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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás po delší době svým úvodníkem v Kněždubském zpravodaji. I když je periodou svého vydání čtvrtletník, tentokráte se k Vám dostává s odstupem více než onoho
čtvrt roku, za což se Vám omlouvám. Sled událostí a celkové dění v obci tomu tak
chtělo, a proto se letošní 3. vydání zpravodaje dostává do Vašich poštovních schránek až
nyní. Jedním z důvodů pozdějšího vydání zpravodaje byl i termín kněždubských hodů,
který tentokráte vyšel na 14. a 15.10. Naším záměrem bylo zahrnout hodové fotografie a
příspěvky právě v tomto 3. letošním vydání. Letošní hody můžeme považovat za jedny
z nejúspěšnějších za poslední léta. Počasí nám více přát ani nemohlo a tak páteční stavění máje, i sobotní obchůzka po obci, poskytla neobyčejnou atmosféru. Velké množství
krojovaných (v sobotu napočítáno 49 párů), spousta malých dětí s rodiči a také mnoho
Vás občanů „domácích“ a také přespolních, to vše dalo vyniknout kráse našich hodů.
Velkým přispěním k úrovni letošních hodů byla jako již několik let také podpora od
dechové hudby Skoroňáci, jejich profesionální přístup a vystupování. Chtěl bych tímto
vyjádřit velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podílejí na udržování a rozvíjení této
tradice: babičkám, maminkám za uchovávání a přípravu krojů, „chase“ za soudržnost,
obětavost a přístup při realizaci programu hodů, MS Šumárník, hasičům, pěveckým sborům a vlastně celé obci, která při této příležitosti ožívá. Nezbývá, než přát si, aby tradice
kněždubských hodů i nadále pokračovala.
V krátkosti bych chtěl také vzpomenout na akci, která se uskutečnila začátkem září a byly
jí Kněždubské dožínky. Tradice a program Dožínek, byl oživený v naší obci po několika
letech. Pořádání akce bylo dlouho připravováno, ale bohužel počasí nám na rozdíl od
hodů mnoho nepřálo. Krásný program, který byl připravený včetně spousty občerstvení,
přerušila bouřka, a pro jeho dokončení bylo nutné rychle improvizovat. Naštěstí máme k
dispozici sokolovnu, a program byl v rámci možností dokončený tam. Všem účinkujícím
i pořadatelům patří poděkování za úsilí a angažovanost pro společnou obecní akci.
Doba „hodová“ je již minulostí a podzimní čas nás kvapem směřuje ke konci roku. Neodmyslitelnou součástí začátku listopadu je i vzpomínání na naše blízké zemřelé o svátcích Památky zesnulých. Věnujme jim tedy alespoň krátký čas ve svých myšlenkách.
Jistě nám byli za svého života v mnohém příkladem, oporou a zastáním.
Mimo výše uvedené společenské události byly provedeny také některé investiční akce.
Byly provedeny práce na protipovodňových opatřeních ve Výhoně, kde bývají problémy při tzv. “bleskových povodních“, tj. při náhlých většinou bouřkových přívalových
srážkách. Bylo provedeno zkapacitnění (zvětšení) propustku pod cestou za Kůkolovým
a Hudečkovým, dále pak položení dalšího potrubí, které by mělo kapacitně pojmout
srážkové vody při přívalech, aby nedocházelo k zaplavení uliční části Výhona a rodinných domů. Další investiční akcí byla oprava, či spíše postavení nového oplocení kolem
mateřské školy. Tato akce bude ještě dokončena instalací nové brány pro vstup do dvora
mateřské školy. Byl také zpracován projekt rekonstrukce autobusových zastávek včetně
úpravy prostranství kolem nich. Původně bylo plánováno provést jejich výměnu ještě
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v letošním roce, ale pokusíme se o finanční podporu této akce v rámci žádosti o dotaci
a proto zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci až v příštím roce. Byl také zpracován
projekt na rekonstrukci dětského hřiště za hasičskou zbrojnicí, který řeší odstranění starých prvků, celkovou dispozici plochy, instalaci nových moderních prvků včetně nejmodernější pryžové dopadové plochy. Také na tento projekt bude podána žádost o dotaci,
jelikož to bude finančně nákladná akce. Žádost o dotaci bude také podána na projekt
rekonstrukce místní komunikace ve Výhoně, konkrétně panelový úsek od rozcestí u RD
č. 236 po RD Pavliňákových č.298. O tom, zda budeme s našimi žádostmi úspěšní, se
dovíme v jarních měsících příštího roku. V průběhu zimních měsíců bude také zpracován
projekt rekonstrukce chodníků v trase od RD Juříkových č. 252 po konec obce ve směru
na Hroznovou Lhotu. Také u tohoto projektu budeme samozřejmě žádat o možnou finanční podporu z některého z dotačních titulů. Bohužel u všech připravovaných projektů
je vždy nutné čekat na vypsání vhodného dotačního titulu a pokaždé to není zrovna v
termínu, který by se nám nejlépe hodil. Proto i termíny realizace jednotlivých akcí se
upravují. Navíc je nutné se u těchto větších projektů vypořádat s realizací výběrových řízení na dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách, což není jednoduchá záležitost,
která taktéž trvá určitý čas. Je nutné se proto dobře připravit, abychom následně měli co
nejméně problémů při samotné realizaci.
Pro letošní zbývající listopadové a prosincové dny jsou připravovány tradiční společenské akce, které jsou u vás oblíbeny. Je to výstava exotického ptactva, kterou připravuje
Český svaz chovatelů v Kněždubě a v letošním roce se uskuteční velmi oblíbená akce,
kterou je Ochutnávka specialit, kterou pořádá Kynologický klub Karpaty. Dále se pak
uskuteční tradiční Setkání seniorů, a rozsvěcování obecního Vánočního stromu, které je
plánováno na 14.12.2017.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemný podzim tohoto roku a těším se s Vámi na shledanou nad stránkami příštího vánočního vydání zpravodaje.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1.7.2017 do 31.10.2017.
USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 15.09.2017
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 24. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 24. jednání ZO: Radim Hoňka, Milan Durna.
3. Program 24. jednání ZO.
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4. Smlouvu s Obcí Blatnička na realizaci veřejné zakázky „ Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2018“ na Českomoravské komoditní burze Kladno.
5. Záměr na odprodej pozemku p.č. 3092/136 v k.ú. Kněždub o výměře 29 m2 ve vlastnictví obce.
6. Kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č.6090/112 v k.ú. Kněždub o výměře 212 m2
ve vlastnictví obce.
7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 69/2017 s firmou Dolan, Luční 1588, 698 01 Veselí
nad Moravou na zhotovení nového oplocení kolem MŠ Kněždub.
8. Rozpočtové opatření č.4/2017.
9. Veřejnoprávní smlouvu na převod finančních prostředků z výtěžku provozování loterií
a sázek, v roce 2017.
10. Nájemní smlouvu mezi Obcí Kněždub a Zahrádkářským spolkem Kněždub na pronájem nebytových prostor – budovy na parc.č. KN St.171/1 v k.ú.Kněždub.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 23. jednání ZO dne 30.06.2017.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 30.06.2017 do 15.09.2017.
3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.října
2017.
4. Informace o kontrole a metodické pomoci Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly k obecně závazným vyhláškám obce.
5. Informace k projektu rekonstrukce autobusových zastávek, situační návrh projektu
prostranství.
6. Informace k úpravám veřejných prostranství a dětských hřišť- oddělení kontejnerů na
tříděný odpad, doplnění prvků a městského mobiliáře, dotační programy na rok 2018.

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 poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2017 a poplatek za psa za rok 2017.

Nebezpečný odpad - STŘEDA 20.9.2017.
Dne 20.9.2017 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 pracovníci
specializované firmy odebírali zvláště nebezpečný a velkoobjemový odpad (barvy, to-

Kněždubský zpravodaj 3/2017

7 strana

xické látky, staré léky, oleje, pneumatiky apod.). Tentokráte bylo svezeno velké množství
především velkoobjemového odpadu, celkem 3 velké kontejnery. Obec za takto odvezený a uložený odpad zaplatila celkovou částku 27 927 ,- Kč. Nebezpečný odpad 9 076,Kč, velkoobjemový odpad 18 851,- Kč.
Starosta obce

Změna telefonních čísel.
Upozorňujeme občany na změnu u telefonních čísel na Obecním úřadu Kněždub a Poště
Kněždub.

Obecní úřad Kněždub
Pošta Kněždub

telefon 530 332 731
telefon 954 269 664

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zahájení školního roku 2017/2018.
Kromě stávajících žáků jsme letos přivítali 4 nové prvňáčky.
1. a 4. ročník - tř. učitelka Mgr. Jana Vařechová
2. a 3. ročník - tř. učitelka Mgr. Olga Chrenčíková
5. ročník - tř. učitelka Mgr. Jana Piškulová
Celkem navštěvuje školu 44 žáků ZŠ a 26 dětí MŠ. Školní družinu navštěvuje 25 dětí.
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Sběr
Děkujeme všem občanům za pomoc při sběru papíru a elektroodpadu. Celkem se nasbíralo 1 780 kg elektroodpadu za 3026 Kč a 1 220 kg papíru za 1586 Kč. Výtěžek je
věnován do Klubu přátel školy z.s., ze kterého se přispívá dětem na plavání, dopravu na
školní výlet apod.

Dopravní hřiště
Žáci 3. a 4. ročníku jeli do Veselí n/M na dopravní hřiště vyzkoušet si své dovednosti v
jízdě na kole. Nejdříve si prošli dopravní značky a křižovatky a poté se pustili na hřiště
na kolech a koloběžkách. V závěru si také vyzkoušeli jízdu dovedností na kole přes
překážky. Ne všem se jízda úplně povedla. Doufáme, že na jaro se zlepší to, co se dětem
nepovedlo a 4. ročník si odnesou průkazky cyklisty.

Družina
Letos se z nás ve školní družině stali „Malí
Apačové“. Poznáváme hravou formou indiánskou historii, jejich kulturu, zvyky, bohatou rukodělnou činnost a spoustu dalších zajímavostí. Mimo jiné tvoříme různé výtvory
z přírodních materiálů, malujeme, kreslíme,
hrajeme společně hry, soutěžíme, čteme si
indiánské knihy, věnujeme se kolektivním
sportů, při pěkném počasí využíváme školní
zahradu – zkrátka, doufám, že o zábavu budeme mít postaráno celý rok!

Dobrovolné práce v Africe
Díky Jakubovi Kučerovi a jeho přátelům jsme měli
možnost nahlédnout pod pokličku dobrovolnických
prací v jižní Africe. Formou zajímavé prezentace jsme
se dozvěděli o oblastech jejich pomoci zaměřené především na výstavbu škol, doučování dětí, upevňování
hygienických návyků apod. Seznámili nás i se zvyklostmi a životem ve vybraných afrických státech a dokonce jsme si i prohlédli ručně vyráběné hudební nástroje, látky a výtvory zdejších obyvatel.
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Památník Velká Morava
Dne 22. září se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku exkurze do Památníku Velké Moravy ve
Starém Městě „Na Valách“, který byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9.
století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci
velkomoravské šlechty s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště
„Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti
základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech. Toto učivo probírají
žáci ve vlastivědě ve 4. ročníku.

ZOO Hodonín
Využili jsme pozvání ZOO Hodonín na program „Co se skrývá v džungli“, který byl zaměřen na poznávání fauny a flory tropických
pralesů. Děti hledaly informace o zvířatech v
areálu, které doplňovaly do tajenky. Pracovníci ZOO nám ukázali krmení opic a práci se
zvířaty.
Nejen, že jsme se hodně dozvěděli, ale naše
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vstupné poputuje na pomoc pralesům. Užili jsme si krásné počasí v zahradě, která tentokrát patřila jen nám.

Den s Armádou
Na konci dubna letošního roku jsme prožili dopoledne s Armádou ČR. Všechny děti se
sešly na místním fotbalovém hřišti a netrpělivě čekaly, až uslyší a uvidí letět vrtulník, ze
kterého seskočí padákem profesionální vojáci. Byl to zážitek opravdu nezapomenutelný.
Třešničkou na dortu byla prohlídka vrtulníku, kterou si děti (a nejen děti) náramně užily.
Děkujeme za zorganizování akce Milanovi Káčerkovi a jeho kolegům.
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Poděkování - firmě Náhlík a Náhlík, s.r.o.
Rádi bychom chtěli poděkovat firmě Náhlík a Náhlík, s.r.o. za sponzorské dary, kterými
přispívá naší škole.

Podzim v MŠ

Loutkové divadlo – Farma zvířátek

Ovocný týden – příprava ovocného salátu a křížal

Běh babího léta v Hroznové Lhotě

Povídání o zdravé výživě
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Pečení mrkvových šátečků

Pečení brambor na ohýnku

Soutěž veselá strašidýlka
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Návštěva Selského domku

Naše školní kuchyně.
Na úvod bych vás chtěla seznámit s některými novinkami. Dětem ve škole a školce
bychom chtěli ukázat, že zdravá jídla se dají uvařit chutně a moderně a také je naučit
používat méně soli a koření, ale více bylinek, čerstvé zeleniny a ovoce, které je velkým
zdrojem vitamínů a vlákniny. Také dětem připravujeme 2 krát do měsíce lehké dezerty
s použitím méně známých surovin jako je tapioka, chia semínka atd.
A v čem nás můžete podpořit a pomoct vy rodiče?
•
•

•

•
•

Omezujte množství sladkostí a zejména sladkých nápojů, které dítě konzumuje. Není vhodné sladkosti zakazovat zcela. Dítěti můžete bez obav denně dát
jednu porci sladkosti (dětská porce = velikost dětské dlaně nebo pěsti).
Stolujte společně s dětmi, sejděte se alespoň u jednoho jídla denně a chvíle u
stolu si společně užijte, neokřikujte děti a snažte se pro jídlo připravit příjemnou atmosféru. Společné stolování přispívá k soudružnosti rodiny, komunikaci a upevňuje správné stravovací návyky.
Mluvte s dětmi o jídle. Promluvte si o tom, proč nesnědly oběd a snažte se je
vhodně motivovat, aby příště zkusily např. alespoň ochutnat. Je prokázáno,
že děti musejí nový druh potraviny nebo pokrmu ochutnat opakovaně (někdy
až 7×) než ho přijmou.
Naučte děti, že ovoce nebo zelenina je přirozenou součástí každého pokrmu.
Naučte děti pít čistou vodu.

Pro starší občany, kteří odebírají obědy ze školní jídelny, máme také jednu novinku a
to výběr stravného. Peníze se vybírají zálohově na daný měsíc vždy na začátku měsíce.
Nově vždy dopoledne od 8.00 do 9.00. Prosím všechny o dodržování těchto dnů a vymezených hodin.
Na závěr bych chtěla poděkovat za celý kolektiv školní kuchyně paní ředitelce a panu
starostovi za pořízení nového varného kotle. Doufáme, že nám bude dobře sloužit a vydrží stejně dlouho jako ten starý.
Pavlína Máčalová, vedoucí školní kuchyně
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Plán akcí ZŠ a MŠ na školní rok 2017/2018
ŘÍJEN
ZŠ
Kněždubský pohár
Dopravní výchova
Zdravá strava – přednáška

LEDEN
ZŠ
Lyžování na Filipově
Plavání
Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ
Recitační soutěž

MŠ
Sběr přírodnin – sušení, lisování
Selský domek – Jak chutnají báleše
MŠ
Podzimní soutěž VESELÁ STRAŠIDÝLKA
Příprava krmítek pro ptáky, doplňování seBeseda na téma Zdravá výživa
mínek
Založení zahrádky na škol. zahradě
Péče o zvěř - /kaštany, mrkev, tvrdý chleba/
Malovaný sníh /barevnou vodou v Pet lahLISTOPAD
vích/
ZŠ
Průvod světlušek
ÚNOR
Bruslení v Uherském ostrohu
ZŠ
Soutěž Bible a my – okresní kolo
Plavání
Návštěva knihovny – Hroznová Lhota
Divadelní představení dle aktuální nabídky Divadelní představení dle aktuální nabídky
17. 2. 2018 - Karneval
MŠ
Návštěva knihovny ve Veselí nad Moravou
Průvod světlušek
MŠ
VIS Bílé Karpaty - Spíte či bdíte
Karneval
Příprava a ochutnávání bylinkového čaje
Masopustní obchůzka vesnicí
Vítání do života
Sněhulákový den
PROSINEC
ZŠ
5. 12. 2017 – Možná přijde Mikuláš
Vánoční dílničky
Rozsvěcování betlému
MŠ
Pečení vánočního cukroví
Mikulášská nadílka
Divadélko Řád Červených nosů
Zpívání koled při rozsvěcování vánočního
stromečku
Vánoční rozjímání – Štědrý den v MŠ
Besídka

BŘEZEN
ZŠ
Plavání
Soutěž Matematický klokan
Bruslení v Uherském Ostrohu
Recitační soutěž – okresní kolo
MŠ
Loutkové divadélko
Návštěva knihovny
Capačka – poznáváme své okolí
VIS Bílé Karpaty
Velikonoční tvoření – zdobení perníčků
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DUBEN
ZŠ
Soutěž ve vybíjené – Tvarožná Lhota
Den Země – VIS Bílé Karpaty – dle
aktuální nabídky
Matematická soutěž v násobilce
Pálení čarodějnic - ŠD

ČERVEN
ZŠ
Návštěva hvězdárny – Veselí nad Moravou
Debrujáři – ZŠ Hroznová Lhota
Školní výlet
O poklad Inků – zábavné odpoledne a noc
ve škole - ŠD

MŠ
Návštěva 1. tř. ZŠ
Návštěva „Selského statku“
Exkurze do hasičské zbrojnice
Den Země – Staré Město
Focení dětí

MŠ
Den dětí
Výlet
Návštěva rodného domu bratří Úprků
Výroba tabla pro předškoláky
Rozloučení s předškoláky
Doplňující programy:
Kurz plavání
Divadelní a filmová představení dle nabídky
Grafomotorika - grafomotor. cviky a prac.
listy - průběžně
Edukativně stimulační skupina pro předškoláky
Akce školy se mohou v průběhu roku
měnit !!!

KVĚTEN
ZŠ
13. 5. 2018 - Den matek
Sběr papíru
Dopravní hřiště
Program VIS Bílé Karpaty – dle
aktuální nabídky
MŠ
Den matek
Hledání pokladu
Návštěva ZUŠ Veselí nad Moravou

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Dožínky.
Po „Vinobraní“ v minulém roce a následném rozhodnutí zahrádkářů, aby se vinobraní
konalo jen 1x za dva roky jsme přemýšleli, jaký program bychom pro vás, občany, připravili v letošním roce. Volba padla na dožínky, které se naposled v obci konaly před 15
lety a byly tenkrát úspěšnou akcí. Řekli jsme si, že by nebylo špatné tuto akci zopakovat.
Oslovili jsme mládež, která s nadšením souhlasila a taktéž Obecní úřad, zda tuto akci finančně zastřeší, což bylo starostou obce potvrzeno. Původně jsme chtěli, aby se dožínky
konaly v sobotu 26.8., ale bohužel nebylo možné termínově sladit hudební doprovod,
takže nakonec se konaly v neděli odpoledne 27.8.
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Průvod z dolního konce vyšel ve 13,30 hod. do kostela, kde
Otec Jan připravil a sloužil slavnostní děkovnou mši za úrodu,
za což mu patří velký dík. Poté
se průvod krojovaných a ostatních vydal k rodnému domu
bratří Úprkových, kde už čekal
na žence a odběračky hospodář.
Po krátkém přivítání, a malém
občerstvení chasy a ostatních se
průvod s hospodářem vydal před
Sokolovnu, kde se odehrál vlastní program.
Už v týdnu před konáním této
akce jsme s napětím sledovali
předpověď počasí, která nebyla
úplně příznivá. Přestože hospodář už dlouhou dobu netrpělivě
vyhlížel každý den déšť (sucho
už bylo pro zemědělce alarmující ), tak na tento den jsme si
ho opravdu nepřáli. Ale říká se
– „Člověk míní, Pán Bůh mění“
– a tak se také stalo. Před samým
koncem programu se zatáhla obloha, zablýsklo se, zahřmělo a spustil se vydatný déšť. Upřímně – hospodář byl rád,
že mu zapršelo na zasetou řepku, ale ostatní to mrzelo - tolik práce s nacvičováním a
chystáním a na závěr se vše pokazí! Záchranou pro krojované i ostatní byla Sokolovna, a
kdo mohl, pomáhal s úklidem ozvučení a kulis. Při této příležitosti musím mimo jiných
zvlášť poděkovat Jarkovi Bystřickému (přítel Michalky Hudečkové), který měl největší
zásluhu na postavení kulis a také při jejich úklidu, kdy jako jeden z mála v dešti rozmontovával a uklízel půjčené kulisy, aby je zachránil a nepoškodily se.
Závěr programu se proto již konal na Sokolovně a musím poděkovat všem, kteří
neutekli před deštěm domů, ale přišli se podívat a podpořit nás. Dále velké poděkování patří účinkující mládeži, která poctivě nacvičovala program, Lidce Frolkové, Mirce
Andrýskové a Daně Máčalové, které mně pomohli s organizačními záležitostmi, všem
účinkujícím – dětem pod vedením Pavly Hrbáčkové za krásné vystoupení, ženskému a
mužskému sboru, všem krojovaným, kteří věnovali čas přípravě krojů a šli do průvodu,
stánkařům za přichystané občerstvení a samozřejmě Vám všem ostatním, kteří jste se
celé akce zúčastnili.
Marie Petruchová
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HODY 2017.
„ Před našimi za našimi
zahrádka trněná, trněná.
V téj zahrádce rozmarýnky
růžička červená, červená.“
Hody v Kněždubě – to je
vždy velká událost. Třetí
neděli říjnovou je Kněždub
plný krojů. Tak tomu bylo i
tento rok. Více jak 45 párů
krojovaných a dětí si vykračovalo pro stárka a stárku.
Do kroku jim vyhrávala
dechová hudba „Skoroňáci“. Počasí tento rok přálo.
Svítilo sluníčko, ani větřík
nezafúkal, tak i postavené
máje vydržaly. Úlohu stárka a stárky tentokrát plnili
Radim Chromeček a Tereza
Frolková. Právo od starosty
si vyžádali, nechali ho posvětit otcem Janem, pojedli
gulášek a hurá do dědině –
pozvat na hodovú zábavu.
Večer na zábavě nejprve
zatančily děti, pod vedením
Pavle Hrbáčkové a za doprovodu Lukáše Frolky. Pak
při doprovodu cimbálové
muziky „Růža“ předvedla
své vystoupení mládež.
Celým dnem i večerem doprovázela hodovú náladu dechová hudba „Skoroňáci“.
I když je hodová sobota velmi náročná, přišli všichni do průvodu i v neděli na mši svatou.
V neděli navečer ještě pokračovalo hodové veselí „Besedou u cimbálu“ s cimbálovou
muzikou „Kalvados“.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na zdárném průběhu hodů a pomáhají tak udržovat lidové tradice v naší obci.
A tak se už všichni můžeme těšit na příští hody, až uslyšíme to známé zvolání stárka „Čí
sú hody?“
Marie Křížanová
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Český svaz chovatelů základní organizace Kněždub
Dne 16. a 17.9. 2017 jsme uspořádali již tradiční místní výstavu drobného zvířectva.
Vystaveno bylo 82 králíků 14-ti plemen, 18 voliér 12-ti plemen a 35 voliér drůbeže 18-ti
plemen. Chovatelé naší organizace se v konkurenci ostatních vystavovatelů rozhodně
neztratili, celkovým ziskem 8 čestných cen a dvou vítězných potvrdili velmi dobrou úroveň svých chovů. I přes nepřízeň počasí, výstavu shlédlo cca 100 návštěvníků.
Základní organizace děkuje všem sponzorům za věcnou a finanční podporu.
Radim Hoňka, jednatel ZO ČSCH Kněždub.

Florbal Kněždub - Starší žáci orelská florbalová liga.
Kněždub x Uherský Brod
Hned na úvod nás čekal těžký soupeř z Brodu. První poločas byl velmi vyrovnaný. Šance
si vytvořily družstva na obou stranách. Kluci z Brodu byli produktivnější než Kněždub
a skóre bylo 1:3. V druhé půly se ukázalo, že Brod je na tom fyzicky lépe a utekl nám o
několik gólů. Výsledné skóre se zastavilo na deseti gólech pro Brod a dvou pro Kněždub.
Hráči utkání: Jakub Rolenc, Jakub Chudíček.
Kněždub x Domanín
Druhý zápas byl v režii Kněždubu. Kluci kontrolovali většinu času míček na svých holích. Domanín hrozil jen z protiútoku a málem mu to vyšlo. Kněždub vyhrál tím nejtěsnějším rozdílem, když Domanín minutu před koncem snížil na konečných 4:3, Velký
podíl na výsledku utkání měl náš brankář Ondra Sobek, který předvedl skvělý výkon.
Hráči utkání: Martin Matyáš, Jakub Vařecha, Petr Piškula.
Východ / starší žáci
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Mladší žáci orelská florbalová liga.
Mladší žáci sehráli první turnaj ve Strážnici, který jsme pořádali. Kněždubský tým sužovala velká marodka a na turnaj odjela jen s jedním střídajícím hráčem. První turnaj hráli
kluci s Uherským Brodem. Začátek utkání byl vyrovnaný, ale po pěti minutách hry se
začala na Kněždubu projevovat únava. Uherský Brod využil nekoncentrovanosti soupeře
a přehrál Kněždub 10:2.
Hráči utkání: Jakub Chudíček
Druhý zápas Kněždub narazil na Vizovice, utkání bylo velmi vyrovnané. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Kněždub zvítězil 7:5. Velkou zásluhu na konečném skóre
měl největší talent kněždubského florbalu Jakub Vařecha. Navázal na výkon z minulého
týdne za starší žáky a dotáhl kluky jako kapitán šesti góly k prvnímu vítězství sezony.
Hráči utkání: Ondřej Hrbáček, Jan Vajdík
Chtěl bych poděkovat klukům z dorostu, kteří se podíleli na organizaci turnaje.
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 10.7. 2017 do 31.10.2017:

1

Počet dětí narozených v období od 10.7. 2017 do 31.10.2017:

2 chlapci, 1 děvče

Počet zemřelých v období od 10.7.2017 do 31.10.2017:

3 muži

Počet obyvatel k 31.10.2017 :

1100

Celkem

445
480
925
175
142
33

Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Dospělí celkem
Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let
Průměrný věk obyvatelstva 43,05 let.
KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2017

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2017
Listopad
18.11.
25.11.
Prosinec
2.12
16.12.
14.12.
24.12.
27.12.

Ochutnávka jídel.

Kynologický klub
Karpaty
Český svaz chovatelů

16.00

Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
Kněždub

Setkání seniorů.

Obecní úřad Kněždub

15.30

Turnaj o vánočního
kapra
Rozsvěcování vánočního
stromu
Zpívání u vánočního
stromu
Slavnostní mše svatá –
Žehnání vína

Rybářský svaz

9.00

Sokolovna
Kněždub
Tvarožná Lhota

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad, ZŠ+MŠ
Obecní úřad Kněždub

16.00

Obec Kněždub

24.00

Obec Kněždub

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub

17.00

Kostel Kněždub

Výstava exotického
ptactva

Občerstvení zajištěno

budou pro Vás opět připraveny jídla ze zvěřiny ( jelení, kančí, daňčí, srnčí) i kuřecího masa,
studená kuchyně a specialita – „domácí patenty“

Sokolovna Kněždub

sobota 18.11.2017 v 16:00 hodin

Ochutnávku jídel

pořádá:

Kynologický klub Karpaty

-miz-
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9. FOTOGALERIE - HODY		
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HODY
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