět velmi pomohli a
zdarma vyrobili čtyři stovky vynikajících patentů, po kterých se během
dvou hodin jen „zaprášilo“.
V oblasti výcvikové jsme v dubnu uspořádali zkoušky z výkonu,
kdy všichni zúčastnění (i přespolní) zkoušky úspěšně zvládli. Další
zkoušky na našem cvičišti byly v
listopadu, tentokrát se dařilo střídavě, a někteří zkoušky nezvládli,
takže je na čem pracovat. Co se týká
výsledků na tomto poli, pan Hudeček z Louky mimo složené zkoušky
z výkonu, opět úspěšně působil i na
výstavním poli. Mimo jiné v červnu
získal s německým ovčákem Artusem na Oblastní výstavě v Troubelicích v pracovní třídě 2. místo v
dlouhosrsté variaci. V průběhu roku
další zkoušky složili Martin Matyáš,
Josef Petrucha, Lubomír Štípský a
Dagmar Orsáková. Koncem listopadu složil Josef Petrucha s Agarem i nejvyšší zkoušku NZŘ (ZVV3).
Na počátku listopadu se v Kroměříži konalo Otevřené MČR mládeže a juniorů
ČKNO 2018, kterého se zúčastnil Martin Matyáš. Dále připojujeme jeho slova: „Dne
3. – 4. listopadu 2018 se konalo Otevřené mistrovství ČKNO a já se taky zúčastnil. Byly
zde čtyři kategorie ZVV1, IPO1, IPO2 a IPO-VO. Já jsem se rozhodoval mezi IPO1
a ZVV1, ale nakonec jsem si zvolil IPO1. V sobotu 3. listopadu jsme měli cviky A+B
(stopa + poslušnost). Sice poslušnost nedopadla podle mých představ, ale nedopadla
ani nejhůř. Po celé poslušnosti až všichni odcvičili tak jsme jeli na stopy, které byly na
travnatém terénu. Fena to zvládla nad moje očekávání. To bylo pro dnešní den vše. Další
den v neděli 4. listopadu jsme měli cviky C (obrana). S obranou jsem nejvíc spokoje-
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ný, poněvadž byla nejpovedenější ze všech
cviků. Po obranách následovalo vyhlášení.
Skončil jsem na třetím místě, což jsem vůbec nečekal. Byl to můj první závod a já
jsem skončil na „bedně“. Se svým výsledkem jsem velmi spokojený a doufám, že to
nebyl můj poslední turnaj.“
Náš klub má stále něco přes dvacet stálých členů, byť „tvrdé jádro“ tvoří desítka,
při nejnáročnějších akcích (Ochutnávka,
Dětský den atd.) je schopna se zapřipojit
většina. Členové jsou z Kněždubu, Hroznové Lhoty, Tasova, Louky, Veselí nad
Moravou, Strážnice, Hrubé Vrbky, Moravského Písku, Ostrožské Nové Vsi a nově
i Kozojídek. Na cvičišti převažují nadále
němečtí ovčáci, ale uvidíte tu i bílé švýcarské ovčáky, rotvajlera, belgického ovčáka,
moskevského strážního psa, bandoga, borderkolii i křížence. Stále se nejvíce scházíme v nedělním dopoledni a středečním odpoledni. Každý člen si na cvičiště dojíždí i
kdykoliv, kdy mu to vyhovuje.
Tak jako každoročně bych i letos chtěl
na tomto místě poděkovat za podporu a
spolupráci obecním úřadům v Kněždubě,
v Hroznové Lhotě a v Tasově. Přátelům,
soukromým osobám a firmám děkujeme za
sponzorství a pomoc při pořádání Dne pro
děti a veřejnost i Ochutnávky. Stejně tak
díky patří i dalším sdružením a složkám.
Děkujeme všem, kteří nám byli nápomocni
při organizaci ochutnávky, včetně našich
rodin, známých a našim členům, zejména
pak panu Aleši Šupovi a Zdeňkovi Maňákovi za přípravu teplé a studené kuchyně.
Dovolte mi popřát Vám všem klidné,
spokojené a radostné prožití vánočních
svátků, veselý Silvestr a zdravý a šťastný
rok 2019.
							

Za KK Karpaty
Jaroslav Mrkva
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Ženský pěvecký sbor
V tomto roce ženský sbor slavil 20 let od svého prvního vystoupení. K tomuto výročí
jsme pozvaly sbory ze sousedních dědin. Myslíme si, že písničky se mají stále zpívat,
aby mladší generace mohla převzít tu pomyslnou štafetu a lidová píseň nezanikla. Tímto
bychom chtěli pozvat mezi nás mladé ženy a dívky, přijďte mezi nás do ženského sboru
a pomozte tuto tradici oživit. Ženský sbor má v současné době 11 členek. Na harmoniku
nás doprovází Lukáš Frolka.
Letos jsme zpívaly na vinobraní v Kněždubě i ve Strážnici, 8.12. jsme vystoupily na
adventním koncertě v Kněždubě, který pořádal mužský pěvecký sbor. Zazpíváme u rozsvícení betlému u vánočního stromu a budeme koledovat na Štědrý den po půlnoční mši
svaté.
Přejeme všem občanům spokojené a milostiplné svátky vánoční. Do nového roku hodně
zdraví, štěstí a hojnost Božího požehnání.
za ženský sbor
Marie Křížanová
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Sbor dobrovolných hasičů.
Opět se neskutečně rychle blíží konec tohoto roku a jako každý rok, tak i tentokrát
Vás chci seznámit co se u hasičů během roku uskutečnilo. Naší první akcí byla výroční
valná hromada, na které byly odsouhlaseny naše akce na rok 2018. V únoru jsme
pořádali Hasičský ples s nedělní obchůzkou obcí. V měsíci dubnu byla sloužena
mše svatá za živé a zemřelé hasiče. Květen začal pro nás sběrem železa a naší členové se zúčastnili s praporem v Brně na oslavách 100 - ho vzniku Československé
republiky. Za účast jsme si přivezli pamětní stuhu na prapor. Dále mezi naše akce
patřilo i vaření jánského guláše a taky jsme pořádali Memoriál Josefa Křížana na
místním hřišti. Další naší akcí se uskutečnilo hasičské odpoledne s grilováním kolen,
cigár a krkovičky. O prázdninách se doprovázela pouť na sv. Antonínek a účastnili jsme
se požární soutěže na Slovensku. V říjnu se uskutečnil podzimní sběr železa a na
hody se čepovalo pivo a byli pozvání do Bradla na oslavy též 100 -ho výročí založení
Československé republiky, kde jsme dostaly pamětní medaili. Taky bychom vás chtěli
pozvat na náš hasičský ples a fašaňkovou obchůzku obcí - více v pozvánkách.
Obecnímu úřadu a celému zastupitelstvu chci poděkovat za jejich podporu. Na závěr mi
dovolte popřát vám krásné a příjemné prožití svátku vánočních a hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2019.
Za SDH Kněždub Tomáš Zubatý
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FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD MASEK OBCÍ

KDY: 3. BŘEZNA 2019 VE 12:30hod.
KDE: SRAZ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
SRDEČNĚ VÁS ZVE SDH KNĚŽDUB
( kdo nemá masku a chce se účastnit průvodu může si masku pučit
v den konání průvodu na hasičárně od 12 hodin )

Florbal - Sezona 2018/2019.
Do sezony 18/19 jsme vstoupili s kategorií dorostu celkem solidně. Máme za sebou dva
turnaje a nacházíme se na druhém místě divize Východ. Sestava dorostu je tvořena hráči
s velkým věkovým rozptylem. Jádro týmu představují dorostenci, následuje několik
starších žáků a dva mladší žáci. Na týmu se projevuje, že někteří kluci netrénují, tak
pravidelně, jako by měli a jejich herní projev není ideální. Berou florbal jako koníček a
ne jako výkonnostní sport. Což chápu, když někdo od mala trénuje dvakrát týdně a nyní
má trénovat daleko více a ještě k tomu dojíždět na tréninky x kilometrů a obětovat svůj
volný čas, který ostatní spolužáci tráví u počítače popř. u juniorů v hospodě, je těžké.
Ale najdou se i výjimky, jsou to ti, kteří mají silnou emoční vazbu na sport a nevadí jim
vystupovat z komfortní zóny. Jen je tato situace pro trenéra těžká, jelikož musí s každým
hráčem pracovat individuálně a přizpůsobovat rychlost cvičení danému hráči.
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V polovině prosince jedeme s bývalými a současnými hráči Kněždubu na semifinále
a finále MS ve florbale do Prahy. Na jeden zápas skupinové fáze jsme se sešli na faře
a podporovali český tým od televizní obrazovky. Mám velkou radost, že se těchto akcí
účastní současní i bývalí hráči Kněždubu, kteří už hrají za jiné týmy. V letošní sezoně nás
čeká ještě několik zápasů. Cíl pro sezonu 18/19 je jasný, kvalifikovat se na finále Orelské
ligy. Další cíl si stanovíme před finále.
Příjemné prožití vánočních svátků, Vám přejí Florbalisti Kněždub.

Sokol Kněždub „OLD BOYS“.
Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že v tomto roce se po letech opět dalo dohromady mužstvo bývalých hráčů Sokola. Za celý rok jsme odehráli tři utkání, jejichž
výsledky nejsou důležité, hlavně že jsme to až na drobné šrámy ve zdraví přežili.
Naším cílem je v příštím roce, kromě sehrání několika přátelských utkání, také aktivně
se podílet na společenském a kulturním životě v obci, ať už na akcích pořádaných obcí
nebo jinými složkami.
Také my jsme se rozhodli přispět ke kulturním akcím a srdečně Vás zveme na 1. Rockový maškarní ples. Věříme, že každý z vás si tam najde v hudební i gastronomické nabídce
svůj kousek, kde se bude cítit příjemně a bude na akci rád vzpomínat.
Naším snem je z výtěžku plesu si pořídit originální retro dresy z roku 1942, v nichž naši
dědové a pradědové zakládali fotbal v naší obci.
Závěrem bychom Vám vážení spoluobčané chtěli popřát do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti a příjemných chvil, jak v běžném životě, tak na akcích konaných v obci.
S pozdravem kolektiv hráčů „OLD BOYS“
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TJ Sokol Kněždub.
Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé!
Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku 2018 seznámili s činností naší organizace TJ
Sokol Kněždub v uplynulé části sezóny a s plánem činnosti v nejbližším období.
Pod hlavičkou Sokola působí ve svých soutěžích družstva mužů, družstva mladších
žáků a družstvo šachového oddílu. Organizace a koordinace činnosti je značně náročná
a vyžaduje každotýdenní obětavou práci trenérů, funkcionářů oddílu i rodičů. Bohužel,
v mnohém se vždy jedná o jedny a tytéž osoby. Mnoho chlapců a také dívek je aktivních
i v jiných činnostech a oddílech (např. hudebky, florbal) a proto se snažíme jim umožnit
účast i tam, což řešíme vzájemnými dohodami a změnami herních termínů.
V uplynulém roce se členové Sokola Kněždub kromě své hlavní činnosti, tedy sportu,
zaměřili i na další oblasti – budovatelskou a společenskou. Na poli sportovním si družstvo dospělých vede po podzimní části soutěže v I. B třídě průměrně, kdy je na 5. místě
v tabulce s 20 body.
Daří se nám s vypětím sil zajistit fungování družstva mladších žáků, kteří působí
v okresní soutěži a po podzimní části soutěže jsou na 9. místě ve své skupině. Žákům se
tréninkově věnují Libor Grabec ml., Marek Sasín, Radim Hrbáček a střídavě také někteří
z rodičů. Důvodem je pracovní vytížení. Družstvo mladších žáků bylo přihlášeno do
okresní soutěže, i když za něj startují i děti věkem patřící ještě do přípravky. Bohužel je
to nutnost, protože bychom družstvo s ohledem na stanovená věková rozmezí v předpisech jinak ani nesložili. Je třeba zdůraznit, že zdůraznit, že u dětí je především důležitá
hra pro radost a nikoliv výsledky. Samozřejmě děti mají radost z výher, kterých dosáhly
a pokud prohrály, tak se většinou jednalo o těsné prohry. Přesto je u těchto chlapců a
děvčat vidět zájem a snaha se zlepšovat. Bohužel dětí, které by chtěly hrát fotbal, ubývá,
a proto jsme rádi za každého chlapce či děvče, kteří na hřiště přijdou a zkusí fotbal hrát.
Obracíme se proto na rodiče, aby své děti zkusili na hřiště přivést, aby si fotbal vyzkoušely. Možná, že je tato hra zaujme a budeme moci v práci s mládeží pokračovat. Reálně
totiž hrozí úplný zánik mládežnické kopané v Kněždubu. Za obětavou a nelehkou práci
s těmi nejmladšími patří poděkování těm, kteří se o ně několikrát za týden starají a všem
rodičům dětí, za jejich podporu a pomoc.
V oblasti budovatelské se průběžně pracuje na udržování zázemí na šatnách Sokola tak,
aby bylo možné vytvářet dobré podmínky nejen pro fotbalisty ale i pro další akce, které
se na hřišti konají (Jánská pouť, Memoriál J. Křižana, šachové soutěže, turnaj ve stolním
tenise).
Co nás čeká v roce 2019? Na poli sportovním je cílem bezproblémové působení mužů
v I. B třídě s cílem pohybovat se v popředí tabulky. U mládežnického družstva pak
zajistit jeho další činnost a rozvoj mladých fotbalistů. Na poli kulturně společenském
budeme opětovně spolupracovat a pomáhat na akcích obecního úřadu, a samozřejmě se
opět pokusíme dobře zabezpečit krojované hody 2019.
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Jak je zřejmé, pro příští období nás čeká spousta práce na zajištění kvalitního chodu
oddílu. Doufáme, že se nám naše cíle podaří naplnit ke spokojenosti své, ale především
Vás, našich fanoušků i všech občanů Kněždubu.
Tímto bychom chtěli poděkovat i všem našim sponzorům, kteří podporují kněždubský
fotbal.
Jako již tradičně proběhne 31. prosince 2018 v 10.00 hodin na fotbalovém hřišti
silvestrovské fotbalové ukončení roku a následné společenské setkání všech hráčů a
příznivců TJ Sokol, na které Vás všechny srdečně zveme.
Závěrem bychom vám všem popřáli jménem všech členů naší organizace příjemné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a šťastný vstup do roku 2019.
Výbor TJ Sokol Kněždub

Rozpis přípravných utkání mužů – zimní příprava 2019.
NEDĚLE 17.2.

Kněždub – Tvrdonice

zač. 14.00 (umělka Veselí )

SOUSTŘEDĚNÍ :

21.2. - 24.2 VÁPENKY – STŘEDISKO KLIMEK

NEDĚLE 3.3.

Kněždub – Ořechov

NEDĚLE 10.3.

Kněždub – Dolní Němčí

zač.14.00 (umělka UH. Brod)

NEDĚLE 17.3.

Kněždub – Velká n/Vel.

zač. 15.30 ( tráva)

zač. 14.00 (umělka Veselí)

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		

Počet sňatků uzavřených v období od 01.11.2018 do 10.12.2018:
Počet dětí narozených v období od: 01.11.2018 do 10.12.2018
Počet zemřelých v období od 01.11.2018 do 10.12.2018:
Počet obyvatel k 10.12.2018 :

Celkem

0
1 ( 1 děvče)
3 (1 muž, 2 ženy)
1090
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Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Dospělí celkem
Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let

441
477
918
172
145
27

Průměrný věk obyvatelstva : 43,38 let.
Zajímavost na závěr:
V průběhu roku 2018 se do obce nově přihlásilo k pobytu 23 osob. Z obce se odhlásilo 15 osob. V rámci obce se přestěhovalo na novou trvalou adresu v obci 12 osob.
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8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2019

Termín
Leden
6.1.
5.1.
12.1.
26.1.
Únor
2.2.
23.2.
9.2.
Březen
2.3.
3.3.
22.3.
30.3.
30.3.
Duben
21.4.
30.4.
Květen
11.5.

Název akce

Pořadatel

Čas

Místo

Tříkrálové koledování
Výroční členská schůze
SDH Kněždub
Myslivecký ples
Ples Farnosti Kněždub

Farnost Kněždub
SDH Kněždub

12.00
17.00

Obec Kněždub
Hasičská zbrojnice

MS Šumárník
Farnost Kněždub

19.30
20.00

Sokolovna Kněždub
Tvarožná Lhota

1.Maškarní rockový ples
Karneval ZŠ a MŠ
Kněždub
Výroční členská schůze
Sokol Kněždub

Staří páni fotbal
ZŠ a MŠ Kněždub

20.00
15.00

Sokolovna Kněždub
Sokolovna Kněždub

Hasičský ples
Fašaňková obchůzka obcí
VH Honebního
společenstva Kněždub
Turnaj ve vybíjené

SDH Kněždub
SDH Kněždub
Honební společenstvo
Kněždub
Farnost Kněždub
Klub přátel RP

19.30
12.30
18.30

Košt vín
Rybářské závody
Stavění máje

ČZS Kněždub
MO Rybářského svazu
Zahrádkáři Kněždub

13.00
8.00

Sokolovna Kněždub
Rybník Kejda
Před Sokolovnou

Den matek
První svaté přijímání

ZŠ a MŠ Kněždub
Farnost Kněždub

15.00
10.00

Sokolovna Kněždub
Kostel Kněždub

Košt regionálních produktů

Sokol Kněždub

16.00 Klubovna na šatnách
Sokol Kněždub

10.00
13.00

Sokolovna Kněždub
Obec Kněždub
Klubovna MS
Šumárník Kněždub
Sokolovna Kněždub
Hospoda Na Rožku

30.3.
vybíjené
Farnost Kněždub
10.00 Sokolovna Kněždub
8. Turnaj
PLÁNveKULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ 2019
Košt regionálních produktů
30.3.
Klub přátel RP
13.00 Hospoda Na Rožku
Duben
strana
Kněždubský
zpravodaj
4/2018
21.4. 26
Košt vín
ČZS Kněždub
13.00
Sokolovna
Kněždub
Rybářské závody
MO Rybářského svazu 8.00
Rybník Kejda
Stavění
máje
Termín
Název akce
Pořadatel
Čas
Místo
30.4.
Zahrádkáři
Kněždub
Před Sokolovnou
Leden
Květen
6.1.
Tříkrálové
koledování
Farnost
12.00
Obec Kněždub
11.5.
Den matek
ZŠ
a MŠKněždub
Kněždub
15.00 Sokolovna
Kněždub
5.1.
Výroční
členská
schůze
SDH Kněždub
17.00
zbrojnice
První svaté
přijímání
Farnost
Kněždub
10.00 Hasičská
Kostel Kněždub
SDH
Kněždub
Kněždub
12.1.
Myslivecký ples
MS Šumárník
19.30 Sokolovna Kněždub
Červen
Den dětí
Obecní
úřad
Kněždub 14.00
Obec Kněždub
26.1.
Ples Farnosti
Kněždub
Farnost
Kněždub
20.00
Tvarožná
Lhota
22.6.
Jánská
pouť
Obecní
úřad
Kněždub
12.00
Hřiště Sokol
Únor
Kněždub
2.2.
1.Maškarní rockový ples
Staří páni fotbal
20.00 Sokolovna
Kněždub
23.6.
Jánská pouť - patrocinium
Obecní úřad Kněždub 10.30
Kostel Kněždub
23.2.
Karneval ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Kněždub
15.00 Sokolovna Kněždub
Farnost Kněždub
Kněždub
29.6.
Okrsková
soutěž k výročí
SDH Kněždub
9.00
Hřiště Sokolstrana 23
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9.2.
Výroční členská schůze
Sokol Kněždub
16.00 Klubovna na šatnách
100.let SDH Kněždub
Kněždub
Sokol Kněždub
Sokol Kněždub
Březen
Termín
Název akce
Pořadatel
Čas
Místo
2.3.
Hasičský ples
SDH Kněždub
19.30 Sokolovna Kněždub
Červenec
3.3.
Fašaňková
obchůzka
obcí
SDH
12.30
Obec
13.7.
Oslavy výročí
100.let
SDH Kněždub
Kněždub
10.00
Obec Kněždub
Kněždub
22.3.
VH Honebního
Honební společenstvo 18.30
Klubovna MS
založení
SDH Kněždub
společenstva Kněždub
Kněždub
Šumárník Kněždub
Srpen
30.3.
Turnaj den
ve vybíjené
Farnost
Kněždub
10.00
Kněždub
24.8.
Dětský
na Kejdě
Rybáři Kněždub
13.00 Sokolovna
Rybník Kejda
Košt
regionálních
produktů
30.3.
Klub
přátel
RP
13.00
Hospoda
Na
Rožku
Den otevřených dveříKynologický klub
Cvičiště KKK
Duben
Den pro veřejnost
Karpaty
Hr.Lhota
21.4.
Košt vín
ČZS Kněždub
13.00 Sokolovna Kněždub
Rybářské závody
MO Rybářského svazu 8.00
Rybník Kejda
Září
Stavění
máje
30.4.
Zahrádkáři
1.9.
Dožínky
Obecní
úřadKněždub
Kněždub
10.30 Před
ObecSokolovnou
Kněždub
Květen
Farnost Kněždub
Kostel Kněždub
11.5.
Den matek
ZŠ a MŠ
Kněždub
21.-22.9.
Výstava
drobného
Český
svazKněždub
chovatelů 15.00
13.00 Sokolovna
Areál Českého
První svaté
přijímání
Farnost Kněždub
10.00
Kostel
Kněždub
zvířectva
svazu chovatelů
Kněždub
Říjen
Červen
18.-20.10.
Krojované hody s
Obecní úřad Kněždub
Obec Kněždub
Den
dětí
Obecní
úřad
Kněždub 14.00
Obec Kněždub
právem
Sokol
Kněždub
22.6.
Jánská pouť
Obecní úřad Kněždub 12.00
Hřiště Sokol
Listopad
Kněždub
9.-10.11.
Výstava exotického
Český svaz chovatelů
Sokolovna
23.6.
Jánská pouť
- patrocinium
Obecní úřad Kněždub 10.30
Kostel
Kněždub
ptactva
Kněždub
Farnost Kněždub
16.11.
Ochutnávka jídel.
Kynologický
klub
16.00
Sokolovna
29.6.
Okrsková soutěž k výročí
SDH
Kněždub
9.00
Hřiště
Sokol
Karpaty
Kněždub
100.let
SDH
Kněždub
Kněždub
30.11.
Setkání seniorů.
Obecní úřad Kněždub
16.00
Sokolovna
Kněždub
Prosinec

17.12
24.12.
27.12.

Rozsvěcování vánočního
betlému
Zpívání u vánočního
stromu
Slavnostní mše svatá –
Žehnání vína

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad
Obecní úřad Kněždub

16.00

Obec Kněždub

24.00

Obec Kněždub

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub

17.00

Kostel Kněždub

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