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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obec-
ního zpravodaje. Zpravodaj se vám dostává do rukou opět po více než půl roce od vydání 
toho předchozího, který byl vydán v létě tohoto roku. Důvod není třeba moc specifiko-
vat, je všeobecně známý, koronavirová krize. 
Nacházeli jsme se a stále nacházíme ve složité době, která společenský život v naší 
obci v uplynulém období utlumila na minimum. Díky pandemii koronaviru jsme nuceni 
korigovat svůj život a nelze jej vést plnohodnotně, jako za normální situace v době dří-
vější. Různá nařízení vlády, kterými jsme neustále zahlcováni, omezily naše životy, ať 
už je to v rovině osobní, pracovní nebo činnosti spolkové. S takovouto situací je těžké se 
dlouhodobě vyrovnávat. Mnozí občané i v naší obci mají osobní aktivní zkušenost s ko-
ronavirem, naštěstí bez vážnějšího průběhu a bez závažnějšího postižení. Bohužel koro-
navirové „šílenství“ už trvá nepřiměřeně dlouho, podepisuje se velmi na psychice všech 
lidí, od těch nejmenších, až po ty dříve narozené. Denně se z mnohými z vás potkávám a                
v mnohých tvářích lze číst různá psychická rozpoložení. Od vzteku, rozčarování, rozčíle-
ní až po rezignaci a beznaděj. V takovém stavu vstupujeme do vánočního období a proží-
váme několik posledních adventních dní, které zbývají do štědrého dne. Starosti běžných 
dní nám moc neumožňují zvolnit tempo našich mnohdy hektických dní, přesto bychom 
se o to měli pokusit a přes veškeré problémy se v klidu připravit na vánoční svátky. Je 
potřeba na tyto svátky pohlížet nejen konzumně a komerčně, ale zamyslet se také nad 
jejich ideou. Je to idea nejen křesťanské víry a našich tradic, ale také idea vzájemného 
utvrzování přátelství, sounáležitosti a pospolitosti jak v rodinách, tak i mezi námi všemi, 
kteří společně žijeme v jedné velké rodině zvané Obec Kněždub. Velmi si přeji, abychom 
společně ve zdraví a bez újmy ustáli následky současného stavu ve společnosti 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 vlastním rozumem, bez hysterie a s chladnou hlavou. Věřme, že takto budou 
postupovat i naši odpovědní vrcholní politici a lékařští odborníci, nebudou do nekonečna 
napínat naše nervy a zkoušet naši trpělivost pokusnými a chaotickými rozhodnutími, a 
náš život se postupně vrátí k volnosti a radosti ze života. 
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. 
Radost ze života má člověk především ve společnosti jiných lidí, přátel a kamarádů. 
Proto především absence sociálního kontaktu, nekonání kulturních a společenských akcí 
v obci v průběhu tohoto roku nás o mnoho společných chvil připravilo. Snad se konání 
tradičních akcí spolků i obce dočkáme v roce příštím, prozatím však nebyl konkrétní 
plán společenských akcí termínově stanoven. 
Situace v „době koronavirové“ také do značné míry ovlivnila investiční činnost obce, 
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1. Úvodní slovo

nicméně tato se nezastavila úplně. Byly provedeny práce, které bylo možné uskutečnit 
i přes všechna omezení. Byla provedena rekonstrukce dětského hřiště na Zahrádkách, 
byly doplněny nové herní prvky v celkové hodnotě dosahující téměř 500 tis. Kč. Na tuto 
akci obec obdržela dotaci od MMR ve výši 360 tis. Kč. V současné době také probíhá 
dokončení dodávky nového hasičského dopravního automobilu, na který jsme obdrželi 
dotaci od Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje a jeho celková cena je 1,6 mil.
Kč. Nový dopravní automobil by měli naši hasiči obdržet do konce roku. Proběhla také 
oprava objektu staré márnice na hřbitově. Na tuto akci obec obdržela dotaci od MMR ve 
výši 410 tis. Kč. Uskutečnila se také plánována výsadba a doplnění alejí novými stromy 
na pozemcích obce. Bylo vysazeno 50 stromů (lípy, třešně, ořechy, kaštany) podél cesty 
od „Cyrilka“ na Luftárnu. Výsadbu provedl MS Šumárník, včetně zajištění stromů proti 
poškození zvěří. Děkuji jim tímto za spolupráci při realizaci tohoto projektu. Na tomto 
projektu jsme spolupracovali s CHKO Bílé Karpaty, která poskytla dotační prostředky 
ve výši 48 tis. Kč. Pracovalo se také na přípravě projektů, které bychom měli, pokud to 
situace dovolí, realizovat v příštím roce. Je plánována oprava fasády na sokolovně, re-
konstrukce prostor knihovny, nákup nové obecní techniky, oprava cesty v „ Zahrádkách“ 
u dětského hřiště, zpracovávání nového územního plánu společně s přípravou území pro 
výstavbu RD, oprava oplocení na zahradě MŠ ze strany od farní zahrady, pokračovat se 
bude v obnově a výsadbě obecního lesa na plochách, které byly vytěženy v důsledku 
napadení kůrovcem. 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.  
Obec musí být také dobře připravena na zajištění bezproblémového chodu v roce 2021 
ve všech oblastech, které spadají do její kompetence tak, aby vám občanům byla schop-
na poskytnout standardní podmínky v oblasti denního života. Je třeba zajišťovat provoz 
vodovodu, provoz školy a školky, chod odpadového hospodářství, funkčnost veřejného 
osvětlení, a to vše za stále se zvyšujících finančních nákladů pro obec. Přesto se snažíme 
tyto finanční náklady co nejméně přenášet na bedra vás občanů a stále udržovat stejnou 
výši správních poplatků. Věřte, že v dnešní době to není jednoduché. Obzvláště pak 
letos, při tvorbě rozpočtu obce na příští rok, kdy pokles ekonomiky státu v důsledku 
koronavirové krize, restriktivní daňová politika vlády ČR vůči obcím a změna daňového 
systému u daní z příjmů předpokládá ztrátu příjmů do rozpočtu obce přibližně ve výši 
3,2 mil.Kč. Bude to dozajista podstatný zásah do financí obce, ale troufám si tvrdit, že i 
v důsledku rozumného hospodaření a investic obce v minulých letech, tuto situaci dobře 
zvládneme.  
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem svého úvodního slova tohoto vydání 
zpravodaje, poděkoval Vám všem za spolupráci a trpělivost, kterou jste v letošním roce 
vůči obecnímu úřadu projevili. S blížícím se koncem roku vám přeji za sebe, zastupitele 
obce i všechny zaměstnance obecního úřadu klidné a radostné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím, snad klidnějším roce 
2021.  

 Libor Grabec - starosta obce
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2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.7.2020 do 15.12.2020.

USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 26.06.2020.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 11. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 11. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, Josef Zubatý.
3.  Program 11. jednání ZO.
4.  Zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce na dodávku u projektu „Kněždub-do-

pravní automobil“, pro JSDH Kněždub, EDS 014D241000428.
5.  Smlouvu s Obcí Blatnička, jako pověřeným veřejným zadavatelem na realizaci ve-

řejné zakázky „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021“ na 
Českomoravské komoditní burze Kladno.

6.  Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2019.  
7.  Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2019.
8. Záměr na odprodej parcely KN St.414 o výměře 28 m2 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví 

obce Kněždub.
9.  Smlouvu na směnu pozemku p.č.6784/66 o výměře 645 m2 ve vlastnictví obce Kněždub.
10. Rozpočtové opatření č. 3 /2020 Obce Kněždub.
11. Zvýšení příspěvku na obědy pro důchodce o 4,- Kč/oběd, odebírající obědy v jídelně 

MŠ Kněždub.
 
ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 10. jednání ZO ze dne15.05.2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 15.05.2020 do 26.06.2020.
3.  Informace k aktuálnímu stavu řízení k připravované lokalitě „Záhumenice“ pro zá-

stavbu RD.
4.  Informace k realizaci optické sítě v obci firmou Vesnet.cz

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 14.08.2020.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 12. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 12. jednání ZO: Miroslav Mařík, Mgr. Jaroslav Mrkva.
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3.  Program 12. jednání ZO.
4.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku u projek-

tu „Kněždub-dopravní automobil“, pro JSDH Kněždub, EDS 014D241000428.
5.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou CENTRUM MORAVA AUTO, 

s.r.o., Prchalov 78, 742 58 Příbor na dodávku u projektu „Kněždub-dopravní automo-
bil“, pro JSDH Kněždub, EDS 014D241000428.

6.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku u projek-
tu „Rekonstrukce dětského hřiště Kněždub-Zahrádky“, EDS 117D8210H5082.  

7.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Dřevoartikl, spol. s.r.o., Brněn-
ská 3794/27, 669 02 Znojmo na dodávku u projektu „Rekonstrukce dětského hřiště 
Kněždub-Zahrádky“, EDS 117D8210H5082.

8.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku sta-
vebních prací u projektu „Oprava budovy márnice – hřbitov Kněždub“, EDS 
117D8210G3435.

9.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou CBS stavby s.r.o., Boršice               
u Blatnice č.p. 350, 687 63 na zakázku malého rozsahu na dodávku stavebních prací 
u projektu „Oprava budovy márnice – hřbitov Kněždub“, EDS 117D8210G3435.

10. Pořízení nového územního plánu Obce Kněždub.
11. Rozpočtové opatření č. 4 /2020 Obce Kněždub.
 
ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 11. jednání ZO ze dne 26.06.2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 26.06.2020 do 14.08.2020.
3. Rozpočtové opatření č.5/2020 DSO ČOV Velička.
4.  Informace Mgr. Pavly Banátové ve věci požadavku na zbudování studny k rekreační-

mu objektu č.ev.463.  

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 25.09.2020.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 13. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 13. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, Josef Nejedlík.
3.  Program 13. jednání ZO.
4.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele díla 

„ÚZEMNÍ PLÁN KNĚŽDUB“.
5.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

zpracovatele díla „ÚZEMNÍ PLÁN KNĚŽDUB“, s firmou SW architekti s.r.o., Ul. 
Šedesátá 7015, budova 64/1, 760 01 Zlín.

6.  Starostu obce Libora Grabce jako určeného zastupitele pro územní plánování dle§ 47 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
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7.  Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2021 Dodatkem nájemní smlouvy č.1 k uží-
vání bytu na budově ZŠ Kněždub panu Martinu Juráskovi.

8.  Kupní smlouvu k prodeji pozemků p.č.6336, 6333/1, 6333/2, 6333/4, 6335/2                     
v k.ú.Kněždub ve vlastnictví obce.

9.  Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. KN St. 414 v k.ú. Kněždub.
10. Rozpočtové opatření č. 5 /2020 Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 12. jednání ZO ze dne 14.08.2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 14.08.2020 do 25.09.2020

 ZO zamítá:

1.  Žádost o odkoupení pozemku p.č. 103/2 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví obce.

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 27.11.2020.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 14. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 14. jednání ZO: David Teplý, Radim Hrbáček.
3.  Program 14. jednání ZO.
4.  Finanční spoluúčast obce Kněždub na financování sociálních služeb ve správním ob-

vodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou na rok 2021 v maximální výši 
160 774,-Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba získá Pověření       
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na rok 
2021 a bude v Základní síti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad 
Moravou na rok 2021. 

5.  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 „o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů“.

6. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok 
2020, termín provedení inventur k 31.12.2020. 

7. Rozpočtové opatření č. 6 /2020 Obce Kněždub.
8.  Záměr na odprodej části pozemku KN p.č. st.203 v k.ú.Kněždub.
9. Podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště za 

Základní školou Kněždub“ v rámci dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2021.“
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ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 13. jednání ZO ze dne 25.09.2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 25.09.2020 do 27.11.2020
3.  Rozpočtové opatření č. 6 a č.7 /2020 DSO ČOV Velička.
4.  Návrh rozpočtu DSO ČOV Velička na rok 2021.
5.  Návrh střednědobého výhledu DSO ČOV Velička na rok 2022 a 2023.

ZO ukládá:
1.  Zastupitelům-členům Rady školy ZŠ a MŠ Kněždub, projednat se zástupci rodičů 

a pedagogického sboru na nejbližším následujícím jednání rady nevhodné chování 
dětí-žáků na veřejných prostranstvích obce. 

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, vodné za rok 2020. 


Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, 
aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznutí. V případě 
poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti v důsledku řádné-
ho nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost majitel nemovitosti.



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



Obecní kalendář na rok 2021.
Informujeme občany, že obecní stolní kalendář na rok 2021 nebyl vydán.
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ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 23.12.2020 – 04.01.2021.

 Středa 23 12. 2020     08.00 – 11. 00

 Čtvrtek 24. 12. 2020   Svátek

 Pátek 25. 12. 2020 Svátek

 Pondělí 28. 12. 2020 Neúřaduje se.

 Úterý 29. 12. 2020 08.00 – 11. 00

 Středa 30.12.2020 Neúřaduje se.

 Čtvrtek 31.12.2020 Neúřaduje se.

 Pátek 1.1.2021 Svátek

 Pondělí 4.1.2021 Dle úředních hodin

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (POPELNIC) 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.

PRAVIDELNÝ VÝVOZ POPELNIC SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 
23.12.2020.

 
DSO ČOV Velička žádá občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za stočné za rok 
2020, že splatnost tohoto poplatku končí dne 31.12.2020. Žádáme odběratele, aby 
dodržovali termíny splatnosti poplatků – Poplatníci složenkami nebo z účtu jednorázově 
za každý rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO v řádných pravidelných 
čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého daného čtvrtletí. 
Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domácnos-
tech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat dodava-
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tele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  30 
dnů od doby, kdy ke změně došlo (změna počtu osob v domácnosti, popř. změna 
majitele nemovitosti). Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobro-
volného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele 
nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také 
tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.

 Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, 
kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

ČOV Velička oznamuje, že dle kalkulace pro rok 2021 je stanovena cena stočného 
- 1 116,-Kč/osoba/rok včetně DPH 
-            900,- Kč u neobydlených domů/dům/rok 
-         U provozoven je výše stočného 28,20 Kč/ m3 + DPH.

Stočné na rok 2021 je zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2021, který schválil DSO 
ČOV Velička na své valné hromadě dne 02.12.2020.

Připomínáme občanům (kteří tak ještě neučinili), že je nutné co nejdříve provést rekon-
strukci kanalizační přípojky, zrušit septik a napojit odpad přímo do kanalizace. 
Telefonní číslo na správce ČOV 731 217 653.

Upozornění.

DSO ČOV Velička žádá občany, aby nevhazovali do odpadů a kanalizace předměty, 
které tam nepatří (např. mopy, dámské vložky, dětské pleny, pecky apod.). Tyto mate-
riály způsobují značné ucpávání čistících mechanismů na čistírně odpadních vod, což 
vyžaduje nutnost častého a pracného čištění, oprav a výměny náhradních dílů. Tím vším 
pak dochází k nemalému navyšování provozních nákladů, které souvisí s výpočtem kal-
kulace ceny stočného a jeho zvyšování na další období.

Za DSO ČOV provozní technik
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Nebezpečný odpad - čtvrtek 1.10.2020.

Dne 1.10.2020 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du. 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 byly mimo uvedeného nebezpečného odpadu od-
vezeny 3 velkokapacitní kontejnery směsného objemného odpadu. Obec za takto odve-
zený a uložený „materiál“ zaplatila celkovou částku 125 365,- Kč. 

Odpadového hospodářství v naší obci.

Problematice odpadového hospodářství v naší obci bych se rád ještě dále věnoval a dovo-
lím si uvést několik poznámek a „zkušeností“ s přístupem některých našich spoluobčanů 
k nakládání s odpady, zvláště potom tříděnými odpady na sběrných místech v obci. Jak 
jistě víte, nebo byste měli vědět, existuje v naší obci vyhláška, která specifikuje zacháze-
ní s odpady na území obce. Vyhláška je uvedena na webových stránkách obce Kněždub 
nebo je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Jedna věc je ustanovení této vyhlášky 
a druhá je její dodržování. Obzvláště způsob, jak někteří z vás přistupují k umisťování 
odpadů do sběrných nádob na tříděný odpad, nebo spíše jen odnosu a pohození odpadu 
na sběrné místo. Potom se nemůžete divit, že samotná sběrná místa vypadají jako neří-
zené skládky. Ostatně už jsme si jako obec vydobyli patřičnou pověst u svozové firmy, 
a konkrétně sběrnému místu za hasičskou zbrojnicí říkají „místo hrůzy“!!! Nevím, jestli 
je až takový problém přinesený odpad vkládat řádně do patřičných nádob. Jasně, chápu, 
je to obrovská ztráta času vyndat PET láhve z tašky a vložit do kontejneru. Je lepší ji 
„mrsknout“ mezi kontejnery, však on to někdo uklidí. To samé se pak týká papíru. Pokud 
se krabice sešlápnou, zaberou neporovnatelně méně místa v kontejneru. Mnohokrát je 
kontejner z poloviny prázdný ale je zacpaný jeho vhoz nějakou krabicí či kartonem. Ně-
kteří si s tím hlavu nelámou, a odpad prostě pohodí na zem. Jsem si samozřejmě vědom, 
že někdy se stane jsou kontejnery plné, protože obzvláště plastů a papírových obalů je 
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strašné množství. Nikdy tato situace netrvá 
dlouho a má taky jednoduché řešení. Mys-
lím si, že lze odpad přinést později, nebo jej 
alespoň zavázat do pytle, případně kartony 
svázat. Nemusíme pak odpady sbírat po 
celé obci, když zafouká vítr. Samostatnou 
kapitolou je pak sběr šatstva a plechovek 
a drobných kovů. Tady existuje problém                               
s termíny vývozů, které se snažím se svozo-
vou firmou řešit tak, aby byl vývoz častější. 
Bylo mě sděleno, že ostatním obcím četnost 
vývozů stačí a že jsme výjimkou. Individu-
ální svoz pro naši obec by byl samozřejmě 
možný, ale zase by byl tak finančně nároč-
ný, že by se třídění vůbec nevyplatilo. I tady 
bych vás chtěl požádat o rozumný přístup, 
a pokud vidíte, že je kontejner na šaty plný, 
nevozte je tam a počkejte na jeho uvolnění. 
Šaty, které jsou pohozeny mimo sběrný kon-
tejner, bývají znehodnoceny deštěm nebo ji-
nými „vlivy“ okolí, a nakonec stejně skončí 
na skládce. U plechovek je pak vhodné je 
před vhozením do kontejneru sešlápnout 
nebo zmačkat, zaberou méně místa. V pří-
padě plného kontejneru pak stačí zavázat do 
pevného pytle, nikoliv do mikroténového 
sáčku, jak to mnozí praktikují. Dále se pak 
také v těchto prostorách sběrných míst obje-
vují věci, které nepatří do tříděného odpadu, 
a ani nechtějte abych vypisoval, co všechno 
jsou schopni někteří naši spoluobčané sem 
přinést. Možná by se vám udělalo nevolno. 
Chtěl bych vás tedy poprosit o trochu ro-
zumný přístup v této oblasti. Při troše ohle-
duplnosti se dá tato situace řešit bez nutnosti 
zavedení nějakých restriktivních opatření a 
postihů. Pokud se však tato situace bude 
dále zhoršovat, nezbude nic jiného zavést 
pokutování „hříšníků“. Jak jistě dobře víte, 
tak v obci funguje kamerový systém, tak pů-
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vodce nepořádku nebude složité zjistit. Doufejme však, že toto nebude nutné. 
V souvislosti s výše uvedeným nejen nás ale i ostatní obce čekají ještě vyšší nároky 
na řízení odpadového hospodářství. Od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost nový zákon 
o odpadech, který schválil Parlament ČR, a který obcím ukládá povinnost více třídit. 
Těm také poroste poplatek za skládkování. Dopad do obecních rozpočtů bude zdražení o 
desítky procent. Obce se budou v následujících letech potýkat s velkým nárůstem cen za 
nakládání s odpady. Je velmi pravděpodobné, že částečně budou nuceny přenést nárůst 
cen na obyvatele, takže se do budoucna neobejdeme bez zvýšení poplatků za odpady ani 
my. Co vše způsobí růst cen? Především rostoucí poplatek za skládkování. Ten se bude 
zvyšovat postupně, a to ze současných 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu v roce 
2030. Požadovaná míra třídění také poroste až na 70 % v roce 2035. To znamená třídit 
ve srovnání s dnešním stavem téměř dvakrát tolik! Předpokládá se zdražení svozových 
služeb a omezení skládkování. Díky přístupu zákonodárců nebyl trh, a tedy i svozové 
služby, nuceny hledat jiná řešení než skládkování. Dokonce i plastový separát, který se 
jim nepodařilo prodat nebo zpracovat, mohly vyvézt levně na skládku. S tím je však od 
roku 2021 konec. Svozové firmy budou muset řešit, co s tím vytříděným a svezeným 
plastem, který nesmí dát na skládku a který neumí prodat. Očekáváme, že tyto nákla-
dy přenesou na zákazníky, tedy na obce. A že budou mít tendenci výrazně navyšovat 
ceny.  V současné době má naše obec stanoven regionálně nejnižší poplatek za odpady 
na osobu, který činí 300,- Kč na osobu a rok. Již nyní obec doplácí a dotuje rozdíl mezi 
vybranými financemi za odpad a skutečnými zaplacenými náklady obce za svoz a ulo-
žení odpadů ročně částkou přibližně 200,-Kč na občana. Tato částka bude pro obec do 
budoucna neudržitelná a bude nutné přistoupit ke zvýšení poplatků za komunální odpad.

Starosta obce 

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO

Mateřská škola.

Dýňový festival

Na podzim se uskutečnil v MŠ II. ročník Dýňového festivalu, kde děti s pomocí svých 
rodičů ukázaly svou kreativitu a nápady při vyřezávání a zdobení dýní.  Paní učitelky       
s dětmi zatancovaly taneček a zazpívaly písničku. Děti přichystaly pohoštění v podobě 
chuťovek s výbornými pomazánkami a rodiče napekli ovocné buchty a koláče. Akce se 
velmi vydařila!
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Den myslivosti

Další akcí, která byla velmi úspěšná, je Den myslivosti s panem Zubatým a panem Náh-
líkem. Tito místní myslivci přišli za dětmi, aby jim obohatili vědomosti o přírodovědec-
ké gramotnosti. Na ukázku přinesli ukázat trofeje vycpaných lesních zvířat. Děti měly 
krásný zážitek z přednášky.
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Výlet na Filipov a Kuželovský mlýn

Vydali jsme se na výlet do Filipova údolí, který měl splňovat poznávání přírodních krás, 
jevů a měnícího se počasí na podzim. Navštívili jsme také Kuželovský mlýn. I přes deš-
tivé počasí, které k tomuto ročnímu období patří, se výlet vydařil.
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Památka 
zesnulých

I tento rok jsme na-
vštívili místní hřbi-
tov, abychom uctili 
Památku zesnulých. 
Děti si vzpomněly 
na své blízké.

Drakiáda
Kvůli situaci s nemocí Covid-19 nám nebylo umožněno uspořádat Drakiádu spolu              
s rodiči, proto jsme si ji s dětmi zorganizovali sami na fotbalovém hřišti. Děti si ve škol-
ce vyrobily papírové dráčky, některé si přinesly velké draky z domu. Zazpívali jsme si 
písničku a dobře jsme se pobavili!
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Charitativní akce MŠ
Naše mateřská škola se zapojuje do různých charitativních akcí. Letos na podzim jsme se 
zapojili do nadace Terezy Maxové s názvem „Hýbejte se s Teribearem“ – která pomáhá 
znevýhodněným dětem. My pomáháme tak, že chodíme na procházky s medvídkem a 
celkem jsme už s dětmi nachodili 11,5 kilometrů. Dále se účastníme akce Fond Sidus 
a nabízíme samolepkovou brožuru pro děti ke koupi, čímž také přispějeme nemocným 
dětem. Podpořili jsme i nemocnici v Uherském Hradišti, kam děti poslaly obrázky, které 
ve školce nakreslily lékařům a sestřičkám.
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Čertovský rej
S dětmi jsme si připravili malé vystoupení v podobě čertovského dovádění ve školce. 
Vyrobili jsme si kulisy a vyzdobili třídu. Naučili jsme se písničky, básničky a taneček. 
Maminky oblékly děti do čertích kostýmů. Akce opět probíhala bez rodičů. My jsme ale 
vše natočili na video, které si i vy můžete prohlédnout na webových stránkách školy a 
školky.



strana   20                                                                                Kněždubský zpravodaj  3-4/2020



Kněždubský zpravodaj  3-4/2020                                                                                21   strana

Mikuláš v MŠ
Do školky přišel Svatý Mikuláš s andělem a čertem. Ze zlaté knihy přečetl dětem, jestli 
byly hodné či trošku zlobivé a rozdal jim mikulášskou nadílku. Děti si pak s celou miku-
lášskou chasou zatancovaly a těšily se z dárečků, které dostaly.

ZŠ na podzim
V září jsme začali všichni s elánem a snahou, naučit děti co nejvíce, než nás opět nechají 
doma. 
Slavnostního zahájení s panem starostou a s panem farářem se zúčastnili noví prvňáčci s 
rodiči, kterých je 7 -  3 kluci a 4 holky. 
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Abychom u dětí podpořili správné vzorce chování, navštívili nás školitelky z organizace 
KROK. U starších dětí bylo téma „Peníze nerostou na stromě“, kde se děti učily finanční 
gramotnost. Mladší žáci prošli tématem „Jsme kamarádi“, kde si uvědomili, co je pro 
dobré kamarádství důležité.
V polovině října jsme opět začali učit distančně. Výuka probíhala pomocí aplikace 
Teams, kterou jsme si stihli připravit dříve, než přišlo k uzavření škol. Výuka probíhala 
online každý den, čímž se nám podařilo plnit školní vzdělávací plány. Složité to měli 
zejména prvňáčci, kteří byli teprve na začátku. Velké poděkování patří všem rodičům, 
kteří s online výukou dětem pomáhali. 
Aby se online výuky mohli zúčastnit všichni žáci, škola zapůjčila dva notebooky a jeden 
chytrý telefon s daty. 
Teď už jsme zpátky ve škole, pilně se učíme a těšíme se na Vánoce!
          

Učitelky ZŠ
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Dne 4. 12. nás již tradičně navštívil Mikuláš
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Adventní a Vánoční zamyšlení o době, ve kterém žijeme.  

Přiznejme si, kolikrát se za den podíváme na hodinky a kontrolujeme čas. Často 
říkáme, že náš čas je vypočítaný do poslední minuty a někdy odkládáme i důležité věci 
s tvrzením, že na ně nemáme čas. Apoštol Petr ve svém listu píše: „U Pána je jeden den 
jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den“. Jeho tvrzení je jiné než tvrzení mnohých lidí. 
On totiž poukazuje na Boží čas, který je jiný než lidský. Jak lidé hodnotí čas? Rodiče v 
tomto předvánočním období říkají dětem: Když budeš hodný, dostaneš pod stromeček 
horské kolo, počítač, mobil… A netrpělivé děti počítají, kolikrát se ještě vyspí…

Dospělý člověk chodí do práce, často je v ní od úsvitu do soumraku, jen aby vydělal 
dostatek finančních prostředků pro své nejbližší. Důchodci v městech se často nudí. Je-
jich den tvoří procházky, setkání s přáteli u kávičky, debaty na lavičce v parku (v součas-
né době velice omezené) a vysedávání před televizorem anebo počítačem. Těmto lidem 
se čas doslova vleče. Důchodci na vesnici se nemusí nudit, protože pracují na zahradě, 
starají se o údržbu domu, věnují se vnoučatům, přičemž chtějí udělat stejné množství 
práce jako zamlada a když večer zjistí, že udělali sotva polovinu z toho, co si naplánova-
li, stejně řeknou: Jak ten čas letí!

Blíží se další rok, nový čas. Jak moc se svět za těch 2021 roků od narození Ježíše 
Krista změnil! Jaký obrovský pokrok udělala věda a technika, ale i jak moc se změnili 
lidé a uspořádání světa.

Žijeme v době, kdy nás znepokojuje mnoho událostí. Teroristické útoky ve Francii, 
ve Vídni, vyhánění Arménů v Náhorním Karabachu a další a další události. Především 
nás znepokojuje pandemie a přibývající počty nemocných. A často si říkáme: „Ale já        
s tím nemůžu nic dělat.“ A toto nás velmi často drtí. Je to pravda. Naše možnosti a schop-
nosti jsou omezené. Ale právě to Dítě, které se narodilo v Betlémě svým Evangeliem nás 
chce nám darovat pokoj srdce. Pán od nás očekává, abychom jednali, konali podle svých 
možností a schopností. To, co nemůžeme ovlivnit, respektive ty lidi, kterým nemůžeme 
přímo pomoci, ty svěřme v modlitbě Pánu. Na nás je, abychom jednali podle svých mož-
ností a schopností tam, kde zrovna jsme. A čas a prostředí kde to můžeme udělat je naše 
rodina. Jestliže začneme konat dobro, tak potom povzbudíme k tomu stejnému i ostatní, 
i ty, kteří budou kolem nás. I oni si řeknou: „I já to můžu zkusit. I já se do toho třeba za-
pojím.“ A tak ta spirála dobra se začne zahušťovat a také prohlubovat. A bude to to, o co 
Pánu jde – abychom ho napodobili. Ať bude pro nás čas letošních svátku Narození Páně 
a Nového roku příležitostí ke konání skutků lásky v naších rodinách. 

Přejí Vám požehnané Bohem a plné lásky svátky Vánoční a celý nadcházející rok 
2021. otec Jan 
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Kněždub – Vánoční bohoslužby
Kvůli epidemii v kostele je možné slavit mši svatou jenom v omezeném počtu a může 
se obsadit 30% míst pro sezení. V našem kostele sv. Jana Křtitele je to kolem 70 osob na 
bohoslužbě. Proto na Vánoční svátky jsou každý den dvě mše svaté:   

 čtvrtek 24. 12. – Štědrý den                              
12:00 – mše svatá a otevírání Betléma (děti můžou donést zvonečky) 
22:00 – Půlnoční mše svatá 
 
 pátek 25. 12. – slavnost Narození Páně
  7:30 – slavnostní Vánoční mše svatá
10:30 – slavnostní Vánoční mše svatá 
 
 sobota 26. 12. – svátek sv. Štěpána
  7:30 – mše svatá  
10:30 – mše svatá 

 neděle 27. 12. – svátek Svaté rodiny a sv. Jana apoštola
 při mši svaté se bude žehnat víno 
  7:30 – mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů
10:30 - mše svatá za rodiny s obnovou manželských slibů

 čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra 
16:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roce 2020

 pátek 1. 1. 2021 – Panny Marie, Matky Boží
  7:30 – mše svatá o Boží požehnání v Novém roce
10:30 - mše svatá za všechny maminky 
  
Návštěva nemocných bude ve středu 23. prosince od 8:30

Umělecký fotograf a cestovatel Lubi Pořízka devadesátiletý

V roce 2020 oslavil devadesát let světově uznávaný 
umělecký fotograf a cestovatel Lubi (Lubomír) Poříz-
ka, který strávil svá mladá léta v Kněždubu. 
Narodil se 5. ledna 1930 ve Vápenkách u Nové Lhoty, 
kde byl jeho otec Josef Pořízka řídícím učitelem.  Po 
okupaci roku 1939 se stal Josef Pořízka ředitelem školy 
v Kněždubu. Zde působil do roku 1953, kdy byl přelo-
žen na školu v Syrovíně. Pan ředitel měl spoustu zálib a 
koníčků. Zajímal se o historii, zapisoval si místní písně 
a pověsti. Hrál ochotnické divadlo a velmi rád fotogra-
foval. Tuto vášeň po něm zdědil i jeho syn Lubomír.
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V Kněždubu bydlela rodina v budově školy. Josef Pořízka měl dva syny, Vlastimila a 
o dva roky mladšího Lubomíra. Oba chlapci vystudovali strážnické gymnázium. Syn 
Vlastimil po maturitě v roce 1947 vystudoval přírodní vědy na univerzitě a usadil se ve 
Valašských Kloboukách, kde působil jako profesor na gymnáziu a později ředitel. Ze-
mřel v roce 2016 ve věku 88 let.
Mladší syn Lubomír Pořízka odmaturoval na strážnickém gymnáziu v roce 1949 a poté 
vystudoval Leteckou fakultu Vojenské technické akademie v Brně. Nastoupil do zaměst-
nání v leteckém průmyslu jako letecký inženýr a v letech 1958 - 1970 působil v armádě, 
kde získal hodnost podplukovníka.
Jeho největší zálibou od mládí byla fotografie. Již během studií se úspěšně zúčastnil 
několika mezinárodních fotografických soutěží, např. v USA a Norsku. Později spojo-
val své zaměstnání s prací fotoreportéra pro Československou tiskovou kancelář Made          
in Publicity pro časopis Welcome to Czechoslovakia a uměleckého fotografa pro nakla-
datelství Orbis, Pressfoto a další. Jako umělecký fotograf začal používat jméno Lubi 
Pořízka. 
Kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací byl v roce 1970 vyloučen z armády, byl poslán 
do zálohy a zároveň mu byl uložen zákaz činnosti v jeho oboru leteckého inženýra. Živil 
se tedy jako propagační fotograf, ale v roce 1974 mu byla zakázána veškerá publikační 
a fotografická činnost. Proto se v témže roce rozhodl emigrovat. Usadil se v Rakousku, 
kde získal politický azyl a roku 1980 rakouské občanství. Bydlel nejprve ve Vídni, ale 
několikrát bydliště změnil. Neustále cestoval po světě a fotografoval. Navázal spolupráci 
s předními nakladateli v Evropě i zámoří a snímky z jeho cest se dostaly do řady knih, 
časopisů či kalendářů a objevily se též v podobě uměleckých pohlednic a plakátů. Kro-
mě evropských zemí fotografoval v USA, Kanadě, severní Africe, Austrálii, Thajsku, na 
Novém Zélandu, Seychelách, Bali, Tenerife, Madeiře, Menorce, ve Spojených arabských 
emirátech, v Sýrii, Tunisku, Egyptě, na Havaji, Islandu, Mauritiu a Srí Lance. 
V roce 1992 se Lubi Pořízka vrátil do České republiky a založil si vlastní nakladatelství 
ART Foto Lubi Pořízka - AF.  Byl vojensky rehabilitován a povýšen na plukovníka v.v.. 
Jeho obrazové publikace byly vydány v řadě evropských zemí a od 90. let bylo šest 
Pořízkových knih bylo vydáno u nás, a to Živá klenotnice (1991), Krásy Moravy (1996), 
Klenoty hradů a zámků České republiky (2002), Přátelství (2001), Láska (2002), Pokla-
dy pražských paláců (2007). 
V současnosti žije Lubi Pořízka v Brně, a pokud mu zdraví dovoluje, cestuje, fotografuje 
a publikuje své fotografie. I přes pokročilý věk stále spolupracuje s významnými evrop-
skými a zámořskými nakladateli na tvorbě kalendářů a uměleckých pohlednic. Je dlou-
holetým členem Asociace profesionálních fotografů a Syndikátu výtvarných umělců. 
Jeho složitý život a komplikované povolání cestovatele a fotografa se odrazilo v jeho 
rodinném životě. Třikrát se oženil a třikrát rozvedl. Z prvního manželství má dvě děti. 
Přestože procestoval velkou část světa, nikdy nezapomněl za kraj, ve kterém vyrostl. 
Několikrát se svým obytným automobilem navštívil Kněždub, svou zatím poslední cestu 
podnikl v roce 2018. Projížděl známými místy a vzpomínal na své spolužáky a kamará-
dy, s nimiž prožil v Kněždubu krásná léta svého mládí.

Ludmila Mrkvová
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Lubi Pořízka v roce 1972

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.
Vážení spoluobčané, nastal nám opět vánoční čas, a jako každoročně vás chci informo-
vat co vše se u  našeho  sboru  za  celý  rok  uskutečnilo.  V lednu  proběhla  výroční  
valná  hromada,  kde byly  naplánovány  a  odsouhlaseny  plány  na  tento  rok.  Začali  
jsme  hasičským  plesem  a  fašaňkovou obchůzkou  obcí, kterou  jsme  byli  kvůli  sil-
nému  dešti  nuceni  v  půli  obce  ukončit.  Omlouváme se  všem, kteří  na  nás  čekali. 
Mše  svatá za  živé  a  zemřelé  hasiče  bohužel  nemohla  proběhnout.  Dále  se  podařilo  
doprovodit  průvod  Božího  těla  a  pouť  na  sv. Antonínek.  Uskutečnili  jsme  na  pod-
zim  sběr  železa,  za  což  děkujeme. Co se  týkalo  hasičské činnosti, tak  v  říjnu  jsme  
pomáhali  s  odčerpáním  spodních  vod  ve sklepech  a  vodní  laguny.  Voda se  čerpala  
nepřetržitě  několik  dnů, i  přesto  že  to  bylo  přes  pracovní  dny  ale  zásahová  jednotka   
byla  schopná  zajistit  lidi  k obsluze  čerpadel  a  pytlování. Děkuji  lidem, kteří  nám  
pomohli  s  kopáním  odtoků  a  nabídli  nám  občerstvení.
Co  se  týká   dětí  ve  sboru,  tak  bohužel  tento  rok  nám  nepřál  s  jejím  výcvikem. 
Doufáme, že  děti  vydrží  a  budeme  moct  na  jaře  znovu  začít.
Závěrem  Vám  chci  popřát  krásné  a  příjemné  prožití  svátků  vánočních, hodně  zdraví  
a  štěstí  do  nového  roku.
                                                                                            Za  SDH Kněždub Tomáš  Zubatý.  
                                                                                                     Starosta SDH Kněždub.
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Místní výstava drobného zvířectva.

Ve dnech 12.9. až 13.9.2020 uspořádala 
ZO ČSCH Kněždub již tradiční Místní vý-
stavu drobného zvířectva.
Vystaveno bylo 69  králíků 12-ti plemen,13 
voliér holubů 11-ti plemen a 16 voliér vod-
ní a hrabavé drůbeže 9-ti plemen. V každé 
kategorii bylo uděleno 5 čestných cen, jed-
na vítězná a jedna pro nejlepšího mladého 
chovatele.
Vystavovatelé, členové místní organizace, 
se v konkurenci ostatních chovatelů roz-
hodně neztratili.
V kategorii králíků: vítězná kolekce Kuče-
ra František, čestná cena: Chudíček Lud-
vík, Matyáš Josef st., nejlepší ml. chovatel: 
Chudíček Josef.
V kategorii drůbeže: čestná cena Mokroš 
Aleš, nejlepší ml. chovatel: Chudíček Josef
V kategorii holubů: vítězná cena: Matyáš 
Petr, cena nejlepší mladý chovatel Matyáš 
Martin.
Výstavu navštívilo celkem 200 návštěvní-
ků.

Výstavní výbor tímto děkuje obecnímu 
úřadu a všem sponzorům za podporu při 
uspořádání naší výstavy.
                                                 Radim Hoňka

                jednatel ZO ČSCH Kněždub

SOKOL KNĚŽDUB  „OLD BOYS“

Vážení spoluobčané,
další rok je za námi a je čas hodnotit. Virovou situaci necháme jiným a povolanějším. 
Co se týče sportovní stránky, naše řady, ať hráčské nebo realizační, se opět rozrostly                  
a v současnosti naše mužstvo čítá 27 stálých členů. V roce 2020 jsme odehráli 3 přá-
telské utkání, s Vlčnovem a s Vnorovama jsme shodně remizovali 3 : 3, a utržili jsme 
debakl ve Strážnici 5 : 0. Výsledky nejsou optimistické, ale naším vítězstvím je, že jsme 
všichni přežili ve zdraví, přispěli jsme malinko ke společenskému vyžití a obnovili letitá 
přátelství.
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Na poli kulturním jsme opět v únoru za hojné 
účasti návštěvníků uspořádali 2. rockový maš-
karní ples. Všem Vám patří za návštěvu i dary do 
tomboly velký dík. Pár chyb se vyskytlo, ale je to 
ponaučení na další ročník, který se snad uskuteč-
ní v únoru 2022.
No a pak nás v létě 2022 čekají oslavy 80. let ko-
pané v Kněždubě. Přípravy už začínají probíhat, 
ale nepředbíhejme, zatím je času dost.

Drazí spoluobčané a věrní příznivci, ať jsme 
všichni příští rok šťastnější Vám z celého srdce přeje mužstvo mladíků těsně za zenitem 
„Old boys“.

František Skamelka ml.
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Honební společenstvo Kněždub 
svolává

VALNOU HROMADU HS
 která se koná dne           

 19.března 2021 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 2021
  6.  Zpráva revizní komise
  7.  Informace Mysliveckého spolku Šumárník Kněždub
  8.  Prodloužení mandátu výboru HS do konání VH 2022
  9.  Diskuse
10.  Usnesení
11.  Závěr

            starosta HS Zachar Václav

Výsadba aleje podél cesty od „Cyrilka“ na Luftárnu - provedl MS Šumárník.
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 1.7.2020 do 15.12.2020:         1 
   
Počet dětí narozených v období od 1.7.2020 do 15.12.2020:             7 dětí   (5 chlapců   
              a 2 děvčata)                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 1.7.2020 do 15.12.2020:                      2   ( 2 ženy)
                                                                                                  
Počet obyvatel k 30.11.2020 :                           Celkem                  1077                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži            448    
                                                                          Dospělí-ženy            461  
                                                                          Dospělí celkem          909
                                                                          Děti a mládež celkem       168  
                                                                          Děti do 15-ti let                145
                                                                          Mládež 15 -18 let              23

Průměrný věk obyvatelstva : 44,20 let.
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