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1. Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

čas neúprosně ukrajuje dílek po dílku a my se ocitáme opět na sklonku dalšího roku – 
roku 2017. Je pravdou, že ukrajuje nám všem stejnou měrou, jen se snad zdá, že nějak 
rychleji než bývávalo zvykem. Je to však jen klam a hektičnost dnešního způsobu života, 
který nám nedává možnost naplno prožít a vychutnat si okamžiky a události, které pro-
chází našimi životy.
Ani jsme se nenadáli a je před námi čas Vánoc, doba, kterou by měl charakterizovat 
pokoj, mír a pohoda. Měl by …., jenže už od začátku listopadu nás média a obchodní 
řetězce masírují komerčními reklamami s vánoční tématikou a vybízejí k „zaručeně vý-
hodným nákupům“. Ne každý je natolik odolný, aby těmto svodům odolal. Všude na nás 
v obchodech blikají ozdoby, vykukují Mikulášové, čertíci, vánoční stromečky a navozují 
tu pravou nákupní atmosféru. Zdá se mně potom velmi úsměvné, když mě někteří občané 
osloví s vážnou tváří a téměř nahněvaně v polovině listopadu: „Starosto jak to, že ještě 
nemáme vánoční výzdobu v obci a kdy bude svítit vánoční strom“? Vysvětlení, že vše má 
svůj čas a že Vánoce jsou až v prosinci, tak s tím jsem evidentně nepochodil.
Závěr roku je většinou vždy hektickým obdobím a tlak okolí na nás na všechny se zvy-
šuje. Je však třeba se trochu zamyslet, zklidnit a včas vystoupit z tohoto stále rychleji 
jedoucího vlaku, který neví kam jede, a kde zastaví. Ono by se také mohlo za chvíli stát, 
že na Tři krále nás někdo bude nutit malovat velikonoční vajíčka. 
Období konce roku se nese vždy především ve znamení adventu a největších křesťan-
ských svátků-Vánoc. Je proto potřeba oproti všem trendů zvolnit, oprostit se od stresují-
cích informací, které na nás hrnou média všeho druhu, či nákupního šílenství obchodních 
centrech. Není třeba se trápit myšlenkami, že když to tak řeší většina a člověk se tomu 
nepoddá, že je méněcenný a divný. Naopak, je to osoba mentálně silná, samostatně a 
rozumně uvažující, osoba hodná uznání.
V těchto svátečních dnech bychom se měli spíše zamyslet nad tím, co jsme v tom le-
tošním roce odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme ale také 
sami pro sebe. Zda jsme pro své nejbližší okolí i společnost přínosem a ne zátěží. Je sa-
mozřejmé, že ne vše se při naší celoroční práci povede, ale důležitý je pocit toho, že jsme 
konali v dobré víře, i když naše snažení někdy nepřineslo kýžený výsledek, který byl 
našim přáním. Věřím však, že pro většinu z Vás byl rok 2017 úspěšným a že předsevzetí 
do příštího roku, které již teď spřádáte ve svých myslích, pro Vás budou velkou motivací 
jak v osobním tak veřejném životě. Jsou to jistě představy, ve kterých si přejeme posu-
nout se zase o kus dál ve svých různorodých zaměstnáních a činnostech. Mým osobním 
přáním je, aby se Vám všem podařily tyto představy bezezbytku naplnit.
Při hodnocení a bilancování letošního roku z pohledu obce se nebudu pouštět do vy-
jmenovávání provedených investičních či kulturních akcí. Ty jsou koneckonců obsa-
hem zpravodajů za jednotlivá čtvrtletí. Chtěl bych navázat na ideu výše uvedených 
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slov, týkajících se vzájemných vztahů a porozumění. V letošním roce se uskutečnila 
spousta kulturních a společenských akcí, které pořádala nejen obec ale také organizace 
a sdružení v působnosti obce a samozřejmě farní úřad. V této oblasti je Kněždub jednou                           
z nejaktivnějších obcí regionu co do počtu složek i uskutečněných akcí. Velmi si proto 
cením vzájemné dohody a spolupráce mezi těmito organizacemi. Nedochází mezi nimi 
k závažným neshodám, sporům či dokonce vzájemnému nepřátelství. Tyto vzájemné 
vztahy se následně přenáší mezi všechny občany, poněvadž téměř v každé rodině je ně-
kdo členem některé z organizací. Bez těchto dobrých vztahů by se těžko daly uskutečnit 
v obci takové akce jako je např. každoroční sobotní program u příležitosti Jánské pouti, 
hody či fašaňková obchůzka po obci. Mým osobním přáním je, aby soudržnost obce na 
takovéto úrovni i nadále zůstala nebo se ještě zlepšovala. Že tomu snad i nadále tak bude, 
mě ujistila schůzka s představiteli spolků a organizací, která se uskutečnila začátkem 
prosince, kdy se plánovala činnost a akce na rok 2018.
Za podporu a účast na všech těchto akcích v průběhu letošního roku, patří poděkování 
a uznání především Vám občanům, poněvadž toto je známkou kulturnosti obce a zájmu 
Vás občanů o život v obci. Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám všem poděko-
val za spolupráci a činnost ve prospěch obce, jíž jste jakýmkoliv způsobem vypomohli a 
usnadnili práci obecnímu úřadu. 
Přeji Vám za sebe, zastupitele obce i všechny zaměstnance obecního úřadu příjemné pro-
žití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím 
novém roce 2018.     

                                                                                             Libor Grabec - starosta obce
                                                                                                  
                                                                    

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období  od 1.11.2017 do 10.12.2017.

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 16.11.2017  

ZO schvaluje:

1. Zapisovatele 25. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 25. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, Josef Zubatý.
3. Program 25. jednání ZO.
4. Výši odměn pro členy ZO Kněždub, pro každého jednotlivého člena a odměnu pro 

neuvolněného místostarostu, s účinností od 1.1.2018 dle Nařízení vlády č.318/2017        
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění pozděj-
ších předpisů.
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5.  Kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 3092/136 v k.ú. Kněždub o výměře 29 m2 
ve vlastnictví obce.

6.  Finanční spoluúčast obce Kněždub na financování sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou na rok 2018 v maximální 
výši 125 253,-Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba získá Pově-
ření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na 
rok 2018 a bude v Základní síti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí 
nad Moravou na rok 2018.

7.  Záměr na směnu pozemků p.č.243/5, p.č. 243/10 a p.č.243/14 v k.ú.Kněždub o cel-
kové výměře 899 m za pozemek p.č. 1198/71 ve vlastnictví obce Kněždub o výměře 
826 m2 v k.ú.Kněždub.

8.  Dodatek č. 2  k Nájemní smlouvě na pronájem bytu na budově ZŠ Kněždub“. 
9.  Rozpočtové opatření č. 5 /2017.
10. Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kněždub p.č. 

2939/1, KN  2939/219 a p.č.2927/28 v k.ú.Kněždub za pozemky p.č.2939/74 a 
p.č.2939/15 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví Obce Kněždub.

11.  Výroční zprávu ZŠ a MŠ Kněždub, okres Hodonín za školní rok 2016/2017.
12.  Nájemní smlouvu mezi Obcí Kněždub a Zahrádkářským spolkem Kněždub na pro-

nájem nebytových prostor – budovy na parc.č. KN St.171/1 v k.ú.Kněždub.
13.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. : HO-014330046217/001.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 24. jednání ZO dne 15.09.2017.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 15.09.2017 do 16.11.2017.
3.  Návrh a) Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 „o místním poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů“. b) Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 „o místním poplatku ze psů“

ZO ruší:

1.  Usnesení č.10/24/2017 z 24. jednání ZO ze dne 15.09.2017

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, poplatek za psa za rok 
2017 a za odběr vody za rok 2017.
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Změna telefonních čísel.

Upozorňujeme občany na změnu u telefonních čísel na Obecním úřadu Kněždub, Farním 
úřadě Kněždub a Poště Kněždub.

Obecní úřad Kněždub                 telefon   530 332 731
Pošta Kněždub                            telefon   954 269 664 
Farní úřad Kněždub                   telefon   530 332 916                  

ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 22.12.2017 – 02.01.2018

 Pátek 22.12.2017 7.30 – 11.00

 Pondělí 25. 12. 2017 Svátek

 Úterý   26. 12. 2017 Svátek

 Středa 27. 12. 2017 8.00 – 11.00

 Čtvrtek 28. 12. 2017 8.00 – 11.00

 Pátek 29.12.2017 Neúřaduje se

 Pondělí 1.1.2018 Svátek

 Úterý 2.1.2018 Dle úředních hodin

Obecní úřad Kněždub oznamuje, že vydal stolní kalendář na rok 2018 s tématikou 
„ Kněždub dříve a nyní“. Naší snahou bylo, aby kalendář alespoň částečně zachytil 
některé změny, kterými obec v průběhu let prošla. Obecní úřad bude kalendáře vy-
dávat v závěru tohoto roku. Pro občany Kněždubu bude připraven k předání vždy 
jeden výtisk kalendáře pro samostatnou rodinu zdarma, tedy ve stejném rozsahu 
jako jsou rozdávány zpravodaje. Kalendáře si prosím vyzvedávejte průběžně na 
obecním úřadě. Kdo by chtěl kalendář navíc např. jako dárek, je možné jej zakou-
pit za cenu 70,-Kč.
   

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

Obecní úřad Kněždub a Správa a údržba silnic MK žádá všechny občany, aby v zim-
ních 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

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Výukový program (VIS BÍLÉ KARPATY) SPÍTE ČI BDÍTE??
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 12.11.2017 děti z Mateřské 
školky přivítaly nové občánky.
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VÝRÁBĚNÍ PAPÍROVÉHO DRAKA.
S pomocí paní Knotkové si děti vyrobily papírového draka.

POHÁDKA ČERT A KÁČA.
Na konci listopadu naši školku navštívilo divadélko pro děti – ŘÁD ČERVENÝCH 
NOSŮ. Zahráli nám pohádku Čert a Káča.
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PRŮVOD SVĚTLUŠEK.

Dne 10. listopadu jsme se podobně jako loni sešli v průvodu světlušek.
Po úvodní písni ke sv. Martinovi, který se kolem nás projížděl na bílém koni, jsme se 
vydali s lampičkami, lampiony a jinými světýlky po vesnici. Po návratu ke školce na 
nás čekali hasiči, kteří nám předvedli hašení ohně, ošetření zraněného, likvidaci vosí-
ho hnízda a odstranění spadlých větví. Děti si prošly překážkovou dráhu poslepu, za 
jejíž zvládnutí dostaly svítící náramek. Slavnostní tečkou za hojně navštívenou akcí byl 
krásný ohňostroj (připravený motorkářským klubem). Večerní setkání bylo zpříjemněno 
pohoštěním, které dodali někteří rodiče, zaměstnanci a příznivci školy. Všem, kteří nám 
pomohli tuto akci připravit, moc děkujeme.

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

SETKÁNÍ SENIORŮ.

Na 2. prosince se určitě těšili naši senioři. Jako každý rok, tak i letos proběhlo setkání 
seniorů v místní sokolovně. Pořad, který pro ně připravila místní herecká skupina, členky 
pěveckého sboru a ostatní ochotníci, se jim jistě líbil. Viděli krásný černobílý tanec, vy-
stoupení ženského pěveckého sboru, zpěv táty a syna v podání Radima a Ondřeje Hrbáč-
ka ve známé písni „Panenka z kouta“. Přijela i skupina „Tyroláků z Rakouských Alp“, 
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což bylo velmi zdařilé vystoupení. Program zakončila scénka „Soudkyně Barbara“, kde 
si senioři jistě přišli na své. Závěr pěkného podvečera proběhl v duchu volné zábavy při 
pěkné 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.                                 

                                                                                                            Marie Křížanová

100 LETÉ VÝROČÍ NAROZENÍ - PAN FRANTIŠEK DURNA.

Narodil se 18. listopadu 1917 v Kněždubě ještě v Rakousko-Uherské monarchii jako 
nejmladší z 6 sourozenců do chudobné 
domkařské rodiny. Jeho otec byl v té době 
nasazen jako rakousko - uherský voják na 
východní frontě I. světové války a krátce 
po návratu tragicky zemřel při lesním ne-
štěstí.
Vyučil se holičem a začal vykonávat toto 
povolání ale záhy byl nasazen jako gastar-
beiter v hitlerovském Německu a pracoval 
zde až do sklonku II. světové války.
Pak 4 roky fáral v uhelných dolech na 
Ostravsku, poté pracoval jako závozník 
v ČSAD a  až do důchodu pracoval v Ji-
homoravských železárnách ve Veselí nad 
Moravou. 
Přitom ještě stihl téměř svépomocí zre-
konstruovat rodinný domek. Dlouhou 
dobu byl kronikářem obce Kněždub.
K jeho koníčkům patřil chov domácího 
zvířectva, hlavně králíků, houbaření a také 
čtení, ale také ochotnické divadlo v rodné 
obci. Vychoval dceru Evu a syna Jaromíra, 
má 3 vnučky a 3 pravnučky.



strana   12                                                                                                                  Kněždubský zpravodaj  4/2017

POSELSTVÍ VÁNOC

Víme dobře, že všechno má svůj začátek: kniha, práce, lidský život. Začínají dny, mě-
síce, roky. Občanský rok začíná 1. ledna. Existuje i školní rok, který ve většině zemí 
začíná jednotně po letních prázdninách – 1. září. A máme také i církevní rok. Začíná čtyři 
týdny před vánocemi, první adventní neděli. Letos jsme ho začali 3. prosince. Co je to 
advent? Slovo latinského původu a znamená příchod. Pro věřící advent znamená příchod 
Pána Ježíše. Adventní doba nás připravuje na slavnost Jeho příchodu v lidském těle, na 
Vánoce. A připomíná nám i Jeho příchod na konci věků, až „přijde soudit živé i mrtvé“. 

Doba adventní bývala vždy plná očekávání a vedla křesťany k větší zbožnosti – modlitba 
růžence v rodině, k větší horlivosti v konání dobrých skutků a tím také i k radosti, vedla 
je blíže ke Kristu, protože brali vážně výzvu sv. Pavla: „Víte přece co znamená tento 
čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku“. Naši předkové byli plní radostného 
očekávání – opravdu radostného, protože přichází Vykupitel.

O naší době už nelze tvrdit, že advent je plný radostného očekávání. Život lidí našeho 
věku probíhá úplně jinak, než tomu bylo v dřívějších generacích. Je značně zevšedněn a 
mnozí křesťané, i když byli pokřtěni a stali se dětmi Božími, už nejsou vnitřně tak spjati 
s životem Církve. Kromě toho pracovní zaneprázdnění vyčerpává velice jejich síly až na 
dno. Přesto i k těmto křesťanům zaznívá adventní výzva: „Nastala hodina, abyste procitli 
ze spánku, vždyť nyní je nám spása blíže“. To znamená: Kristus Spasitel se přibližuje ke 
každé duši. Ano, právě dnes v době vypětí, výkonu a bohatých možností zábav. Právě 
ve shonu našeho života každý nutně potřebuje se obnovovat, potřebuje někde načerpat 
nové radosti.

Před Vánočními svátky začínáme uklízet, čistit, leštit. Znamená to mnoho práce a sho-
nu. Křesťan ovšem ví, že jenom uklízení bytu nestačí. Že nestačí chystat štědrovečerní 
večeři, krásný stromek a dárky. To všechno je vlastně jen znamení. Stejně jako čistý byt, 
patří k oslavě Vánoc čisté obnovené srdce. Ten, kdo se nebojí uklízet, nesmí se bát ani 
smíření s Bohem a s bližními. 

Stejně jako krásná rodinná večeře – doma v kruhu rodiny, patří k Vánocům také příchod 
Ježíše Krista. On vlastně může za to, že slavíme Vánoce, protože přišel mezi nás. Trvalá 
láska, pochopení, přátelství, důvěra a ochota odpouštět, radostná naděje do budoucnosti 
– jsou dárky cennější než to co pořídíme za velké peníze. Přejí mnoho radostného oče-
kávání všem naším rodinám. Chtěl bych také pozvat Vás na prožívání společné radosti 
při Vánočních bohoslužbách.

Na setkání s Vámi během adventu a Vánočních svátku těší se 

                                                                                                                 otec Jan



Kněždubský zpravodaj  4/2017                                                                                                                 13   strana

Pořad Vánočních bohoslužeb v naší farnosti

 Neděle 24.12. – Štědrý den:                              
10:30 – mše svatá a otevírání Betléma (děti můžou donést zvonečky) 
24:00 – Půlnoční mše svatá a po ni zpívání koled u Vánočního stromu

 Pondělí 25.12. – Narození Páně:
10:30 – slavnostní Vánoční mše svatá

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

  Středa 27.12 – svátek sv. Jana
17:00 – mše sv. za vinaře s žehnáním vína a ochutnávkou po mši sv.

          Neděle 31.12. – svátek Svaté Rodiny 
10:30 – mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů

  Pondělí 1.1.2018 – Panny Marie, Matky Boží:
10:30 – mše svatá o Boží požehnání v Novém roce  
 

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
 

S přicházející zimou a blížícími se Vánoci je tu i doba ohlédnutí, rekapitulací, ale také 
plánů co dál… Je to doba, kdy by bylo na místě přibrzdit, zastavit, rozhlédnout se a po-
děkovat. Takže se poohlédnu za minulým rokem a na konci poděkuji.
Ve zpětném zrcátku letošního roku vidím lednovou výroční schůzi, společnou cvičákov-
skou domácí zabijačku. Z akcí určených pro veřejnost mimo kynologické aktivity červ-
nový „Jánský gulášfest“ v Kněždubě, tentokrát v mexickém ladění. O prázdninách opa-
kovaný týdenní výcvikový tábor na Lučině, spojený s účastí dětského hemžení. Na konci 
prázdnin na cvičišti v Hroznové Lhotě Den pro děti a veřejnost spojený s táborákem, 
soutěžením pro děti a bohatým doprovodem sladkostí a cen. Co vnímám ještě v živých 
barvách po roční odmlce? V kněždubské sokolovně už devátou listopadovou „Ochut-
návku jídel“. Zde bychom chtěli Vám všem, kteří jste naši akci navštívili, poděkovat za 
hojnou účast. Vážíme si Vašeho zájmu a trpělivosti, jsme si vědomi řady nedokonalostí 
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a snažíme se je co v největší míře napravovat nebo alespoň minimalizovat. Letos jsme 
ochutnávku (navíc a neplánovaně) obohatili světelným koncertem, jehož opakovaným 
vrcholem byl svit nouzového osvětlení, který se setkal s bujarým hlaholem a nadše-
ním, zejména u nejmenších .    
V jeden čas zaplněné oba sály so-
kolovny, proškrtané jídelníčky a 
povětšinou pochvala (mimo tisíce 
maličkostí ) nás vede k tomu, že 
bychom v příštím roce chtěli tuto 
akci v listopadu zopakovat.  
Při dalším ohlédnutí vidím řadu 
brigád na cvičišti, při kterých jsme 
opakovaně pročistili stromořadí 
okol cvičiště, opravili překážky, 
kotce pro psy, klubovnu i její oko-
lí.   
Ve výcvikovém zrcátku si vy-
bavuji, jak řada členů v průběhu 
roku skládá zkoušky nebo se zú-
častňuje výstav. A také, jak jsme 
v říjnu a listopadu na našem cvi-
čišti zorganizovali dvoje zkoušky, 
kterých se zúčastnili i přespolní 
kynologové. Všem našim členů 
se podařilo zkoušky zvládnout. 
Navíc k nám pro nácvik obran, 
opakovaně během roku v páteční odpoledne, zajížděl figurant pan Brostík z Otrokovic. 
Při pohledu na seznam členů i na cvičiště vnímám, že náš kynologický klub má i nadále 
něco přes dvacet členů. Na výcvikovém „place“ lze vidět zejména německé a bílé švý-
carské ovčáky. Ale můžete tu uvidět i rotvajlery, belgického ovčáka, moskevského stráž-
ního psa, bandoga, borderkolii, křížence a chodského psa. Nadále se hromadně scházíme 
v nedělním dopoledni a středečním odpoledni. Individuálně si však členové klubu cvičí 
kdykoliv, podle svých možností a potřeb.  
Když se podívám dopředu, v příštím roce máme v plánu pokračovat ve výše uvede-
ných aktivitách jak pro veřejnost, tak v rámci samotného výcviku psů. Tolik k ohlédnutí.           
A teď k poděkování.
I letos bychom na těchto řádcích chtěli poděkovat za podporu a spolupráci obecním 
úřadům v Kněždubě, v Hroznové Lhotě a v Tasově, tak i dalším sdružením a složkám. 
Při pořádání Dne pro děti a veřejnost děkujeme těm, kteří nás stále sponzorsky podporují 
a pomáhají nám. Děkujeme všem, kdo nám byl nápomocen při organizaci ochutnávky, 
zvláště pak neskutečně pracovité skupině, jejímž výsledkem byly opět vynikající domácí 
patenty. Také našim pejskařským členům a kuchařům v jedné osobě, panu Aleši Šupovi 
a Zdeňkovi Maňákovi při přípravě teplé a studené kuchyně. Také všem členům klubu a 
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jejich příbuzným za pomoc při celé akci a také za celoroční ochotu dělat v klubu nejen 
věci pro sebe a psa, ale také pro veřejnost, i když většina členů nemá domovinu v Kněž-
dubě nebo Hroznové Lhotě.

Kynologický klub Karpaty Vám přeje klidné, spokojené a radostné 
prožití vánočních svátků, 

veselého Silvestra a zdravý, pohodový a úspěšný rok 2018 

                                                                                           Za KK Karpaty
        Jaroslav Mrkva
                                                                                        

Sbor dobrovolných hasičů

Dovolte mi Vás seznámit s naší činností za rok 2017. Začátkem roku jsme uskutečnili 
Výroční valnou hromadu, na které se naplánovaly naše akce na rok 2017. První akcí byl 
Hasičský ples, v neděli Fašaňková obchůzka obcí. Poslední dubnovou neděli se sloužila 
mše svatá za živé a zemřelé členy SDH Kněždub.
V červnu jsme doprovázeli průvod božího těla a pomáhali při dnu dětí, na kterém jsme 
měli stanoviště s programem a také jsme pomáhali s opékáním špekáčků pro děti.
Zúčastnili jsme se tradičního Gulášfestu. Petr Štípský sestavil družstvo za SDH Kněždub 
na Hrátkyjádu konanou v Kněždubě na hřišti. V červnu proběhla výměna elektroinstala-
ce na celé hasičské zbrojnici, tato akce nebyla plánována ale havarijní stav elektřiny 
nás k tomu přinutil. Zároveň se ve vstupní místnosti udělaly nové omítky a malba celé 
budovy. Práce se provedly svépomocí. Část nákladů uhradila obec část uhradilo SDH 
Kněždub.
V červenci se uskutečnil Memoriál Josefa Křížana, v srpnu se tradičně doprovázela pouť 
na svatém Antonínku. Začátkem září jsme měli stánek s občerstvením na dožínkách, ale 
díky špatnému počasí se akce nepovedla. Na hodový průvod jsme věnovali sud piva.
V listopadu se konal Světluškový průvod, do kterého se zapojil jak náš sbor tak SDH 
Blatnice. Děti měly možnost vidět ukázku hašení domku se záchranou osoby, úklid spad-
lého stromu přes cestu a likvidaci vosího hnízda. Na závěr si děti mohly prohlédnout 
rozdílné vybavení hasičských aut.
Taky bychom Vás chtěli pozvat na hasičský ples, který se bude konat 10.2.2018                       
v 19:30 hodin v sále sokolovny a na nedělní fašankovou obchůzku obcí 11.2.2018.
Děkuji obecnímu úřadu za dobrou spolupráci a také aktivním členům za pomoc s pořá-
dáním akcí  SDH Kněždub.
Na závěr mi dovolte popřát krásné vánoční svátky a hodně štěstí zdraví do nového roku 
2018.

                                                                                                 Tomáš Zubatý, starosta SDH
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Výstava exotického ptactva.

Ve dnech 25. a 26 listopadu 2017 uspořáda-
la ZO ČSCH Kněždub v místní Sokolovně 
dnes již tradiční Výstavu okrasného ptac-
tva. Vystaveno bylo mnoho druhů papouš-
ků a drobného exotického ptactva z Austrá-
lie a Oceánie, Asie, Afriky, střední a jižní 
Ameriky, a to nejen v přírodním zbarvení, 
ale některé druhy i v mutacích, ve volné 
přírodě se nevyskytujících. Je možné říci, 
že kapacita místní tělocvičny byla zcela za-
plněna.  Bohužel letos se výstava netěšila 
takovému zájmu veřejnosti, jako tomu bylo 
v minulých letech. Přesto si na naši výsta-
vu našli cestu nejen místní, a lidé z širšího 
okolí naší vesnic, ale i návštěvníci ze vzdá-
lených regionů a Slovenska.
Je na místě poděkovat nejen členům zá-
kladní organizace za pomoc při přípravě výstavy, ale i chovatelům za zapůjčení exotic-
kého ptactva, místnímu obecnímu úřadu a sponzorům peněžní a věcné dary.

                                                                       Radim Hoňka,  ZO ČSCH  Kněždub

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Ženský sbor má v současné době 12 členek. Při našich vystoupeních nás doprovází Lu-
káš Frolka. Zpívaly jsme při akcích v Kněždubě – dožínky, den důchodců a zpívání při 
rozsvěcování Betlému, ve Veselí nad Moravou při dožínkách, v Lanžhotě při pěkné akci 
„Lúčení se svobodů“. I když je nás více, co už máme nějaký rok za sebou, věříme, že 
nám hlasy vydrží a budeme se stále scházet a zpívat pro potěšení druhých.
Přejeme všem šťastné a veselé svátky vánoční a do Nového roku 2018 hodně zdraví, 
štěstí a Božího požehnání. 

Za ženský sbor Marie Křížanová

Foto: sbor 1,2
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Florbalový oddíl - Team building na myslivecké chatě.

Stejně jako minulý rok se náš florbalový 
oddíl rozhodl, že půjdeme na mysliveckou 
chatu. Všichni ještě všechno na poslední 
chvíli nakupovali v obchodě před sokolkou 
a tak se náš odchod posunul o čtvrt hodi-
ny. Už předem jsme se domluvili, že si ne-
cháme dovést pizze. Asi o půl sedmé jsme 
dorazily na chatu na chatu s voňavými pi-
zzemi a pustili jsme se do jídla. Dostatečně 
jsme se najedli, až některých bolel břuch a 
potom jsme začali dělat různé blbosti. Hráli 
jsme hry a přitom neustále jedli. O srandu 
nebylo nouze. Krátce po půlnoci všichni 
usli a byl klid. Ráno jsme se probudili a 
rozhodli jsme se, že si uděláme procházku 
k malé nedaleké chatě. Cestou tam jsme 
dělali kraviny u potoka a pro některých to 
dapadlo hodně špatně. Skončili po kolena 
ve vodě :).Jak jsme se vrátili zpět na chatu, 
ještě jsme se dodívali na jeden zápas a záro-
ven dojedli zbytek brambůrek co nám zbyl. 
Následně jsme si chvilku odpočinuli a pak 
začali s velkým úklidem. Každý z nás dostal 
jednu práci a za hodinu a půl bylo hotovo. 
Hned potom jsme se sebrali šli domů. Ně-
kteří odjeli autem nebo šli na autobus. Myslím, že si to všichni pořádně užili. Velké díky 
patří myslivcům zvláště p. Křižanovi za zapůjčení chaty.

                                                                                                                         Zbyněk Smetka
 

Mladší žáci ofl_2

Kněždub 3:4 Uherský Brod
V sobotu 18.11 se konalo druhé kolo ofl mladších žáků. Naši soupeři byli z Brodu a Vi-
zovic. Kluci odjeli na turnaj ve stejném počtu jako minule.
První zápas hrál Kněždub s Brodem. Začátek utkání patřil soupeři, během několika minut 
vsítil 3 góly. Kněždub se vzchopil a snížil stav utkání na rozdíl jednoho gólu.V druhé 
polovině vstřelil každý tým po jedné brance, což znamenalo vítězství pro Uherský Brod. 
Kluci si zaslouží velkou pochvalu, předvedli výborný výkon. Musím pochválit Uherský 
Brod, velmi dobře bránil a uhlídal Jakuba Vařechu, který vyšel bodově naprázdno.
Hráč utkání: Jan Vajdík
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Kněždub 13:1 Vizovice
Druhý zápas Kněždub narazil na Vizovice. Zápas dopadl v prospěch Kněždubu. Tým pěti 
hráčů a jednoho brankaře skóroval třináctkrát, kdežto Vizovice jednou.

Hráč utkání: Jiří Piškula

Dorost ofl_1
Kněždub x Domanín 4:0
Výsledek zápasu jednoznačný, ale předvedená hra výsledku nenapovídala. Na některých 
hráčích bylo vidět, že toho tuto sezonu moc neodtrénovali a nenahráli, ale i tak na sou-
peře z Domanínu stačili.

Hráč utkání: Michal Valentík

Kněždub x Slovácko 1:1
Druhý zápas hrál Kněždub s o poznání lepším týmem. Velkou část zápasu jsme drželi 
míček v obraném pásmu. Soupeř ohrozil naši bránu jen zřídka. Na závěr nás Slovácko 
zatlačilo, jelikož hráli přesilovku. Kněždub cenou remiz s favoritem zápasu ubránil.

Hráč utkání: Miroslav Říha

Kněždub x Havířov 4:0
Jednalo se o nejpovedenější zápas v Horní Suché. Kluci kontrolovali většinu času míček 
na svých holích a soupeře k ničemu nepustili.Vytvářeli si spoustu šancí a nešlo na nich 
poznat že turnaj odehráli v 6 hráčích a dvou brankářích.

Hráč utkání: Lukáš Chudíček
Děkuji p. Rolencovi, že kluky dovezl až do Horní Suché a podporoval kluky z hlediště

Starší žáci ofl_2
Kněždub x Hluk 6:6
V neděli 26.11 čekalo starší žáky další kolo Orelské florbalové ligy v Bojkovicích. 
První utkání hrál Kněždub s Hlukem. Kněždub hrál velmi dobře držel téměř celou dobu 
míček na svých holích. Bohužel Hluk dokázal proměnit každou šanci a třicet sekund před 
koncem srovnal na 6:6.

Hráč utkání: Filip Doležal

Kněždub x Kašava 4:5
Druhý zápas sehráli kluci s Kašavou. Kašava patří mezi soupeře s kterou se dá hrát vy-
rovnané utkání. To se také potvrdilo. Celý zápas byl vyrovnaný. Našim klíčovým hráčům 
došly síly a v závěru utkání Kašava otočila zápas ve svůj prospěch. 
Celkové hodnoceni: Kněždub předváděl pěknou ofenzivní hru se spoustou šancí, jen se 
nepovedlo přivézt z Bojkovic větší počet bodů.Velmi dobře se prezentovala druhá lajna 
v prvním zápase.

Hráč utkání: Miroslav Mařík
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TJ Sokol Kněždub.

Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé!
Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku 2017 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 oddílech (např. 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 druž-
stvo dospělých vede po podzimní části soutěže v I. B třídě průměrně, kdy je na 5. místě 
v tabulce s 20 body. Oproti loňskému podzimu je to horší výsledek, jehož příčinou je 
především selhání družstva mužů v posledních podzimních třech utkáních, kdy jsme 
získali dohromady pouze 1 bod.  
Daří se nám s vypětím sil zajistit fungování družstva mladších žáků, kteří působí v okres-
ní soutěži a po podzimní části soutěže jsou na 9. místě ve své skupině. Žákům se trénin-
kově věnují Libor Grabec ml., Marek Sasín 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 neslo-
žili. Je třeba zdůraznit, že přestože jsou mnohdy mladší, než někteří hráči soupeře a na 
soutěžní zápasy v této kategorii si teprve zvykají, i přes prohry to nebyly výsledky nijak 
katastrofální a většinou se jednalo o těsné prohry. Přesto je u těchto chlapců a děvčat 
vidět zájem a snaha se zlepšovat. 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).
Co nás čeká v roce 2018? 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 2018. 
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.    
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Jako již tradičně proběhne 31. prosince 2017 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 2018.

Výbor TJ Sokol Kněždub

Rozpis přípravných utkání mužů – zimní příprava 2018.
NEDĚLE  18.2.  Kněždub – Lietničie (SVK)           zač. 16.00    (umělka Strážnice)

NEDĚLE 25.2.  Kněždub – Dolní Němčí                 zač. 14.00    (umělka  Veselí)                

NEDĚLE  4.3.    Kněždub –  Ostrožská Nová Ves    zač. 14.00    (umělka Strážnice)

NEDĚLE   11.3.  Kněždub –   Ořechov                     zač.  16.00   (umělka Veselí )                                
                    
NEDĚLE   18.3.  Kněždub – Milotice                       zač.  15.30   (Milotice - tráva)

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 1.11. 2017 do 10.12.2017:                 0 
   
Počet dětí narozených v období od 1.11. 2017 do 10.12.2017:                     0                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 1.11. 2017 do 10.12.2017:                             1 žena
                                                                                                  
Počet obyvatel k 10.12.2017 :                               Celkem                                  1094                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              444    
                                                                          Dospělí-ženy                               477  
                                                                          Dospělí celkem                           921
                                                                          Děti a mládež celkem                 173  
                                                                          Děti do 15-ti let                     142
                                                                          Mládež 15 -18 let          31

Průměrný věk obyvatelstva 43,15 let.

Změny v evidenci obyvatel v obci od 1.1.2017 do 10.12.2017:

Zemřelo celkem 12 osob. Narodilo se 9 dětí.
Nově se přihlásilo k trvalému pobytu v obci 11 osob.
Odhlásilo se z trvalého pobytu v obci 15 osob.
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Plán kulturních a společenských akcí Obce Kněždub 2018. 

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 
Leden     

6.1. Tříkrálové koledování Farnost Kněždub 12.00 Obec Kněždub 
6.1. Výroční členská schůze 

SDH Kněždub 
SDH Kněždub 14.00 Hasičská zbrojnice 

13.1. Myslivecký ples MS Šumárník 19.30 Sokolovna Kněždub 

27.1. Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub 20.00 Sokolovna Kněždub 

Únor     
2.2. VH Honebního 

společenstva Kněždub 
Honební společenstvo 

Kněždub 
18.30 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub 
10.2. Hasičský ples SDH Kněždub 20.00 Sokolovna Kněždub 

11.2. Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub 12.30 Obec Kněždub 

17.2. Karneval ZŠ a MŠ 
Kněždub 

ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub 

17.2. Výroční členská schůze 
Sokol Kněždub 

Sokol Kněždub 16.00 Klubovna na šatnách 
Sokol Kněždub  

Březen     
24.3. Sběr železa  MS Šumárník Kněždub 8.00 Obec Kněždub 

Duben     
1.4. 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. Den matek ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub 
27.5. První svaté přijímání 

Kněždub 
Farnost Kněždub 10.00 Kostel Kněždub 

     
Červen     

2.6. Den dětí  Obecní úřad Kněždub 14.00 Obec Kněždub 
23.6. Jánská pouť Obecní úřad Kněždub  Hřiště Sokol 

Kněždub 
24.6. Jánská pouť - patrocinium Obecní úřad Kněždub 

Farnost Kněždub 
10.30 Kostel Kněždub 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 

Červenec     
21.7. Společenské odpoledne 

s grilováním. 
SDH Kněždub 15.00 Obec Kněždub u 

hasičské zbrojnice 
28.7. Hasičská soutěž 

Memoriál J.Křižana 
SDH Kněždub 9.00 Hřiště Sokol 

Kněždub 
Srpen     
18.8. Dětský den na Kejdě Rybáři Kněždub 13.00 Rybník Kejda 
18.8. Den otevřených dveří-

Den pro veřejnost 
Kynologický klub 

Karpaty 
 Cvičiště KKK 

Hr.Lhota 
Září     
2.9. Dožínky  Obecní úřad Kněždub 

Farnost Kněždub 
10.30 Obec Kněždub 

Kostel Kněždub 
22.-23.9. Výstava drobného 

zvířectva 
Český svaz chovatelů 13.00 Areál Českého 

svazu chovatelů 
Říjen     

20.-21.10. Krojované hody s 
právem 

Obecní úřad Kněždub 
Sokol Kněždub 

 Obec Kněždub 

Listopad     
17.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
24.-25.11. Výstava exotického 

ptactva 
Český svaz chovatelů  Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec     

1.12 Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub  16.00 Sokolovna 
Kněždub 

13.12. 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 a termíny. Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny. 
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Honební společenstvo Kněždub 
svolává

VALNOU HROMADU HS
 která se koná dne           

 2.února 2018 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 2018
6. Zpráva revizní komise

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 
Červenec     

21.7. Společenské odpoledne 
s grilováním. 

SDH Kněždub 15.00 Obec Kněždub u 
hasičské zbrojnice 

28.7. Hasičská soutěž 
Memoriál J.Křižana 

SDH Kněždub 9.00 Hřiště Sokol 
Kněždub 

Srpen     
18.8. Dětský den na Kejdě Rybáři Kněždub 13.00 Rybník Kejda 
18.8. Den otevřených dveří-

Den pro veřejnost 
Kynologický klub 

Karpaty 
 Cvičiště KKK 

Hr.Lhota 
Září     
2.9. Dožínky  Obecní úřad Kněždub 

Farnost Kněždub 
10.30 Obec Kněždub 

Kostel Kněždub 
22.-23.9. Výstava drobného 

zvířectva 
Český svaz chovatelů 13.00 Areál Českého 

svazu chovatelů 
Říjen     

20.-21.10. Krojované hody s 
právem 

Obecní úřad Kněždub 
Sokol Kněždub 

 Obec Kněždub 

Listopad     
17.11. Ochutnávka jídel. Kynologický klub 

Karpaty 
16.00 Sokolovna 

Kněždub 
24.-25.11. Výstava exotického 

ptactva 
Český svaz chovatelů  Sokolovna 

Kněždub 
Prosinec     

1.12 Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub  16.00 Sokolovna 
Kněždub 

13.12. 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 a termíny. Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny. 
 

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

  7. Uvedení stanov HS do souladu 
      s novelou zákona 449/2001
  8. Informace Mysliveckého sdružení  
      Šumárník Kněždub
  9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

                 starosta HS Zachar Václav
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FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD  MASEK OBCÍ
KDY: 11. ÚNORA  2018 V 12:30 hod.

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 )
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