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1. Úvodní slovo
Dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje.
Zpravodaj se vám dostává do rukou opět po více než půl roce od vydání toho posledního, v roce 2019. Důvod není třeba moc specifikovat, je všeobecně známý, koronavirová
pandemie.
Nacházeli jsme se v těžké době, která společenský život v naší obci utlumila na minimum. Díky pandemii koronaviru jsme byli nuceni zůstat doma a nemohli vést aktivní
plnohodnotný život jako za normální situace. Různá nařízení vlády, kterými jsme byli
zahlceni, omezily naše životy ať už to bylo v rovině osobní, pracovní nebo činnosti
spolkové. S takovouto situací se asi ještě nikdo z nás nesetkal. Věřte mně, byl to velmi
deprimující pocit pohybovat se denně po prázdné vylidněné obci bez života. Nicméně
jsem rád, že jsme si s touto krizovou situací jako obec poradili a myslím, že jsme ji
zvládli. Chtěl bych vám za to všem poděkovat, hlavně za trpělivost a disciplinovanost
v počátcích krizového stavu, kdy nikdo z nás nevěděl, jaký je stav „věci“ a jakým směrem se situace bude dále vyvíjet. Chtěl bych také poděkovat všem našim spoluobčanům,
kteří aktivně nabídli svou pomoc při zajišťování pomoci a potřeb pro naše starší spoluobčany. Nemenší poděkování patří také všem, kteří se aktivně zapojili do šití roušek a
vypomohli tak obecnímu úřadu v době jejich největšího nedostatku, především pro jejich
distribuci našim starším spoluobčanům. Dovolte mně, abych je jmenoval. Byli to paní
Myslíková Lenka, Piškulová Jana, slečna Piškulová Zuzana, paní Daňková Františka,
Petruchová Marie, Bartošková Ludmila, Frolková Ludmila, Knotková Kristýna, Hrušková Ludmila, Bačíková Simona, Káčerková Ivana, Říhová Jana, Mirošová Františka a pan
Kučera Jakub. Velmi si vážím jejich práce, ochoty a úsilí a všem SRDEČNĚ DĚKUJI.
Jak jsem již uvedl výše, spousta nařízení vlády, vyhlášek a směrnic, jimiž byla obec
denně zahrnována, ovlivnila a omezila nejen jednotlivce, ale i činnost a fungování obce
jako takové. Od uzavření školy, školky, přerušení vyvařování obědů pro seniory, provoz
odpadového hospodářství, provoz obecního vodovodu atd. Vše bylo nutno zajišťovat
v nových přísných hygienických podmínkách, kdy jsme se snažili o to, aby toto na vás
jako občany co nejméně doléhalo. Bohužel však některá nařízení byla natolik striktní, že
při nejlepší vůli je obec nemohla garantovat. Mám tím především na mysli provoz mateřské školy a provoz školní kuchyně. V současné době již došlo a stále dochází k rozvolňování všech omezení a postupnému návratu do normálního života. Velmi si přeji, abychom
společně ve zdraví a bez újmy ustáli následky uplynulého půlroku a život v naší obci se
vrátil do normálního každodenního režimu bez různých omezení. Až čas nám ukáže,
do jaké míry se situace kolem koronaviru podepíše na dalším fungování společnosti a
kam až nás strach dokáže zatlačit při pojímání běžného života. Myslím si, že tak jako ke
všemu, je třeba i k tomuto problému přistupovat s respektem, ale také beze strachu, s rozumem a chladnou hlavou. Věřme, že takto budou postupovat i naši odpovědní vrcholní
politici a lékařští odborníci, a náš život se postupně vrátí k volnosti a radosti ze života.
Radost ze života má člověk především ve společnosti jiných lidí, přátel a kamarádů.
Proto především absence a nekonání kulturních a společenských akcí v obci v prvním po-
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loletí tohoto roku nás o mnoho společných chvil připravilo. Snad se všech plánovaných
akcí spolků i obce dočkáme ve druhé polovině roku.
Situace v „době koronavirové“ také do značné míry ovlivnila investiční činnost obce,
nicméně tato se nezastavila úplně. Byly provedeny práce, které bylo možné uskutečnit
i přes všechna omezení. Provedla se oprava výzbroje studny na čerpací stanici u obecního vodovodu. Staré potrubí, příruby, sání, schody a podesty ve studni byly vyměněny
za nerezové, jelikož původní staré železné z roku 1991 byly již závadné. Byla provedena
údržba na domě Bratří Uprkových. Bylo vymalováno, nově upravena vnitřní dispozice
domu, opraveny klempířské prvky a okapy na střeše. Dále bylo zadáno zpracování prosklených vitrín na vystavené exponáty kněždubských krojů, aby tyto netrpěly vlivem
prostředí. Byly provedeny administrativní práce na projektu opravy místní komunikace
na „Zahrádkách“ a na „Jamách“, je vypracována projektová dokumentace a probíhá řízení ve věci udělení stavebního povolení. Doufejme, že to nebude trvat opět rok jako
u opravy chodníků, kterou jsme prováděli v loňském roce. V současné době také probíhá výběrové řízení na dodávku nového hasičského dopravního automobilu, na který
jsme obdrželi dotaci od Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje. Nový dopravní
automobil by měli naši hasiči obdržet nejpozději na podzim tohoto roku. Je také zpracovávána projektová dokumentace na zhotovení cyklostezky, která by měla vést přes
lokalitu „Rybníky“ v trase stávající účelové polní cesty. Cyklostezka bude začínat u
farmy bývalého JZD Kněždub a vyústí u čistírny odpadních vod na katastru Tvarožné
Lhoty. Projekt by měl být spolufinancován prostřednictvím dotačního titulu v rámci Mikroregionu Strážnicko. Realizován by měl být pravděpodobně v roce 2022. Probíhala
také další těžba kůrovcem napadených smrků na pozemcích obce, především na Šumárníku. Bohužel existuje reálné riziko, že ze smrkového porostu na našem katastru mnoho
nezůstane. Současně obec investovala nemalé prostředky do nové výsadby a zalesnění
vzniklých holin po těžbě. Bohužel však v tomto je naším velkým nepřítelem přemnožená
spárkatá zvěř, která mladé stromky poškozuje nebo přímo likviduje. Bohužel provést
výstavbu oplocenek na tak velkém prostoru je nemožné, oplotit celý Šumárník se dost
dobře nedá. Snad se podaří uchovat alespoň nějaké množství mladých stromků při životě
a dočkáme se v budoucnu opět vzrostlého lesa na současných mýtinách. Byla také provedena kontrola stavu vzrostlých stromů na veřejných prostranstvích v obci z pohledu
bezpečnosti při pohybu v jejich blízkosti. Především na hřbitově a dětských hřištích.
Mimo obec také u Kapličky sv. Martina. U všech problematických stromů bylo nebo
bude provedeno ošetření ořezem podle pokynů dendrologa. V některých místech je také
plánována již nyní náhradní výsadba, protože životnost některých ošetřovaných stromů
již nebude dlouhá. Na podzim je také plánována výsadba a doplnění alejí novými stromy
na pozemcích obce, které jsou k tomu vhodné, především podél polních cest. V tomto
projektu budeme spolupracovat s CHKO Bílé Karpaty, která má možnost poskytnout
dotační prostředky. Mimo uvedené aktivity byla samozřejmostí běžná údržba obce a
jejího vzhledu. Také veškeré úřední záležitosti bylo možné na našem obecním úřadě bez
problémů vyřídit bez omezení. Obecní úřad vycházel občanům vstříc i mimo vládou
nařízenými úředními dny, a úřadovalo se každý den, byť v omezeném režimu.
Vážení spoluobčané, přeji vám závěrem svého úvodníku hezké chvíle nadcházejícího
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léta. Doufejme, že již bez dalších omezujících opatření a budete tak plnými doušky moci
vstřebávat pěkné letní zážitky. Dětem přeju pěkné prázdniny a těším se na další setkání
při pročítání zpravodaje, který bude vydán po kněždubských hodech, které se snad uskuteční v tradiční podobě.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období od 1.1.2020 do 30.6.2020.
USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 13.02.2020.
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapisovatele 9. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
Ověřovatele zápisu o průběhu 9. jednání ZO: Miroslav Mařík, Radim Hoňka.
Program 9. jednání ZO.
Inventarizaci majetku obce za rok 2019 provedenou k 31.12.2019.
Změnu rozpisu rozpočtu č.1 k Rozpočtovému opatření č.7/2019.
Žádosti zájmových a společenských organizací v působnosti obce o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kněždub na rok 2020 ve výši:
Český svaz včelařů Strážnice
6 000,-Kč
Římskokatolická farnost Kněždub
50 000,-Kč
Zahrádkáři Kněždub
15 000,-Kč
Moravský rybářský svaz
10 000,-Kč
Ženský pěvecký sbor
10 000,-Kč
Mužský pěvecký sbor
25 000,-Kč
MS Šumárník
150 000,-Kč
SDH Kněždub
20 000,-Kč
Český svaz včelařů Veselí
10 000,-Kč
Mládež farnosti Kněždub
25 000,-Kč
Český svaz chovatelů Kněždub
20 000,-Kč
Kynologický klub Karpaty
10 000,-Kč
7. Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb.
8. Rozvojový strategický plán obce Kněždub na období 2020 – 2024.
9. Pachtovní smlouvu č.27/2020 s ZO ČSOP Bílé Karpaty.
10. Rozpočtové opatření č. 1 /2020 Obce Kněždub.
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ZO bere na vědomí:
1.
2.

Kontrolu a plnění bodů usnesení z 8. jednání ZO ze dne19.12.2019.
Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 19.12.2019 do 13.02.2020.

ZO zamítá:
1.

Žádost SONS Kyjov o finanční podporu na činnost v roce 2020.

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 15.05.2020.
ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zapisovatele 10. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
Ověřovatele zápisu o průběhu 10. jednání ZO: Radim Hrbáček, Josef Tesař.
Program 10. jednání ZO.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kněždub“.
Záměr na směnu pozemku p.č.6784/66 o výměře 645 m2 ve vlastnictví obce Kněždub.
Výjimku z počtu dětí ve třídě dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
na počet 37 dětí
Výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Kněždub za rok
2019.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kněždub k 31.12.2019.
Převod finančních prostředků z výtěžku provozování loterií a sázek v roce 2020.
Dofinancování akce ze zdrojů obce mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací u projektu „Kněždub-dopravní automobil“, pro JSDH Kněždub, EDS 014D241000428.
Vyhlášení výběrového řízení na dodávku u projektu „Kněždub-dopravní automobil“, pro JSDH Kněždub, EDS 014D241000428.
Uzavření smlouvy č.1040016576/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem „Kněždub, úprava NN, Chudíček K/69“.
Rozpočtové opatření č. 2 /2020 Obce Kněždub.
Finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč pro ZO ČSOP Buchlovice, záchranná stanice
volně žijících živočichů.
Investiční záměr na pořízení nového obecního traktoru pro komunální potřeby.
Zpracování projektové dokumentace „Kněždub-lokalita Zahrádky, oprava místní
komunikace“.
Zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Kněždub Rybníky“.
Zařazení území Obce Kněždub do územní působnosti MAS Strážnicko z.s. na programové období 2021-2027.
Navýšení členského příspěvku pro MAS Strážnicko, z.s. o 3,-Kč/obyvatele/rok.
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ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 9. jednání ZO ze dne13.02.2020.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 13.02.2020 do 15.05.2020.
ZO zamítá:
1. Žádost o podporu provozu linky bezpečí, z.s.
2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obměnu zdravotnické techniky, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2020.

Žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení
domovního odpadu za rok 2020, poplatek za psa za rok 2020.


Nebezpečný odpad - čtvrtek 28.5.2020.
Dne 28.5.2020 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní
kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali
zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, elektroodpad apod.).
Celkové množství svezených odpadů bylo opravdu značné, mimo uvedeného nebezpečného odpadu byly odvezeny 3 velkokapacitní kontejnery směsného objemného odpadu.
Bohužel musím konstatovat, že s některými našimi spoluobčany je těžká spolupráce a
domluva, jak při organizování sběru, tak v tom, že je jim jedno kam který odpad odhodí.
Za následné dotříďování v konečném důsledku obec zaplatí další peníze. Obec za takto
odvezený a uložený „materiál“ zaplatila celkovou částku 92 166,- Kč. Částka za nebezpečný odpad činila 42 797,-Kč a částka za velkoobjemový odpad činila 49 369,- Kč.
Starosta obce

Doplnění sběrných nádob na tříděný odpad.
Na sběrná místa tříděného odpadu v obci byly nově doplněny kontejnery na plechovky
a drobný kovový odpad. Na sběrné místo za hasičskou zbrojnicí byl také umístěn kontejner na použité kuchyňské oleje a tuky. Tyto je třeba do něj vkládat v uzavřených PET
láhvích.

strana 8

Kněždubský zpravodaj 1-2/2020

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola
Posezení s rodiči
Před Vánocemi jsme
přichystali pro rodiče malé posezení
s ochutnávkou napečeného cukroví
spojené s malou besídkou. Děti zahrály
pohádku O rukavičce a zvířátkách,
zatancovaly taneček
a zazpívaly vánoční
koledy. Pro všechny
to bylo velmi příjemné předvánoční
setkání.
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Vánoční dílničky
Spolu se základní školou jsme pořádali vánoční dílničky v budově ZŠ, kde si děti i dospělí mohli vyrobit spoustu krásných výrobků a dárečků. Tvořili jsme například andělíčky z papíru nebo stromečky z látky a sušeného pomeranče. Lidé si také zakoupili
výrobky z keramiky, které vyráběly paní učitelky s dětmi ve školce a ve škole.
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Plavání ve Bzenci
V měsíci únoru jsme s dětmi začali jezdit na plavání do Bzence. Děti vedou velmi zkušení a příjemní instruktoři, kteří dětem vymýšlejí různé zábavné aktivity ve vodě. Malí
plavci mají k dispozici spoustu podpůrných pomůcek k plavání, jako jsou plavací vesty,
rukávky a barevné podložky.
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Zima ve školce
Jen co sněhová peřina na chvilku zakryla přírodu kolem nás, vyrazili jsme s dětmi ven
a vytvořili pro ptáčky krmení v podobě makového sluníčka, do budky na zahradě jsme
nasypali zrní a radovali jsme se ze zasněžené krajiny.

Co děláme s dětmi ve třídě Sluníček a Květinek
Během zimního období se děti učily stříhat nůžkami, pracovat s temperovými barvami a
lepidlem. Tvořili jsme krásnou zimní výzdobu ve třídách. Se staršími dětmi procvičujeme grafomotoriku, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost a připravujeme je na zápis do ZŠ. Snažíme se u dětí rozvíjet představivost, fantazii a samostatnost 
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Fašanková obchůzka vesnicí
Rok se s rokem sešel a zase jsme se s dětmi vystrojili, nacvičili masopustní básně a vydali jsme se po kněždubských uličkách zazpívat a zahrát lidové písně. Navštívili jsme paní
kuchařky ze školní jídelny, zastavili jsme se u pana faráře a v ZŠ, dále jsme se vydali do
obchodu a na Obecní úřad, kde si s námi zazpíval i pan starosta.

Akce v mateřské škole
Děti vždy rády uvítají, když do školky přijede divadlo s pohádkou. Loutky se dětem
velmi líbí, spolu s nimi zpíváme a tleskáme jim. Malí diváci jsou plní radosti a mají z
divadélka velký zážitek.
Spolu se ZŠ jsme navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Dostali jsme se také
do zákulisí divadla. Provázel nás pan Michal Kedroň, který zde pracuje. Děti mohly vidět
šatnu a kostýmy herců nebo nahrávací studio.
Další akcí v MŠ byla přednáška o zdravé stravě, do které se děti aktivně zapojily, kreslily
obrázky a povídaly si o správném stravování a zdravém jídle.
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S předškolními dětmi jsme navštívili 1. ročník ZŠ, kde děti plnily jednoduché úkoly
formou zábavných her a seznamovaly se se školním prostředím.
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Karneval
Poslední zimní akcí byl karneval pro děti. Paní učitelky ze školky se převlékly za pohádkové postavy a provázely děti různými soutěžemi, za které soutěžící dostali sladkou odměnu. Všechny děti byly převlečeny do nádherných a originálních masek jako například
princezny, spidermani, kovbojové, víly a jiné. Děti mohly vyhrát bohatou tombolu, kde
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hlavní cenou bylo lego nebo dětská kuchyňka. Ve velkém sále hrál DJ QBass diskotékové písničky. Děti tancovaly, zpívaly a užívaly si zábavu. Každý si domů odnesl skvělý
zážitek z prožitého dne.

Přejeme vám krásné léto
Kolektiv MŠ
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Období koronaviru v MŠ
Mateřská škola byla sice pro děti uzavřena, ale kolektiv MŠ se nezastavil. Měli jsme
prostor na to, abychom upravili s p. učitelkami vnitřní prostory školky a tříd. Prostřednictvím školokové sociální sítě jsme nabízeli rodičům a dětem různé nápady na domácí
tvoření a pracovní listy. Připravili jsme výstavu těchto skvělých prací na plotě školní
zahrady a ve vitríně u vchodu do MŠ. Také vnitřní prostory se změnily, jsou nově natřené dveře s krásnými cedulkami a také veselé barevné zábradlí. Na školní zahradě máme
nový prvek – prolézací housenku pro děti ke zdokonalování hrubé motoriky a obratnosti.

Dětský den v MŠ
1. června jsme ve školce s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Paní učitelky zahrály dětem pohádku O
třech kůzlátkách. Poté si děti zasoutěžily v různých
sportovních disciplínách jako například hod šiškou
do šaška, skákání obručemi, chůdy nebo přetahování s lanem. Za odměnu dostaly děti papírové medaile a nanuky. Také obecní úřad připravil pro děti
balíčky s dobrotami. Děti prožily krásný den.
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Loučení s předškoláky
V polovině června jsme se loučili s našimi pěti předškoláky, kteří od září nastoupí do
školy. Uspořádali jsme pro ně ceremoniál s fanfárou a korunovací na školáky. Nesměly chybět také šerpy a pamětní listy z MŠ, děti také dostaly krásné knížky a balíček
se sladkostmi. Slavnostní pasování bylo obohaceno koncertem flétniček. Zahrály na ně
děti, které v průběhu roku navštěvovaly zájmovou činnost – Veselé hry s flétničkou.
Za to byly odměněny diplomem. Na závěr byla diskotéka, při které se děti moc bavily
a tancovaly.

Exkurze za zvířátky
Kvůli pandemii jsme letos s dětmi nemohli vyjet na žádný školní výlet, tak jsme alespoň
byli pozváni nahlédnout do dvora na malá selátka a kuřátka. Putování po mláďátkách
bylo spojeno s tématem, o kterém jsme si s dětmi povídali v MŠ. Děti měly hezký zážitek vidět mláďátka naživo a pohladit si je.
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Základní škola
Vánoce
Dne 17. prosince se uskutečnilo slavnostní rozsvěcování vánočního stromu se zpíváním koled a hraním na
flétničky. Slavnostně naladěni jsme se odebrali
do vyzdobené základní
školy, kde již byly pro
děti připraveny dílničky
a ty si tak v jednotlivých
třídách mohly vytvářet
výrobky s vánočními
motivy.
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Recitační soutěž
Na konci ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do školního kola byli vybrání
žáci, kteří uspěli v třídních kolech. Nejlépe se dařilo:
První ročník:
1. místo Kristýna Bačíková,
2. místo Nikola Nováková,
3. místo Marián Ondráš
Druhý a třetí ročník:
1. místo Klára Šmejdovcová,
2. místo Dominik Pavliňák,
3. místo Lukáš Hrbáček 			
Čtvrtý a pátý ročník:
1. místo Nikola Matyášová,
2. místo Adéla Nováková,
3. místo Aneta Glozová a Tomáš Letaší

Žonglování
Tento výukový program byl zaměřen na chování dětí, vzájemné vztahy v kolektivu a rozvoj motorických dovedností. Na úvod lektor ukázal a předvedl všechny pomůcky: míčky, šátky, kuželky, kruhy, diabola, talíře, flowersticky, balanční desky, šlapadla, pedala,
minikolo, poggo-stick, lano, slack-line, kendama, levistick, trubky, švihadla a další. Potom si žáci mohli všechny pomůcky vyzkoušet samy. Všechny děti se tak staly žongléry.
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Co se děje za oponou?
V zimě jsme navštívili divadelní představení Malá Míla zmlsaná. Po zhlédnutí
nás zvukař Michal Kedroň provedl celým Slováckým divadlem – zákulisím,
šatnami herců, kostymérnou, krejčovskou dílnou, skladem rekvizit… Děti
byly nadšené.
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Vědecké dílny
V únoru jsme byli pozváni do Strážnice na Základní
školu Marie Kudeříkové, kde jsme navštívili nové odborné učebny. Viděli jsme chemické pokusy, zkusili
jsme si zapojit elektrické obvody, vyzkoušeli jsme si
výuku v jazykové učebně a možnosti využití počítačové učebny. Žáky to nejen bavilo, ale se i něco nového
dozvěděli.

Karneval
Po roce se 29. února opět uskutečnil dětský karneval. Děti v nápaditých maskách
se za námi přišly pobavit, zatančit si a zasoutěžit. K tanci a poslechu hrál DJ
QBass a samozřejmě nechybělo občerstvení, o které se postaraly naše kuchařky.
Všem rodičům i sponzorům děkujeme za věcné dary do tomboly.
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Přednáška – hasiči
V březnu jsme absolvovali přednášku
Sboru dobrovolných hasičů Kněždub.
Zástupci hasičů nás prostřednictví prezentace seznámili s hasičskými soutěžemi pro děti. Nechyběly ani praktické
ukázky hasičského vybavení. Touto přednáškou si hasiči získali mnoho budoucích
následovníků.
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Projekt – Zdravé zuby
Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup
určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských
škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví
vůbec.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Křest nového CD ,,Na kněždubských úkách“
Náš mužský sbor z Kněžduba má v současnosti 15 členů. Jeho folklorní kořeny sahají
až do roku 1964. Z původních členů už jsou jen dva pamětníci - pan Jan Gerstberger a
František Zubálík. V posledních letech se sbor omladil o 7 nových hlasů. Ve spolupráci
s obecním úřadem jsme vydali na počátku tohoto roku nové CD s názvem ,,Na kněždubských úkách“. Navazuje na předchozí CD s názvem „Kolem Šumárníčka“ z roku 2003.
Vydání se připravovalo už od září minulého roku, kdy probíhaly ve Strážnici pravidelné
zkoušky našeho mužského a ženského sboru z Kněždubu s cimbálovou muzikou Pavla
Múčky.
V listopadu a v prosinci jsme zpívali a nahrávali v nahrávacím studiu Základní umělecké
školy ve Veselí nad Moravou celkem 25 kněždubských písniček.
Bylo vyrobeno 1000 kusů nových CD disků.
V sobotu dne 15. února 2020 proběhl v kněždubské sokolovně slavnostní křest nového
CD s názvem ,,Na kněždubských úkách“. Pořadem provázela bývalá moderátorka Českého rozhlasu Brno PhDr. Marcela Vandrová, která je u nás už řadu let častým hostem a
velmi ráda se do Kněžduba vždy vrací. Kmotrou byla modelka a zpěvačka Eliška Bučková původem ze Strážnice, která zazpívala píseň Ach mamičko mamko. Další kmotrou
byla zpěvačka Veronika Malatincová Ulmanová s písní Tá kněždubská fára.
Pořadem doprovázela již zmíněná cimbálová muzika Pavla Múčky ze Strážnice. Zpíval
náš mužský sbor, hostem večera byl ženský sbor z Kněžduba a ženský sbor Rezeda z
Uherského Hradiště.
Samotné sólo měl náš vedoucí sboru pan Jožka Matyáš, který zazpíval písničku Má milá
rozmilá. Strážnická zpěvačka paní Marie Holubíková s krásným čistým sopránem zazpívala píseň Kněždubský járeček, Před našim je zahrádečka a dále primáš Pavel Múčka s
písní Ach Bože mój.
Závěr koncertu završila jako vždy naše
nejznámější píseň Tá kněždubská věž.
Upřímné poděkování patří všem sponzorům CD: Obecní úřad Kněždub, Stavební společnost Kněždub, město Veselí nad
Moravou, město Strážnice, firma Náhlík
a Náhlík Kněždub, Petruchovi Kněždub
č. 131, Vinařství Chromeček.
Nové CD si můžete zakoupit na obecním
úřadě v Kněždubě za cenu 200 kč za 1
kus.
Mužský sbor Kněždub
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH
ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů.
Jako každoročně jsme i tento rok začali výroční valnou hromadou, na které se zhodnotil
minulý rok a schválily se akce pro rok 2020 a proběhly volby. Naší další akcí byl každoroční hasičský ples a tradiční obchůzka masek obcí, kdy se obešla pouze část obce
z důvodu nepříznivého počasí. Další naší plánovanou akcí měl být jarní sběr železa, ale
není jasné, kdy se uskuteční z důvodu vzniklé situace kolem koronaviru. Podařilo se nám
navštívit naši školu a uskutečnit nábor mladých hasičů. Snad se nám podaří opět brzo
začít trénovat, kdyby měl ještě někdo z dětí zájem být v hasičském družstvu, může se
k nám připojit.
Starosta SDH Kněždub.

Hasičská zpráva z náboru dětí v ZŠ Kněždub.
V pátek 6.3 2020 jsme navštívily Základní školu v Kněždubě, kvůli náboru dětí do místního sboru hasičů. Byla vytvořena prezentace s informacemi o činnostech sboru a ukázkami dětských hasičských soutěží (štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60 a požární útok).
Po prezentaci jsme dětem ukázali hasičské vybavení, které jsme sebou vzali, a děti se
mohly podívat a vyzkoušet s čím by později mohly pracovat. Na závěr jsme dětem odpovídali na jejich otázky, které je zajímaly, o činnostech sboru a každému jsme rozdali
tašku s malou pozorností. Kvůli špatnému počasí jsme děti nemohli vzít na ukázky ven,
ale i přesto jsme návštěvu ve škole hodnotili velmi kladně. První informační trénink
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byl stanoven na pondělí 9.3., kterého se účastnilo 14 dětí. Ve škole byli: Tomáš Zubatý,
Jakub Zubatý, Ondřej Šantavý.
Trenéři mladých hasičů: Jakub Zubatý a Ondřej Šantavý.

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		
Počet sňatků uzavřených v období od 1.1.2020 do 30.6.2020: 0
Počet dětí narozených v období od 1.1.2020 do 30.6.2020:

5 (3 chlapci a 2 děvčata)

Počet zemřelých v období od 1.1.2020 do 30.6.2020:

6 (6 žen)
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Počet obyvatel k 30.6.2020 :

1084

Celkem
Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Dospělí celkem
Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let

447
466
913
171
146
25

Průměrný věk obyvatelstva : 43,80 let.
KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 1-2/2020
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8. PLÁN
KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH
8. PLÁN
KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ 2020
AKCÍ 2020
Termín
Červenec
Srpen
22.8.
Září
6.9.
19.-20.9.
Říjen
3.10.

17.-18.10.

Listopad
21.11.
28.11.
Prosinec
17.12.
24.12.
27.12.

Název akce

Pořadatel

Čas

Místo

Rybářský dětský den

MO Rybářského svazu
Kněždub

13.00

Kejda

Dožínky-poděkování za
úrodu.
Výstava drobného
zvířectva

Farnost Kněždub

10.30

Kostel Kněždub

Český svaz chovatelů

13.00

Areál Českého
svazu chovatelů

Posezení u burčáku a
regionálních specialit
Krojované hody s
právem

Vinaři Kněždub Ženský
pěvecký sbor
Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub

Ochutnávka jídel.

Kynologický klub
Karpaty
Obecní úřad Kněždub

16.00

Obecní úřad Kněždub
Farní úřad
Obecní úřad Kněždub

16.00

Obec Kněždub

24.00

Obec Kněždub

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub

17.00

Kostel Kněždub

Setkání seniorů.
Rozsvěcování vánočního
stromu
Zpívání u vánočního
stromu
Slavnostní mše svatá –
Žehnání vína

Areál Českého
svazu chovatelů
Obec Kněždub

16.00

Sokolovna
Kněždub
Sokolovna
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.
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9. Fotogalerie
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