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1. Úvodní slovo

1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

Dovolte mě, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje.
Doba prázdnin a dovolených je již v plném proudu a Vy se jistě snažíte o načerpání 
nových sil do druhé poloviny roku na různých místech naší vlasti nebo v dalekém za-
hraničí. Přeji Vám na těchto cestách mnoho krásných zážitků a hlavně bezpečný návrat 
zpět domů. Období konce června, ve kterém vychází vždy druhé vydání našeho zpravo-
daje, bylo protkáno mnoha společenskými a kulturními akcemi, přinášíme toto vydání 
s mírným zpožděním, abychom vám mohli z těchto akcí přinést příspěvky a fotografie. 
V paměti máte jistě nedávno uskutečněné kulturní a společenské akce, jejichž průřez 
najdete v obsahu dnešního vydání. Jak už to tak bývá, jedno skončí a druhé začíná, 
takže již nyní probíhají přípravy na akce další. Nejbližší z nich budou mít v programu 
naši hasiči. V termínu 29.7. se uskuteční na našem fotbalovém hřišti soutěž hasičských 
družstev v požárních disciplínách, která bude doplněna o oblíbené společenské odpole-
dne s grilováním vepřových kolen a jiných lahůdek, které tentokrát připraví Myslivecký 
spolek Šumárník. 
Počasí nám letos dopřává užít si toho pravého léta. Mnohdy až nepříjemně vysoké teplo-
ty a sucho, dávají „zabrat“ nejen lidem ale i přírodě. Doufejme, že nám sem tam v tomto 
našem „suchém koutě“ také zaprší a následky nedostatku vláhy se zmírní.
Přestože období prázdnin svádí k dojmu, že v tomto období se jen lenoší a odpočívá na 
dovolených, není tomu tak. Mnozí z vás využívají letní měsíce k rekonstrukci či opravám 
svých domovů a také pro obec a obecní úřad bude toto doba pro provedení některých 
prací. V prvé řadě bude provedena oprava fasády na budově obecního úřadu. Chtěl bych 
vás proto požádat o vstřícnost a opatrnost při vstupu na úřad nebo poštu po dobu oprav. 
Další investicí bude rekonstrukce zdi kolem mateřské školy. Stavební komise navrhla 
její nový vzhled, zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo a realizace této akce nás čeká 
s největší pravděpodobností od poloviny srpna. Po nekonečném jednání s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Ministerstvem financí odkoupení budovy za-
hrádkářů a chovatelů bylo dosaženo převedení vlastnických práv na Obec Kněždub. Po 
faktickém předání budov zpět obci budeme moci opět nakládat s těmito prostorami podle 
svého uvážení a potřeb. Podobného úspěchu bude snad dosaženo i v úsilí Myslivecké-
ho spolku Šumárník Kněždub, kterému obec poskytla příspěvek na uhrazení převodu 
pozemků p.č.102/1 a 577 pod klubovnou a sklady ve vlastnictví Státního pozemkové-
ho úřadu. V závěru měsíce června bylo také provedeno drcení stavební sutě, ukládané            
v areálu bývalé farmy JZD. V této souvislosti bych vás chtěl upozornit, že bude přistou-
peno k přísnější kontrole toho, co je na tuto skládku stavební suti odváženo. Bude také 
uzamykán vjezd do areálu tak, aby bylo docíleno ukládání materiálu pouze z obce Kněž-
dub a pouze toho co tam patří. Uložení bude možné pouze po předcházející dohodě na 
obecním úřadě. Také bych chtěl zmínit ve spojitosti s uvedeným drcením, že pouhý den 
poté, co firma započala s prací, byla jí do rána zcizena ze strojů nafta v množství větším 
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než 300 litrů. Vše je v šetření Policie ČR a opětovně upozorňuju, že areál je soukromý, 
nikoliv veřejně přístupný. Poprosil bych také rodiče, aby na toto upozornili své děti, že 
v tomto objektu nemají co pohledávat. Pravděpodobně v měsíci září by měly být reali-
zovány další investiční akce, a to prodloužení vodovodu ve směru na Tvarožnou Lhotu                          
z důvodu rozšíření zástavby o další rodinný dům, propojení vodovodu a kanalizace podél 
cesty k JZD a novostavby pana Jaroslava Pavlici pro případné další stavebníky rodin-
ných domů. V měsíci září by měla být také hotova projektová dokumentace pro instalaci 
nových autobusových zastávek a následně by se přistoupilo k samotné realizaci akce.       
Z výše uvedeného je zřejmé, že nedostatek práce na straně obce rozhodně nebude chybět. 
Dovoluji si vás ještě upozornit a pozvat na další větší kulturní akci, která se uskuteční      
v neděli 27. srpna. Je připravován program Kněždubských dožínek a věříme, že bude mít 
stejný úspěch a ohlas jako loňské Vinobraní. 
Přeji vám závěrem svého úvodníku hezké letní zážitky, dětem pěkné prázdniny a těším 
se na další setkání při pročítání zpravodaje, který bude vydán po kněždubských hodech. 

                                                                                                        Libor Grabec - starosta obce
                                                                    

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období  od 1.4.2017 do 1.7.2017.

USNESENÍ Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 19.05.2017.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 22. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 22. jednání ZO: Miroslav Mařík, Marie Křížanová.
3.  Program 22. jednání ZO.
4.  Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2016 s výhradou.
5.  Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2016.
6.  Dodatečný finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč na dopravu na finálový florbalový 

turnaj OFL.
7.  Změnu využití pozemku KN 3013/85 v k.ú.Kněždub, jeho zahrnutí do Funkčních 

regulativů dle Územního plánu, Územní studie: OS-BaR (pro účely bydlení).
8.  Rozpočtové opatření č.2/2017.
9.  Záměr obce na odprodej pozemků KN 3013/85, KN 3009/29, KN 3013/96 ,KN 

3013/97, KN 3013/98, KN 3013/99, v k.ú.Kněždub dle Geometrického plánu č.624-
285/2016 firmy GEOS.
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10. Záměr obce na odprodej pozemků KN 6807/2 o výměře 4m2, KN 6808/2 o výměře 
157 m2, a KN 6758/8 o výměře 16m2 v k.ú.Kněždub dle Geometrického plánu č. 621-
278/2016 firmy GEOS.

11. Finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na 19. ročník Kněždubského bigbítování.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 21. jednání ZO dne 24.03.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 24.03.2017 do 19.05.2017.
3.  Žádost o řešení situace parkujících vozidel na pozemku KN 5951/1 ve vlastnictví 

obce v blízkosti RD č.p.252 – Juřík František, Juříková Dana.
4.  Návrh protipovodňového opatření Výhon – rekonstrukce a zkapacitnění propustku a 

zatrubněného potoka.
5.  Návrhy a způsob řešení rekonstrukce zdi kolem MŠ Kněždub.
 
ZO ukládá:

1. Komisi stavební a životního prostředí vymezit zónu se zákazem parkování na pozem-
ku KN 5951/1 ve vlastnictví obce, v blízkosti RD č.p.252.

ZO zamítá :
1. Návrh České pošty, s.p. na přistoupení Obce Kněždub k Projektu Pošta Partner.

USNESENÍ Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 30.06.2017.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 23. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 23. jednání ZO: Radim Hrbáček, Mgr. Jaroslav Mrkva.
3.  Program 23. jednání ZO.
4.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na věcné prostředky Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Kněždub.
5.  Záměr na odprodej pozemku p.č.6090/112 v k.ú. Kněždub o výměře 212 m2 ve vlast-

nictví obce.
6.  Navýšení finančního příspěvku o 43 560,-Kč pro Myslivecký spolek Šumárník Kněž-

dub na odkoupení pozemků p.č.102/1 a 577 pod klubovnou a sklady ve vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu.

7.  Smlouvu o dílo s firmou Dolan, Luční 1588, 698 01 Veselí nad Moravou na zhotovení 
nového oplocení kolem MŠ Kněždub.
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8.  Smlouvu o dílo s firmou Likol, spol. s r.o.na zpracování stavební suti – drcení a 
třídění, na sběrném místě v areálu bývalého  zemědělského družstva.

9.  Smlouvu o dílo s firmou VHS Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad 
Moravou na zhotovení díla „ Kněždub-protipovodňová opatření Výhon“. 

10.  Rozpočtové opatření č.3/2017.
11.  Výjimku z počtu dětí v MŠ Kněždub dle §23 odst.3 a §177 odst.č.561/2004 Sb., na 

počet 28 dětí ve třídě.
12.  Smlouvy na odprodej pozemků KN 3013/85, KN 3009/29, KN 3013/96 ,KN 

3013/97,KN 3013/98, KN 3013/99, v k.ú.Kněždub dle Geometrického plánu č.624-
285/2016 firmy GEOS.

13.  Smlouvu na odprodej pozemků KN 6807/2 o výměře 4m2, KN 6808/2 o výměře 157 
m2, a KN 6758/8 o výměře 16m2 v k.ú.Kněždub dle Geometrického plánu č. 621-
278/2016 firmy GEOS.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 22. jednání ZO dne 19.05.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 19.05.2017 do 30.06.2017.
3.  Závěrečný účet DSO Mikroregion Strážnicko za rok 2016.
4.  Rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2017.
5.  Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2016.

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 byl od rána od 9.30 hodin přistaven na sběrném stanovišti na prostranství 
před Sokolovnou velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovní-
ci specializované firmy odebírali  zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad (barvy,        
toxické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Tentokráte bylo svezeno velké množ-
ství především velkoobjemového odpadu, celkem 4 velké kontejnery. Obec za takto od-
vezený a uložený materiál zaplatila celkovou částku 84 491,- Kč.

Starosta obce
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Komunální, tříděný a nebezpečný odpad

Oznamujeme, že vybíráme poplatky za rok 2017:

- za likvidaci odpadu: OSOBA 300,- Kč / rok
č.ú.: 8522671/0100 - KB
VS: Vám sdělíme osobně, po telefonu nebo e-mailem.
Splatnost: 30. 6. 2017 za I. pololetí, 31.12.2017 za II. pololetí
Výběr poplatků je na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách nebo přes poštovní 
složenku nebo příkazem do banky.
Komunální odpad se vyváží vždy ve středu v sudém týdnu.
Další sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude: podzim 2017 (pravděpodob-
ně v polovině září).
NEBEZPEČNÝ ODPAD = ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, mo-
nitory, baterie, léky, pneumatiky, zářivky, výbojky, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, 
tonery, fotochemický odpad, postřiky, hnojiva, obaly od chemikálií, autobaterie, vyjeté 
motorové oleje, maziva, zbytky tuků, olejové filtry, …
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD = hadry, koberce, nábytek, … NESMÍ být azbestové 
krytiny!!!
Zajímá-li Vás, jak je na tom naše obec ve třídění v porovnání s ostatními obcemi, můžete 
se podívat na průběžné výsledky soutěže za první dvě čtvrtletí: www.tridime-jihomorav-
sky.cz (Soutěž obcí - My třídíme nejlépe - Výsledky - obec od 501 do 2000 obyvatel). 
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny jihomoravské obce a města kraje, které 
jsou zapojeny do systému Eko-kom.
V naší obci se třídí bílé a barevné sklo, papír, plasty a nápojové kartony. 
Nebezpečné odpady a některé výrobky po ukončení jejich životnosti mohou obyvatelé 
naší obce zdarma odevzdat při jarních a podzimních sběrech nebezpečných a velkoob-
jemových odpadů, kdy k nám do obce zajíždí v dohodnuté odpoledne svozová firma, 
která tyto odpady odváží do regionálního centra odpadů v Hodoníně. Pokud máte vhodné 
podmínky (zahrady), můžete se zapojit do domácího kompostování bioodpadů. Zbylý 
odpad, tzv. směsný komunální odpad, je ukládán do klasických popelnic.
Třídírna odpadů v Hodoníně - v roce 2006 byla uvedena do provozu v Hodoníně re-
konstruovaná třídírna odpadů. Zde jsou odpady dotříděny a expedovány k dalšímu vyu-
žití. Přesto, že byla třídírna vybavena moderní technologií, musí se předtříděné odpady 
vytřídit ručně. Proto všechny občany žádáme, aby třídění odpadů věnovali pozornost, 
kterou si zaslouží a nedávali do barevných nádob a pytlů směsný komunální odpad, 
který znečisťuje a znehodnocuje poctivými občany vytříděnou surovinu. Za pochopení 
předem děkujeme! 
VÝVOZ KONTEJNERŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM:
PLASTY - každé úterý
PAPÍR - pondělí v sudém týdnu
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SEPAROVANÝ SBĚR! Co ukládat do barevných kontejnerů a pytlů?

PAPÍR – modré kontejnery, modré pytle

Co patří do sběrového papíru? Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, 
letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, 
faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru? Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony 
– tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), 
voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, 
fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské papírové 
pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a 
vrchní fólií.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty? PET láhve od nápojů, plastové obaly od po-
travin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící 
fólie, plastové kanystry, polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin. POZOR! Do 
kontejnerů můžete vhazovat i nápojové kartony! (dotřídí se na třídírně).
Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty? Znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, 
tuků, ale i jedlých olejů), obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové 
krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdra-
votnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad.

BÍLÉ SKLO – bílé kontejnery, BAREVNÉ SKLO - zelené kontejnery

Co patří do kontejnerů na sklo? Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice 
bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, apod.), skleněné obaly, vždy bez uzá-
věru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.

Co nepatří do kontejnerů na sklo? Zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářiv-
ky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí 
(varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod.), autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle, žluté kontejnery na plast
Sem patří všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, …)

Směsný komunální odpad je finančně ze všech odpadů nejdražší. Naopak tříděný 
odpad nám pomáhá snižovat náklady.

Firma, která provádí svoz odpadů z naší obce je TESPRA Hodonín, s.r.o. - www.tespra-
-hodonin.cz.
Firma, která zajišťuje zpětný odběr vytříděného odpadu z naší obce je EKO-KOM, a.s. 
- www.ekokom.cz
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Velikonoce ve skanzenu

Začátkem dubna jsme si mohli v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy připomenout jarní 
zvykosloví - vynášení Moreny, chození s létečkem, velikonoční obchůzku. Bylo možno 
ochutnat velikonoční pokrmy či obdivovat různé druhy kraslic. 
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V měsíci květnu celá škola jela do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde hráli 
úplně novou pohádku. Tentokrát sáhli po známém titulu – Špalíček veršů a pohádek 
Františka Hrubína. Hra byla i trošku strašidelná, ale nakonec vše dobře dopadlo. Herci na 
jevišti provozovali živou hudbu, takže se bylo nejen na co dívat, ale i poslouchat. 
Děti si užily nejen představení, ale učili se, jak se správně chovat v divadle.

Sběr

Děkujeme všem občanům za pomoc při sběru elektroodpadu a papíru. Celkem se nasbí-
ralo 3 280 kg za 5 576 Kč. Výtěžek je věnován do Klubu přátel školy z.s., ze kterého se 
přispívá dětem na plavání, dopravu na školní výlet apod.

Den matek

I letos jsme se odhodlali za-
zpívat muzikálek. Tentokrát 
Červená Karkulka od Svě-
ráka a Uhlíře. K tomu měly 
děti připraveny další pohád-
ky a tanečky.
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Zápis do MŠ

Dne 19. dubna proběhl zápis dětí do prvního ročníku ZŠ. Celým zápisem je provázela 
pohádka O perníkové chaloupce.
Celkem přišlo k zápisu 8 dětí a přijaty byly čtyři děti.

Školní družina

Naše celoroční zkoumání vesmíru s názvem „ZACHRAŇME PLANETU MONSTRO-
XIS!“ je u konce. Děti se celý rok velmi snažily, dozvěděly se spoustu zajímavých věcí o 
planetách a vesmíru celkově. Všichni snaživci, kteří zachránili marťany z naší spřátelené 
planety Monstroxis, byli odměněni nejenom vědomostmi, které získali, ale také závěreč-
ným zábavným odpolednem spojeným s táborákem. A ti nejlepší zachránci se dočkali i 
drobné odměny. 
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Doufám, že letošní vesmírný rok byl pro děti stejně tak skvělý, jak pro mě. A nezbývá 
mi nic víc, než jim popřát krásné prázdniny a ať naberou síly do dalšího školního roku.

Návštěva Hvězdárny Veselí nad Moravou

Na začátku června jsme s družinou navštívili v rámci našeho zkoumání Hvězdárnu ve 
Veselí nad Moravou. Dozvěděli jsme se zajímavé novinky o Slunci, Měsíci a Zemi. Pro-
hlédli jsme si kopuli, ve které nás asi nejvíc zaujal velký dalekohled. Povídání bylo 
velmi zajímavé. A nakonec musím děti moc pochválit, protože na mnoho otázek od paní 
průvodkyně znaly odpovědi. 

Výlet Kunovice, Buchlov

Jako každý rok jsme jeli na školní výlet. Nejprve nás pan Nejedlík zavezl autobusem do 
Kunovic, kde byly v muzeu různé druhy letadel např. Mig-56, vrtulníky a různé pumy. 
Pak jsme pokračovali na hrad Buchlov. Koupili jsme si vstupenky a šli jsme na prohlíd-
ku. Paní průvodkyně nám vyprávěla pověst o lípě, která je zasazena korunou do země. 
Prozkoumali jsme celý hrad a skoro každý si pak koupil nějaký suvenýr. Pak jsme se 
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vydali ke kapli sv. Barbory. Po cestě jsme hráli hru na klíšťata.  Přes Čertovo sedlo jsme 
se po naučné stezce vrátili zpátky na parkoviště k Buchlovu. Výlet byl moc pěkný.
                                                 Martin Skamelka, 4. roč. 

Prevence Hodonín

Koncem školním roku jsme byli v Hodoníně na preventivním programu zaměřený na 
šikanu, který pro nás připravila paní Mgr. Alena Vlková z PPP Hodonín.  Děti si nejen    
o daném tématu povídaly, ale program byl také rozšířen o bubnování na tzv. djembe, což 
u dětí vzbudilo velký zájem.

Debrujáři

Dne 23. června nás jako každoročně navštívili mladí debrujáři ze ZŠ Hroznová Lhota. 
Jsou to děti se zájmem o vědu a techniku, které pod vedením p. uč. Lukešové baví dělat 
pokusy. Letos se jejich ukázka týkala pokusů s vajíčky, do kterých se s nadšením zapojily 
i naše děti.
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Salaš, rozhledna

V závěrečném týdnu jsme podnikli posled-
ní výlet tohoto školního roku na rozhlednu 
ve Tvarožné Lhotě. Statečně jsme vystou-
pali vzhůru a pozorovali okolní krajinu. 
Poté jsme se vydali na salaš, zjistili jsme 
několik zajímavostí o rostlinách a zvířatech 
v okolí, o životě na salaši, děti prolezly krá-
ličí nory a svezly se na lanovce. Nakonec 
se děti posilnily a přes kopec Šumárník 
hurá zpátky do školy. Unaveni, ale s dob-
rou náladou jsme se vrátili právě k obědu.  
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Mateřská škola.

Začátkem června jsme si zajeli na výlet do ZOO do Hodonína.
Navštívili jsme rodný dům bratří Úprků, abychom se podívali, jak bydleli lidé dříve.
Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky pasováním na školáky. Do ZŠ 
odchází celkem 5 dětí a stejný počet byl taky přijat k docházce do MŠ.
 

                                                                                                                       J. Frolková

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Den dětí.

Krásné počasí jako na objednávku provázelo sobotní odpoledne dne 3.6. 2017, u nás        
v Kněždubě spojené s oslavou dne dětí. Na prostranství před sokolovnou a mateřskou 
školou jsme připravili pro děti okruh se stanovišti, které byly obsazeny zástupci jednot-
livých společenských složek působících v obci, kteří si pro děti připravili různé soutěže.
K dispozici bylo také stanoviště na zahradě mateřské školy, které si vzali na starost 
paní učitelky ze základní školy společně s paní ředitelkou. Velmi atraktivní bylo také 
stanoviště, kde si děti mohli nechat namalovat obrázek dle vlastního výběru na obličej. 
Na jednotlivých stanovištích děti také plnily různé zábavné úkoly. Odměnou za správ-
né odpovědi, či správně provedený úkol, byla vždy nějaká odměna ve formě různých 
sladkostí. Jako každý rok měly děti připraven také táborový oheň s opékáním špekáčků.         
S udržováním ohně a opékáním nám pomohli členové místních hasičů. Děti obdržely 
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také balíčky se sladkostmi. Bohužel oproti jiným létům musíme konstatovat, že účast 
dětí a také rodičů klesá. Den dětí se „slaví“ zvlášť v mateřské škole, v základní škole, 
na farní zahradě. Kulturní komise bude proto muset pro příště zvážit, zda obecní Den 
dětí pořádat samostatně, nebo v součinnosti například se základní a mateřskou školou. 
Zajišťovat program pro děti je samozřejmě náročné jak z pohledu těch, kteří například 
zajišťují jednotlivá stanoviště, tak organizačně. Jestliže je pak v konečném účtování větší 
počet organizátorů a účinkujících než příchozích dětí, je to celkem demotivující. Přesto 
děkuji všem, kteří jednotlivá stanoviště na úkor svého volného času připravili a také těm, 
kteří na tuto akci přišli.

Starosta obce

Jánská pouť – 3. Ročník Gulášfest Kněždub 2017.

Tak jako minulý rok, i tentokrát Jánskou pouť provoněly různé vůně gulášů. Na místním 
fotbalovém hřišti začal úderem dvanácté hodiny velký souboj, tentokrát deseti týmů. Co 
nejlépe vyzdobit své stanoviště, u kterého budou nabízet ten svůj gulášek a různé druhy 
laskomin, které si všichni připravili pro všechny příchozí a jde se na to. Tentokrát byly 
pravidelní účastníci gulášfestu družstva fotbalistů, hasičů, chovatelů, zahrádkářů, kyno-
logů, myslivců, rybářů a motorkářů doplněni o nová družstva. Přibylo mladé družstvo 
se symbolickým názvem „Šumárníček a také se opětovně zúčastnilo zahraniční družstvo 
hasičů a hasiček z Kopčan ze Slovenska.   
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Nejprve se rozvoněla cibule, pak masíčko a to byla vůně – gulášky se vařily – medvědí, 
segedín, mexický, hovězí, kančí, jelení, halázslé ………….atd.
Počasí nám tentokrát přálo až moc, a spotřeba všech druhů tekutin úměrně s časem na-
růstala. K chuti byla také spousta dobrot, které si jednotlivá družstva připravila jako do-
plňkový sortiment, pro mlsné jazýčky návštěvníků. Míchaní drinky, zmrzlina, vynikající 
hamburgery, koláčky, víno, trdelníky a další dobroty jistě uspokojily chutě příchozích. 
V odpoledním oficiálním zahájení vystoupily v rytmické taneční sestavě naši nejmenší, 
kteří zatančili pod vedením Pavly Hrbáčkové a Simony Pavkové. O hudební doprovod     
k tanci i poslechu se všem zúčastněným po celé odpoledne i večer starala hudební sku-
pina Švitorka. Hodnocení gulášů probíhalo od 16.30 do 18.00 hodiny ve velmi zjedno-
dušené podobě a výsledné pořadí družstev není třeba brát moc prestižně. Všichni víme, 
že princip této akce tkví úplně v něčem jiném. Soudržnost občanů, členů jednotlivých 
složek a organizací, schopnost se společně pobavit, to je to oč tu jde především. Proto 
patří velký dík všem, kteří nás nejen nasytili, ale i pobavili. Poděkování patří také obča-
nům, kteří v horkém odpoledni přišli a dali hlas těm, jejichž guláš se jim zdál nejlepší. 
Ocenili tak nejen jejich kuchařské umění ale i ochotu podílet se na oživení kulturního 
dění v obci. 
A protože ohlasy na tuto akci byly opět velmi kladné a všem se líbila, už teď se můžete 
těšit na příští rok, kdy opět pustíme do vaření gulášů a možná také do něčeho jiného 
……. ????

Foto ve Fotogalerii.

                                                                                                      

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

V posledním čtvrtletí jsme uskutečnili sběr železa, všem občanům za podporu tímto 
děkujeme. Pomáhali jsem při dnu dětí a doprovázeli  průvod Božího těla. Hlavní naší 
akcí se stala rekonstrukce elektřiny na hasičárně na chodbě, zásahové místnosti, garáži 
a skladě PHM. Nové omítky a malbu jsme provedli svépomocí. Část nákladů uhradila 
obec Kněždub a zbytek SDH Kněždub. 
Plánované hasičské odpoledne s Grilováním kolen je zrušeno z důvodu nezájmu členů 
se na této akci podílet. Letos bude tuto akci pořadatelsky zajišťovat Myslivecký spolek 
Kněždub.
Dne 29.7.2017 se bude konat na hřišti tradiční memoriál Josefa Křížana.
Začátek bude v 10:00hodin.Srdečně Vás zveme na tuto akci.
                                                                                    

Za SDH Kněždub jednatel Josef Tesař
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MYSLIVECKÉ GRILOVÁNÍ

K OBČERSTVENÍ  BUDE PŘIPRAVENO:

- GRILOVANÉ  KOLENO
- UZENÉ KOLENO

MÍSTO KONÁNÍ: 

29.7.2017 –  NA HŘIŠTI V KNĚŽDUBĚ
                     ZAČÁTEK OD 11:00 hodin.  

 Sbor dobrovolných hasičů Kněždub
Vás zve na                                                                                                                     

                                           

MEMORIÁL
 JOSEFA KŘÍŽANA
 Který se koná v sobotu 29.července 2017  

na fotbalovém hřišti v Kněždubě.
                  
                             Program soutěže:      
                                                
                                                          9:30  -  příjezd družstev
                                                        10:00  -  zahájení soutěže mužů a žen
                                                                              

 Soutěž se koná za podpory Obecního úřadu Kněždub.
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Dorost OFL turnaj č.4
Kněždub 1:1 Slavičín
Na úvod turnaje se Kněždub utkal s konkurentem o postup ze Slavičína, který hrál na 
domácí palubovce. Domácí v třetí minutě utkání využili velkou šanci a vedli 1:0. Zápas 
byl během následujících minut vyrovnaný, šance na skórování měly obě strany. V druhé 
polovině se Kněždubu podařilo vyrovnat z přesilové hry. Do závěrečného hvizdu roz-
hodčích se výsledek utkání nezměnil.

Kněždub 6:2 Uherské Hradiště
Do druhého zápasu jsme vstupovali s jasným cílem a vidinou potřebných tří bodu. Cíl 
byl splněn. Kněždub nad Uherským Hradištěm kontroloval hru většinu utkání. To se 
projevilo na výsledku zápasu.

Kněždub 7:3 Uherský Brod
Brod byl jediný tým v lize, který jsme neporazili. V úvodu utkání to vypadalo, že ani 
neporazíme. Po pěti minutách svítil na světelné tabuli stav 0:2 pro Brod. Klukům se 
podařilo okamžitě snížit na rozdíl jednoho gólu a po pár minutách zvrátit výsledek v náš 
prospěch.

Hodnocení turnaje: Kluci se zlepšovali zápas od zápasu, jediná kaňka na turnaji byl za-
spaný úvod s Uherským Brodem. Velkou měrou se na výsledcích  podíleli naši brankaři, 
kteří patří k nejlepším v lize. Vyzdvihl bych výborně sehrané přesilovky a schopnost hrá-
čů otočit stav utkání na naši stranu. Zisk 7 bodů nám předčasně zajistil postup na finále 
OFL, které pořádá Nové Město na Moravě. 
Hráč utkání (Slavičín): Martin Matyáš
Hráč utkání (Uherské Hradiště): Ondřej Tomík
Hráč utkání (Uherský Brod): Brankaři
Sestava: Miroslav Říha, Michal Valentík, Štěpán Staněk, Filip Příkazký, Ondřej 
Tomík, Lukáš Chudíček, Petr Piškula, Tom Nagy, Martin Matyáš, Zbyněk Smetka.
Děkuji rodičům za fandění při zápasech a dopravu na turnaj.
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Děkanátní turnaj  ve Strážnici

V sobotu 11.3 se uskutečnil florbalový turnaj ve Strážnici. Odjezd byl naplánován v 7:15. 
Když se všichni sešli k odjezdu na turnaj, tak se nestačili divit, že vyjedou jen v počtu 
třech hráčů a brankaře. Hrálo se systémem 3+1. Hrací čas byl 2x5 minut. Pro kluky to 
bylo fyzicky náročné, ale poradili si s tím víc než dobře, když si ze Strážnice odvezli 1. 
místo. 
Kněždub 2:1 CZŠ A 
Kněždub 10:0 CZŠ B 
Kněždub 7:1 Hroznová Lhota 
Kněždub 10:0 Strážnice B 
Kněždub 9:2 Strážnice A 
Sestava: Jirka Piškula, Kuba Chudíček, Mira Mařík, Kuba Vařecha.
Velké díky patří klukům z dorostu, kteří se podíleli velkou měrou na průběhu turnaje. Po-
řadatelé: Štěpán Staněk, Miroslav Říha , Lukáš Chudíček, Petr Piškula, Michal Valentík.
 

Konec florbalové sezóny - mladší žáci
  
Posledním turnajem pořádaný Domanínem zakončili naši mladší žáci tento ročník na 
nepopulárním čtvrtém místě. I když máme stejný počet bodů jako Vizovice, vzájemné 
skóre nás odsouvá na čtvrté místo. Nevadí, nechali jsme za sebou tým z Domanína a 
dokonce i Zlína a myslím, že ostudu jsme určitě neudělali. Naopak za zmínku určitě stojí  
první místo v tabulce střelců, které obsadil Jakub Vařecha s dvaceti devíti body a nechal 
za sebou o čtyři body druhého hráče z Uherského Hradiště. Chtěl bych touto cestou 
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poděkovat hráčům za poctivý přístup k tréninkům i výkonům v zápasech samotných. 
Rodičům děkuji za podporu svých dětí a pomoc při pořádání domácího turnaje, pomoc s 
dopravou na turnaje ostatních týmů a důvěru v nás trenéry. 
  To že nejedeme na finále neznamená ale úplný konec sezóny, tréninky pokračují ve 
stejných časech jako doposud, ať máme natrénováno do následující sezóny 2017/2018. 
Dále nás čeká víkendové soustředění v Tvarožné Lhotě, kdy se uskuteční i tradiční zápas 
rodičů proti dětem.
                                                    
 Miroslav Mařík
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TJ Sokol Kněždub.
Fotbalisté mají za sebou další dlouhou soutěžní sezónu, proto nám ji dovolte v krátkosti 
zhodnotit a seznámit vás s přípravami na sezónu novou.
Družstvo mužů skončilo ve své soutěži I. B třídě na 5. místě. Po velmi dobré podzim-
ní části, kdy byli muži na 2. místě tabulky, jarní část již nebyla tak úspěšná. Důvody 
jsou různé: pracovní vytížení, zranění, vyloučení. Toto mělo za následek značné změny 
ve složení družstva a nezvládnutí některých důležitých utkání. Do nové sezóny vstoupí 
družstvo mužů bez podstatných změn. Bohužel složení skupiny „C“ mužů v I.B třídě se 
pro nás stává náročnějším na cestování, protože v ní převládají družstva z Břeclavska a 
Brněnska. Příprava mužů na novou sezónu bude zahájena 14.7. a první soutěžní utkání 
bude sehráno na našem hřišti 13.8.proti družstvu Uhřic.
Družstvo starších žáků s „vypětím všech sil“ dohrálo svou soutěž, a to i za cenu pokut 
od OFS za 2 neodehrané zápasy. Bohužel nezájem a nedostatek hráčů patřících do této 
kategorie nás nutí přijmout nepopulární opatření a to je zrušení družstva starších žáků.
Naopak do nové sezóny byli přihlášení mladší žáci, poněvadž do ní věkově náleží vět-
šina dětí, které mají zatím zájem fotbal hrát. Tímto opatřením dojde k zániku družstva 
starší přípravky, protože opět není potřebný počet dětí pro tuto kategorii. Nicméně v 
družstvu mladších žáků budou pokračovat všichni, kteří působili v družstvu přípravky. 
U mladších žáků je přípustné věkové rozmezí od 6-12 let.
Družstvo přípravky TJ Sokol Kněždub rozloučilo s letošní fotbalovou sezonou a vzá-
jemným utkáním mezi členy družstva přípravky a družstva složeného s trenérů, rodičů 
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a některých hráčů družstva dospělých. Děti i dospělí si zábavné odpoledne užili v dobré 
náladě a jistě se již těší na novou sezónu. Zveme také mezi naše nejmenší fotbalisty a 
fotbalistky děti, které by se k nám chtěli připojit, a láká je hra zvaná fotbal. Přejeme všem 
členům TJ Sokol úspěšnou sezónu. Přijďte nás na zápasy povzbudit a podpořit.

Výbor TJ Sokol Kněždub

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 1.4.2017 do 10.7. 2017 :              5
   
Počet dětí narozených v období od 1.4.2017 do 10.7. 2017:                  1 chlapec, 2 děvčata                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 1.4. 2017 do 10.7.2017 :                               2 ženy, 2 muži
                                                                                                  
Počet obyvatel k 10.7.2017 :                               Celkem                                  1100                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              448    
                                                                          Dospělí-ženy                               480  
                                                                          Dospělí celkem                           928
                                                                          Děti a mládež celkem                  172  
                                                                          Děti do 15-ti let                        139
                                                                          Mládež 15 -18 let                       33

Průměrný věk obyvatelstva 43,13 let.
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8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2017

Červenec
29.7. Hasičská soutěž

Memoriál J.Křižana
SDH Kněždub 9.30 Hřiště Sokol 

Kněždub
29.7 Myslivecké grilování Myslivecký spolek 

Šumárník
11.00 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
27.8. Dožínky Obecní úřad Kněždub

Farnost Kněždub
14.00 Obec Kněždub

Kostel Kněždub
Září
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

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.
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9. FOTOGALERIE - GULÁŠFEST
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