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1. Úvodní slovo

1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

Dovolte mě, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. První 
čtvrtletí letošního roku je za námi. Máme za sebou zimní měsíce, po dlouhé době i se 
sněhovou nadílkou a mrazivými dny. Také máme za sebou značné množství kulturních 
akcí, které jste mohli v tomto období navštívit nebo jen registrovat zpovzdálí. Začá-
tek roku se nesl tradičně v duchu plesové sezóny. Mohli jste se potkat na již tradičním 
mysliveckém plese, také na plese naší farnosti, který se letos uskutečnil u ve Tvarožné 
Lhotě nebo na tradiční fašaňkové zábavě a fašaňkovém průvodu po obci. Uskutečnil se 
také karneval Základní a mateřské školy Kněždub a děvčata ze Zumby připravily pro 
děti zábavné odpoledne s Mimoni. Zimní měsíce proběhly z pohledu obecního úřadu 
jako přípravné na další roční období, kdy potom probíhá realizace akcí, které zastupi-
telstvo obce schválilo pro letošní rok. Probíhala také příprava a schválení rozpočtu obce 
na rok 2017, podle kterého bude obec v tomto roce hospodařit, investovat, budovat a 
také podporovat místní zájmové a společenské organizace. Rozpočet obce na rok 2017 
byl schválen ve výši 13 622 400,-Kč a jeho podrobné znění naleznete na webových 
stránkách obce. Po loňských bohatých investicích se i pro letošní rok připravují další 
investiční akce a projektové dokumentace k jejich provedení. V plánu stavebních akcí se 
připravuje kompletní rekonstrukce všech autobusových zastávek v obci. Předmětem této 
rekonstrukce bude odstranění stávajících zastávek a výměna za nové, prostorová úprava 
kolem zastávek (zámková dlažba, zeleň), vybavení zastávek osvětlením a monitorova-
cím systémem. Projekt je v současné době dokumentačně připravován k realizaci. Špat-
ný stav zdi kolem mateřské školy nás také nutí přistoupit k její rekonstrukci, lépe řečeno 
k vystavění zdi nové. Tento úkol a jeho realizace nás čeká s největší pravděpodobností 
začátkem prázdnin. Další významnou investicí bude po nekonečném jednání s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ministerstvem financí odkoupení budovy 
zahrádkářů a chovatelů. Doufejme, že tato 7 letá anabáze bude konečně uzavřena. Čeká 
nás také pokračování v práci na přípravě nové lokality pro další stavební rozvoj obce, což 
je také víceletá záležitost. Obec bude také v letošním roce podporovat v činnosti spolky 
a organizace působící na jejím katastru. Podpora to bude jak finanční tak organizační. V 
rámci meziobecní spolupráce prostřednictvím MAS Strážnicko a projektu CykloResort 
Strážnicko, budou opraveny a dovybaveny cyklotrasy vedoucí obcí. Odpočivadla budou 
doplněny o nové lavice, stoly, koše a stojany na kola. Průběžně budou také doplňována 
vybraná místa v obci o nové odpočinkové zahradní sety. Vzhledem k tomu, že se nám 
v obci opět rozmáhá nešvar různého poškozování věcí a vybavení na dětských hřištích 
a jiných veřejných místech, budou tato postupně zahrnuta do monitorovacího systému, 
aby bylo bez jakýchkoliv diskusí a pochybností možné identifikovat pachatele. Bohužel 
se toto netýká jenom dětí a mládeže ale špatným příkladem jdou i mnozí dospělí. Za 
vše hovoří chování některých občanů, kteří pravidelně zcizují vybavení a hygienické 
potřeby z WC na hřbitově, nebo jejich chování na sběrných místech pro tříděný odpad. 
Zde zase není problémem ihned po provedení svozu prázdný kontejner „narvat“ až po 
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okraj například větvemi z ostříhané chvojky, jak se naposled stalo ve Výhoně. Kam mají 
pak ostatní ukáznění občané ukládat odpad do příštího svozu, který je za dalších 14 dnů? 
Na toto je v poslední době obzvláště nějaký „specialista“ u sběrného místa ve Výhoně, 
který je do kontejneru schopen „zapíchnout“ role starého lina nebo koberců, případně 
celou záchodovou mísu i s umývadlem. Ale děje se to i na ostatních místech v podob-
ném provedení. Hlavně, že máme 2x ročně sběr nebezpečného odpadu, za který obec 
platí nemalé peníze. Proto budeme asi muset monitorovat i tato místa. Nejsem osobně 
zastáncem rozmísťování kamer, fotopastí a podobných zařízení, které do značné míry 
ovlivňují a omezují náš život ale neznám momentálně jiné řešení, jak proti takovýmto 
lidem postupovat. Většina z nás se snaží, abychom měli obec čistou a upravenou, někteří 
to ale neřeší, a spoléhají na to, že nepořádek po nich vždycky někdo uklidí. Chtěl bych 
věřit tomu, že se naši spoluobčané, jak mladí tak starší nad tímto jednáním zamyslí a 
jejich chování se změní.
Závěrem našeho úvodníku bych vás chtěl všechny pozvat na kulturní a společenské akce, 
které se uskuteční v letošním roce v obci a jsou uvedeny souhrnně uvnitř tohoto vydání. 
Nejbližší kulturní akcí, která se tradičně uskuteční na sokolovně je Košt vína, který se 
uskuteční na Velikonoční neděli.
Vážení občané, přeji vám, aby k vám vstoupilo opravdové jaro, znovuzrození, nejenom 
to viditelné, ale aby se i v našem společném myšlení opětovně zrodilo a realizovalo sku-
tečné jaro, náš nový, správný a vstřícný přístup k lidem, přírodě i vzájemnému soužití    
v naší obci.
Přeji vám příjemné velikonoční svátky a těším se na setkání u příštího vydání zpravodaje
                                                                                                        Libor Grabec - starosta obce
                                                                    

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za 
období  od 1.1. 2017 do 1.4. 2017.

USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 19.01.2017  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 19. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 19. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Radim Hoňka.
3.  Program 19. jednání ZO.
4.  Kupní smlouvu č. 9417000005/4000206522, uzavřenou na základě smlouvy o pod-

mínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1213000861/158040 ze dne 15.7.2013, na 
úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které 
je ve vlastnictví Obce Kněždub a které bylo realizováno v rámci stavby „ZTV pro 
výstavbu RD Za hřištěm, Kněždub.
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5.  Záměr na odprodej pozemku – části parcely 6759/48 v k.ú. Kněždub, ve vlastnictví 
obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 18. jednání ZO dne 16.12.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 16.12.2016 do 19.1.2017.

USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 17.02.2017  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 20. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 20. jednání ZO: Milan Durna, Josef Zubatý.
3.  Program 20. jednání ZO.
4.  Rozpočet obce na rok 2017 v paragrafovém členění.
5.  Rozpočtový výhled na období 2018-2020.
6.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace na rok 2017.
7.  Dohodu o zrušení věcného práva předkupního k pozemku p.č. 3013/94 v k.ú.Kněž-

dub – Milan Káčerek, Kněždub č.p.135, 69664.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 19. jednání ZO dne 19.1.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 19.1.2017 do 17.2.2017.
3.  Rozpočet ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace na rok 2017.
4.  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2017.

ZO zamítá:

1.  Návrh České pošty, s.p. na změnu formy poštovní obsluhy v obci v rámci projektu 
Pošta Partner.

USNESENÍ Z 21. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 24.03.2017  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 21. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 21. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, Radim Hrbá-

ček.
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3.  Program 21. jednání ZO.
4.  Kupní smlouvu č.UZSVM/BHO/2213/2017-BHOM.
5.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č.8800074311_1/VB k plynárenskému zařízení 

v lokalitě Za Hřištěm.
6.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace k 31.12.2016.
7.  Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace za rok 2016 a 

rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.
8.  Rozpočtové opatření č.1/2017.

ZO ruší :

1. Usnesení Bod č.7) ze 16. Jednání zastupitelstva obce, konaného dne 23.09.2016.  

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 20. jednání ZO dne 17.2.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 17.2.2017 do 24.03.2017.
3.  Žádost občanů o odstranění nebo přestavbu autobusových zastávek.
4.  Informaci o situaci v MŠ Kněždub, a obsah sdělení v předložené petiční listině rodi-

čů dětí navštěvujících MŠ.

ZO ukládá:

1.  Zastupitelům obce, kteří jsou členy Rady školy, projednat na jejím jednání problema-
tiku specifikovanou v petiční listině rodičů dětí navštěvujících MŠ.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2017.

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

Nebezpečný odpad  - STŘEDA 10. 5. 2017.

Dne 10.5.2017 bude od rána od 9.30 hodin přistaven na sběrném stanovišti na prostran-
ství před Sokolovnou velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracov-
níci specializované firmy budou odebírat  zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad 
(barvy, toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Žádám občany, aby dodržo-
vali stanovený termín a nenaváželi odpad v předcházející dny.

Starosta obce
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Tříkrálová sbírka 2017.

Také v letošním roce probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka, a to v neděli 8.1.2017. Při 
této sbírce bylo vybráno 36 000,-Kč. V loňském roce 2016 bylo vybráno 31 600,- Kč. 
Děkujeme všem organizátorům, koledníkům a také všem, kteří ve sbírce přispěli.

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
PLÁN AKCÍ  2017   -   Základní škola.

DUBEN
19. 4. 2017 – Zápis žáků do 1. ročníku
27. 4. 2017 – Rej čarodějnic - ŠD
4. Tvarožnolhotská olympiáda
Divadlo Uherské hradiště
Den země – VIS Bílé Karpaty
KVĚTEN
3. 5. 2017 – Den Slunce - ŠD
14. 5. 2017 – Den matek 

Akce školy se mohou v průběhu roku měnit !!!

Vánoční koncert
Během vánočního koncertu jsme diváky provedli vánočním adventem s lidovými zvyky 
a tradicemi. Žáky doprovázely bývalé žákyně naší školy. 

16. 5. 2017 – Zápis žáků do MŠ
Pythagoriáda

ČERVEN
Školní výlet
Hvězdárna Veselí nad Moravou – ŠD
Vesmírné odpoledne - ŠD
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Bruslení
Znáte tu větu:“ Mohlo by se….“     
A právě tato věta nás napadla           
v lednu, když už delší dobu mrzlo. 
„Mohlo by se udělat na hřišti klu-
ziště.“ Ale sami to neuděláme. Tak 
jsme oslovili hasiče Petra Štípské-
ho, rodiče (hlavně tatínky) a nako-
nec se k nám připojila i mládež pod 
vedením Radima Zalubila. Mamin-
ky nás morálně podpořily a doda-
ly teplé nápoje. A každý večer do 
pozdních nočních hodin  po dobu 
tří týdnů se stříkalo a následně udr-
žovalo kluziště. To jsme si dosyta 
užili. Každé dopoledne jsme šli 
bruslit se školními dětmi. Odpoled-
ne si mohly zabruslit všechny děti a 
navečer si zase zahráli kluci hokej.
Doufejme, že i příští zimu nám 
bude přát počasí. Ještě všem jmé-
nem kněždubských dětí moc děku-
ju.
    

Jana Piškulová
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Divadelní představení 
– Honza a zakletá víla

Dne 18. 1. jsme s žáky navštívili pohádku o přá-
ních, fantazii, lásce a snech.
V pohádce Honza a zakletá víla ožívá neoby-
čejně obyčejný příběh, ve kterém se setkává ně-
kolik divadelních technik - od klasické činohry, 
přes zpěvohru, pohybové divadlo, pantomimu až                 
k černému divadlu.
Výpravná malovaná scéna a kostýmy umocněné 
luminiscenčním prostředím, srozumitelný příběh 
a řada melodických písniček, to je tvorba Divadla 
Pohádka.

Dětský karneval

V únoru se opět uskutečnil dětský karneval. Děti se 
tradičně představily v nápaditých maskách, zasoutěži-
ly si, k tanci jim hrál osvědčený DJ Říha. Samozřejmě 
nechyběla bohatá tombola a občerstvení. Děkujeme 
rodičům a sponzorům za dary do tomboly.
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Přednáška 
Zdravé zuby

Z čeho se zub skládá? Proč se 
tvoří zubní kaz? Jak si správ-
ně čistit zuby a  kolikrát denně? 
Nejen na tyto otázky dostali žáci 
1. až 5. ročníku odpověď během 
zajímavé přednášky s názvem „ 
Zdravé zuby“. Studenti stoma-
tologie ve své prezentaci žákům 
vysvětlili složení zubů i vznik 
zubního kazu.
Poté žákům předvedli techniku 
správného a dokonalého čištění 
zubů. Zároveň jim ukázali nej-
vhodnější zubní kartáček. Tato 
beseda přinesla žákům velkou in-
spiraci i důležité informace, které 
povedou k jejich kvalitní zubní 
hygieně.

Školní družina

Po Vánočních svátcích jsme 
se dočkali sněhové nadílky, 
kterou jsme si ve družině 
náležitě užili – soutěžili 
jsme ve stavbě největšího 
sněhuláka, koulovali jsme 
se… V rámci našeho ves-
mírného putování jsme se 
dozvěděli hravou formou 
spoustu zajímavostí o Měsí-
ci, Marsu a ostatních plane-
tách, zkoušíme nejrůznější 
pokusy. Tvoříme z odpado-
vých materiálů, hrajeme tý-
mové hry a různé soutěže.
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Dne 10. 5. 2017 pořádá obec Kněždub a Základní škola a Mateřská škola Kněždub

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, 
PAPÍRU A ELEKTROODPADU

    
 Sběrné místo :  prostor před MŠ

Tvarožnolhotská olympiáda

V pátek 31. března se uskutečnilo sportovní klá-
ní mezi Kněždubem a Tvarožnou Lhotou. Děti 
plnily tři disciplíny – překážková dráha, skok z 
místa a skok přes švihadlo. Za naši školu skvěle 
uspěli: ve starší kategorii František Kočvara – 
1. místo ze skoku z místa a Jakub Vařecha – 1. 
místo z překážkové dráhy a 3. místo ze skoku 
z místa, v mladší kategorii Tomáš Letaší – 1. 
místo ze skoku z místa a 3. místo z překážkové 
dráhy.
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Matematická olympiáda

Na podzim se tři žáci 5. ročníku zúčastnili školního kola matematické olympiády. Do 
okresního kola, které se konalo 24. ledna v Hodoníně, postoupili Radek Letaší a Andrea 
Šmejdovcová. Mezi úspěšné řešitele patřil Radek Letaší, který se umístil na krásném 5. 
místě. Gratulujeme! 

Matematický klokan

V úterý 21. března proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci 
řešili úkoly, které byly zaměřeny na logické myšlení a prostorovou představivost.
V mladší kategorii Cvrček, kterou řešili žáci 2. a 3. třídy, se v naší škole umístili:
1. místo: Nikola Matyášová
2. místo: Nikol Petruchová
3. místo: Aneta Glozová

Ve starší kategorii Klokánek, kterou řešili žáci 4. a 5. třídy, se v naší škole umístili:
1. místo: Andrea Šmejdovcová
2. místo: Aneta Skamelková
3. místo: Radek Letaší a Martin Skamelka
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Recitační soutěž

V lednu se poprvé na naší škole uskutečnila recitační soutěž tříd. Všichni přednášející se 
moc snažili a my ostatní jsme si užili jejich přednes.

V kategorii 1. třída se umístili:    V kategorii 2. a 3. tříd se umístili:
1. místo: Ester Uřičářová   1. místo: Marika Sasínová
2. místo: Tomáš Letaší   2. místo: Petruchová
3. místo: Natálie Hudečková   3. místo: Matyášová

V kategorii 2. a 3. tříd se umístili:

1. místo: Marika Sasínová
2. místo: Nikol Petruchová
3. místo: Nikola Matyášová

V kategorii 4. a 5. tříd se umístili:
1. místo: Adéla Vařechová
2. místo: Radka Klvačová
3. místo: Zuzana Smetková 

 

Recitační soutěž Petrov

Dne 28. března se šest žáků z naší školy zúčast-
nilo recitační soutěže okolních škol v Petrově. Na 
skvělém 2. místě se umístili Tomáš Letaší v kate-
gorii prvních tříd a druhé místo obsadila také Adéla 
Vařechová v kategorii čtvrtých a pátých tříd. Všem 
recitátorům děkujeme.

Plavání 
Od ledna do března se jako každoročně účastnili žáci naší školy výuky plavání ve Bzenci. 
Zábavnou formou se neplavci učili nebát se vody a skočit, ti zdatnější pak rozvíjeli své 
plavecké dovednosti, které zúročili v poslední hodině při závodech.
Výsledky plaveckých závodů:
1. ročník (17m) – 1. místo: Ester Uřičářová, 2. místo: Karolína Konečná, 3. místo:Tomáš 
Letaší



Kněždubský zpravodaj  1/2017                                                                                                                 15   strana

2. ročník (17m) – 1. místo: Nikola Matyášová, 2. místo: Lukáš Hoňka, 3. místo: Aneta 
Glozová
3. ročník (17m) – 1. místo: Samuel Mikeska, 2. místo: Daniela Zubatá, 3. místo: Kateřina 
Stránská
3. ročník (50m) – 1. místo: Nikol Petruchová, 2. místo: Marika Sasínová, 3. místo: Jana 
Uřičářová
4. ročník (50m) – 1. místo: Adéla Škvařilová, 2. místo: Adéla Vařechová, 3. místo: Ra-
dim Sasín
5. ročník (50m) – 1. místo: Radka Klvačová, 2. místo: František Kočvara, 
                             3. místo: Andrea Šmejdovcová

PLÁN AKCÍ 2017 -   Mateřská škola.

DUBEN
Velikonoční tvoření – zdobení beránků 
Návštěva 1. tř. ZŠ
Návštěva „Selského statku“
Exkurze do hasičské zbrojnice
Den Země – Staré Město
Focení dětí

KVĚTEN
Den matek
Péče o bylinkový záhon
Hledání pokladu
Návštěva ZUŠ Veselí nad Mor. 
Vítejte u nás – návštěva MŠ Tvar. Lhota

ČERVEN
Den dětí   
Výlet
Návštěva rodného domu bratří Úprků
Výroba tabla pro předškoláky
Rozloučení s předškoláky

Doplňující programy:

Hry s angličtinou
Logoped. chvilky
Divadelní a filmová představení dle nabídky
Grafomotorika  - grafomotor. cviky a prac. 
listy  - průběžně
Edukativně stimulační skupina pro předško-
láky

Akce školky se mohou v průběhu roku měnit !!!
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Pohádky s drumbeny.
Drumbeny podporují kreativitu, prostorovou představivost, jemnou i hrubou motoriku, 
rozvíjejí rytmické schopnosti (lze je využít také jako rytmický nástroj).

Čertí škola:
Holky a kluci se stali žáky čertí školy, kterou vede čertí paní učitelka. Učili se zde velice 
zajímavé věci – např. se dozvěděli o tom, jak vypadá správný čert, jak se chová, aby 
se ho hříšníci lekali, jak se leze ven z pekla atd. Přitom si vyzkoušeli hru na drumben 
(www.drumben.cz), který jim pomůže jednak rozvinout své jemné i hrubé motorické do-
vednosti, naučili se nové říkanky, písničky, více poznali své kamarády ve škole a školce                 
a posílili své interpersonální vazby k sobě samému i ostatním dětem.

Adventní pohádka:
Pohádka byla o předvánočním času plná tajemství, nových a zajímavých informací            
a nevšedních zážitků, které propojili dva základní cíle – dozvědět se něco nového, prožít 

s kamarády ve třídě vánoční příběh, které-
ho byli součástí a posílit tak spolupráci a 
rozvíjet skupinovou komunikaci.
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  Akce Mateřské školy 

 ZVÍŘÁTKA a PTÁČCI MALOVÁNÍ NA SNĚHU

    SNĚHULÁKOVÝ DEN

LOUTKOVÉ DIVADLO-VODNICKÁ 
POHÁDKA      ŘEMESLA – LÉKAŘI

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
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 ŘEMESLA - KADEŘNICKÝ SALON

Přednášky v MŠ
7. 2. 2017  - Přednáška byla zaměřená na problematiku školní zralosti. Rodiče byli se-
známeni s jednotlivými oblastmi školní zralosti a jak jednotlivé oblasti u dětí rozvíjet. 
Speciální pedagožka jim rovněž sdělila zkušenosti s nezralými dětmi ve škole. Přednáška 
byla doplněna ukázkami pracovních materiálů především od autorky Jiřiny Bednářové.
3. 4. 2017 – Přednáška p. Mgr. Jaroslava Mrkvy byla zaměřená na výchovná úskalí dětí 
předškolního věku, různorodé výchovné problémy jako např. nerespektování pravidel, 
lítostivé či zlobivé a neposlušné dítě, role otce a matky ve výchově dítěte. Na konkrét-
ních příkladech pan psycholog radil rodičům, jak postupovat ve výchově dětí.

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Dětská show s mimoni a zumbou.

Dne 25.3.2017 se na Sokolovně v Kněždubu konala akce s názvem Dětská show s mi-
moni a zumbou. Akce se u nás konala poprvé a zorganizovaly jsme ji my, holky ze zum-
by. Přestože jsme se obávaly účasti, byly jsme velmi mile překvapeny, když naši akci 
navštívilo kolem 80 ti dětí  s doprovodem, a to nejenom místní, ale také přespolní. Celý 
program zajistila skupinka 3 zábavných moderátorů z Brna a všude kolem byli mimoni. 
Na programu byla spousta soutěží o drobné ceny, veselých hádanek a písniček, na které 
mohly děti tancovat stejně jako předvádějící veselá skupinka v kostýmech. Během celé-
ho programu si také děti mohly nechat namalovat veselou masku na obličej a o přestávce 
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se mohly vyfotit s velkým mimoněm, koupit si „mimoní“ balonek nebo si pro změnu 
zase zasoutěžit. Po celou akci byl k dispozici bufet s občerstvením, kde si děti mohly dát 
výbornou palačinku nebo párek v rohlíku. Na závěr akce byla losována tombola s celkem 
29 krásnými cenami. Celá akce měla od rodičů i od dětí velmi pozitivní ohlasy, děti si to 
tedy moc užily a o to nám šlo. Touto cestou bychom chtěly poděkovat především panu 
starostovi a zastupitelstvu obce za poskytnutou finanční podporu, bez které bychom akci 
nemohly uskutečnit. Velké díky patří také všem našim sponzorům, kteří nám věnovali 
krásné dárky do tomboly. A napřesrok se snad budeme těšit na další podobnou akci. 

Kristýna Knotková, za Zumbu

Velikonoční duchovní slovo.

Každý z nás touží po velké lásce. Opravdová velká láska je bytostně spjata s věrností, 
vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život. Před velkou 
láskou, které bychom dali sami sebe, ale máme strach. Ten k lásce nepatří.
Velikonoční svátky jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen obraz velké lásky, oběti 
života i jejího vítězství v Ježíši Kristu. Ježíšova slova „Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele“ neznamenají, že inicioval svou smrt. Přišel, aby byl svět-
lem každému člověku (Evangelium podle sv. Jana). S radostí přišel uzdravit ty, kteří byli 
zlomeného srdce, darovat zajatcům propuštění a „vyhlásit léto Hospodinovy milosti“ 
(Evangelium podle sv. Lukáše). Na Boží dobrotu a laskavost, s kterou se setkali v Ježíši, 
lidé odpověděli nenávistí a vražedným pohrdáním. Ježíš však jejich zlobě neodporoval 
silou, ale odpuštěním. Zcela ponořen v Otcově lásce, dobrovolně přijal zlo, které mu 
způsobili jeho nepřátelé, a tak ho proměnil v dobro. Tím nám přinesl vysvobození. Tak 
dosvědčil svou oddanost Otci a lásku k lidem. On, jehož život byl láskou a oddaností, byl 
poslušný až k smrti na kříži.
Jak můžeme i my darovat druhým takovou lásku může nám přiblížit tento příběh:
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od 
toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku:
„Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku“
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co 
dostal facku, se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, 
vytesal do kamene:
„ Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život.“
Kamarád se jej optal:“ Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to 
vytesal do kamene. Proč?“
Odpověděl:“ Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl 
na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zů-
stalo na věky.“
Naučme se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!
Říká se, že stačí jen jedna minuta na to, abychom si někoho zapamatovali, jen jedna 
hodina, abychom si jej oblíbili, a mnohokrát nestačí ani celý život, abychom na něj 
zapomněli.
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Přeji vám požehnané prožití Velikonočních svátků a prožiti opravdové lásky v setkání se 
Zmrtvýchvstalým Kristem, které se stane osobním bohatstvím, z něhož budeme rozdávat 
lásku bližním.

o.Jan

Svatý týden a Velikonoční svátky v naší farnosti 

Květná neděle: 9. dubna
mše svaté s žehnáním ratolesti a průvodem 
8:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě,
10:30 : mše sv. v Kněždubu

Zelený Čtvrtek -13. dubna
18:00 Tvarožná Lhota : mše svatá na památku Večeře Páně  
19:00 Kněždub: mše svatá na památku Večeře Páně  
(po mši svaté adorace  v Tvarožné Lhotě do 21:00 a v Kněždubu 
do 22:00)

Velký Pátek -14. dubna
12:00 Tvarožná Lhota: Velkopáteční obřady
14:00 Tvarožná Lhota : Křížová cesta do Kněždubu   
15:30 Kněždub: Velkopáteční obřady  
 (bdění u Božího hrobu v Kněždubu od 17:00 do 20:00 
15.dubna) 
  

 Bílá Sobota -15. dubna
Bdění u Božího hrobu – Tvarožná Lhota od 8:00 do 4:00  16.dubna
20:30 Kněždub: mše svatá Vigilie Vzkříšení

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 16. dubna 
5:00 Tvarožná Lhota: mše svatá Vigilie Vzkříšení 
9:00 Kněždub: slavnostní mše svatá 
10.30 Tvarožná Lhota: slavnostní mše svatá 
           žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí – 17. dubna
7:30 : mše sv. v Tvarožné Lhotě      8:30 : mše sv. v Kněždubu
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

Letošní rok jsme zahájili tradičním Fašaňkovým plesem, který se konal 25.2.2017, kde 
nám hrála kapela Lipovská pětka. V neděli 26.2.2017 proběhla fašaňková obchůzka ma-
sek obcí, doprovázela nás kapela Šlapeto. Počasí nám v letošním roce přálo, účast masek 
v průvodu byla velmi dobrá. Tímto chceme poděkovat občanům obce Kněždub, za jejich 
podporu fašaňkového víkendu.
 Naše další plánované akce jsou 30.4.2017 mše svatá za živé a zemřelé hasiče a v květnu 
po nebezpečném odpadu plánujeme sběr železa.
Prosíme naše občany, jestli má někdo fotografie ze stavby hasičské zbrojnice anebo růz-
ných hasičských akcí (z dřívější doby až po současnost), aby je zapůjčil případně i s po-
pisem na vytvoření hasičské fotokroniky. Fotky po vytvoření kopie vrátíme. Fotografie 
můžete přinést buď Josefovi Tesařovi  č.p.116 a nebo Tomáši Zubatému č.p. 232.                                                                                                    
Předem mnohokrát děkujeme.
                                                                                    Za SDH Kněždub jednatel Josef Tesař

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 1.1.2017 do 1.4. 2017 :             0
   
Počet dětí narozených v období od1.1.2017 do 1.4. 2017:                   3 chlapci, 1 děvče                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od1.1.2017 do 1.4. 2017:                            1 žena, 1 muž
                                                                                                  
Počet obyvatel k 1.4.2017 :                               Celkem                                   1 099                                              
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              448    
                                                                          Dospělí-ženy                              478  
                                                                          Dospělí celkem                           926
                                                                          Děti a mládež celkem                 173  
                                                                          Děti do 15-ti let                           139
                                                                          Mládež 15 -18 let                          34

Průměrný věk obyvatelstva 43,15 let.
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8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2017
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Červenec
15.7. Společenské odpoledne 

s grilováním.
SDH Kněždub 15.00 Obec Kněždub u 

hasičské zbrojnice
29.7. Hasičská soutěž

Memoriál J.Křižana
SDH Kněždub 9.00 Hřiště Sokol 

Kněždub
Srpen
6.8. Pouť na sv. Antonínek Farnost Kněždub 15.00 Blatnice
19.8. Dětský den na Kejdě Rybáři Kněždub 13.00 Rybník Kejda
20.8. Den otevřených dveří-

Den pro veřejnost
Kynologický klub 

Karpaty
Cvičiště KKK 

Hr.Lhota
Září
10.9. Dožínky Obecní úřad Kněždub

Farnost Kněždub
10.30 Obec Kněždub

Kostel Kněždub
15.9. Pouť Farnosti Kněždub 

na sv. Hostýn
Farnost Kněždub Sv.Hostýn

16.-17.9. Výstava drobného 
zvířectva

Český svaz chovatelů Areál Českého 
svazu chovatelů

28.9. Drakiáda Farnost Kněždub

Říjen
1.10. Růžencová pobožnost na 

„Nivkách“ 
Farnost Kněždub 15.00 Obec Kněždub

„Nivky“
8.10. Slavnostní mše – Pouť 

ke sv. Hubertovi
Farnost Kněždub

MS Šumárník Kněždub
10.30 Kostel Kněždub

12.-15.10. Krojované hody s 
právem

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub

Obec Kněždub

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo
Duben

8.4. Sběr železa MS Šumárník Kněždub 8.00 Obec Kněždub
16.4. Košt vín ČZS Kněždub 13.00 Sokolovna Kněždub
29.4. Rybářské závody MO Rybářského svazu 8.00 Rybník Kejda
30.4. Stavění máje Zahrádkáři Kněždub Před Sokolovnou

Květen
13.5. Sběr železa SDH Kněždub 8.00 Obec Kněždub
14.5. Den matek ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub
28.5. První svaté přijímání 

Kněždub
Farnost Kněždub 10.00 Kostel Kněždub

Červen
3.6. Den dětí Obecní úřad Kněždub 14.00 Obec Kněždub
5.6. Slavnost Těla a Krve Páně Farnost Kněždub 16.00 Kostel Kněždub
17.6. Kněždubské hry bez 

hranic.
Obecní úřad Kněždub 14.00 Hřiště Sokol 

Kněždub
24.6. Jánská pouť Obecní úřad Kněždub Hřiště Sokol 

Kněždub

25.6. Jánská pouť - patrocinium Obecní úřad Kněždub
Farnost Kněždub

10.30 Kostel Kněždub
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      9.9.   15.00
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Listopad
18.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty
16.00 Sokolovna 

Kněždub
25.11. Výstava exotického 

ptactva
Český svaz chovatelů Sokolovna 

Kněždub
Prosinec

2.12 Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 15.30 Sokolovna 
Kněždub

16.12. Turnaj o vánočního 
kapra

Rybářský svaz 9.00 Tvarožná Lhota

Rozsvěcování vánočního 
stromu

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad

16.00 Obec Kněždub

24.12. Zpívání u vánočního 
stromu

Obecní úřad Kněždub 24.00 Obec Kněždub

27.12. Slavnostní mše svatá –
Žehnání vína

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub

17.00 Kostel Kněždub

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

9. FOTOGALERIE

Fašaňk 2017

Zumba – karneval 2017

Plakátek : Košt vína 2017

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
čtvrtletník,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

9. FOTOGALERIE - ZUMBA
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