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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 2020. Důvod není třeba moc specifikovat, je všeobecně známý, „koronavirová 
krize“. 
Přibližně před rokem jsme se radovali, že konečně sundáváme roušky a pomyslně se my 
i naše obce nadechujeme k nové etapě života. Nikdo z nás tehdy netušil, že jarní období 
roku 2021 bude pouhou epizodou a předzvěstí dalších a daleko horších dopadů epidemie 
koronaviru. Uplynul rok a my, možná již méně radostně, ale o to s větší úlevou, sledu-
jeme konec vládních opatření, která kromě pandemie silně omezila i školy, podnikání a 
prakticky veškerý společenský život. Všichni doufáme, že se svět vrátí do starých kolejí 
a jasně si přitom uvědomujeme, že „po covidu“ bude jiný. A samozřejmě s obavami vy-
hlížíme podzim, jestli nedopadneme stejně jako v loňském roce.
Nacházeli jsme se v době, která společenský život v naší obci utlumila na minimum. 
Díky různým zákazům a omezením 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. Pozice malých obcí a jejich fungování je stále těžší. Předávání, tlumočení a vy-
světlování často těžko pochopitelných vládních informací občanům, navíc v situaci, kdy 
se spoustou z nich vnitřně nesouhlasíte je ubíjející. K tomu bylo nutné zachovat i běžný 
provoz obce a realizovat i celou řadu rozvojových projektů. Ne, opravdu jsme se nenu-
dili, a přitom jsme opět pro stát nebyli rovnocennými partery. Zatímco „pánové nahoře“ 
se chlubili záchranou tisíců mrtvých a dělají si svoji politiku, obce se museli postarat o 
ty živé, o které by se nikdo jiný nepostaral, o ty, kteří chtějí žít plnohodnotný život, a ne 
nějakou jeho náhražku. 
Chtěl bych vám všem poděkovat za trpělivost a disciplinovanost, kterou jste v době kri-
zového stavu projevili a také pochopení, že ne vše byla obec schopna v uplynulé době 
ihned vyřešit a zajistit. Chtěl bych také poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří ak-
tivně nabídli svou pomoc obci.   
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, omezení provozu odpadového hospodářství, 
svoz tříděného odpadu 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. V současné době již došlo a stále dochází k rozvolňování všech omezení a 
postupnému návratu do normálního 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 
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1. Úvodní slovo

pololetí tohoto roku nás o mnoho společných chvil připravilo. Snad se všech plánova-
ných akcí spolků i obce dočkáme ve druhé polovině roku. Prozatím však nejsme schopni 
předložit úplný aktualizovaný plán těchto akcí s konkrétními termíny. Uvádíme tedy 
alespoň ty, které jsou naplánovány a snad se uskuteční. 
Situace v „době koronavirové“ také do značné míry ovlivnila investiční činnost obce, 
nicméně tato se nezastavila. Byly provedeny práce, které bylo možné uskutečnit i přes 
všechna omezení. Provedla se oprava vnitřních prostor sokolovny. Sokolovna byla cel-
kově nově vymalována, renovovány parkety, vyměněny staré sedačky za 200 kusů no-
vých židlí. V měsíci červenci a srpnu bude také provedena rekonstrukce a oprava fasády 
na budově. Obec spolupracovala také s našimi hasiči na opravě společenských prostor 
hasičské zbrojnice. Byly provedeny veškeré administrativní práce na projektu opravy 
místní komunikace na „Zahrádkách“ a na „Jamách“, bylo vydáno stavební povolení a v 
současné době byly již zahájeny stavební práce. Oprava cesty by měla být dokončena do 
konce měsíce srpna. Je také zpracovávána projektová dokumentace na zhotovení cyklo-
stezky, 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 
některého dotačního titulu. Realizován by měl být pravděpodobně v roce 2022. Probí-
hala také další těžba kůrovcem napadených smrků na pozemcích obce, především na 
Šumárníku. Současně obec investovala nemalé prostředky do nové výsadby a zalesnění 
vzniklých holin po těžbě a zhotovování oplocenek proti zvěři. Bylo také provedeno vy-
čištění a odstranění náletových dřevin a starých stromů v Olšinách a přilehlém okolí. 
V letních měsících bude provedena rekonstrukce a oprava cesty směřující na Kejdu. V 
letošním roce by měla být také provedena rekonstrukce povrchu na víceúčelovém hřišti 
za základní školou, na kterou se nám podařilo jako jedněm z mála v Jihomoravském 
kraji získat dotaci ve výši 2 milióny Kč. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ bude provedena 
obnova herních prvků na zahradě mateřské školy a je plánována rozsáhlá rekonstrukce 
počítačové učebny na základní škole v objemu cca 3 milióny Kč. Byly také zahájeny 
práce na tvorbě a zhotovení nového územního plánu obce. 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 vychá-
zel občanům vstříc i mimo vládou nařízenými úředními dny, a úřadovalo se každý den, 
byť v omezeném režimu. Doufejme, že ve druhém pololetí letošního roku už bude pro-
stor nejen na práci, ale i zábavu, a budeme moci uspořádat některé obvyklé kulturní akce 
jako například hody nebo setkání seniorů, a třeba i mnohé další, které připraví spolky a 
organizace v obci. 
Vážení spoluobčané, přeji vám závěrem svého úvodníku hezké chvíle nadcházejícího 
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 snad bude vydán po kněždubských hodech, pokud se 
uskuteční v tradiční podobě.  

 Libor Grabec - starosta obce
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2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.1.2021 do 30.6.2021.

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 05.02.2021.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 16. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 16. jednání ZO: Radim Hoňka, Josef Zubatý.
3.  Program 16. jednání ZO.
4.  Smlouvu č.:HO-001030062793/001-MOEL. 
5.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro ZO ČS včelařů Veselí  

n/Moravou na r. 2021.
6.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Zahrádkáři Kněždub na r. 2021. 
7.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Myslivecký spolek         

Šumárník na r. 2021.
8.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Sbor dobrovolných ha-

sičů Kněždub na r. 2021.
9.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Římskokatolická far-

nost Kněždub na r. 2021.
10. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro TJ Sokol Kněždub z.s. 

na r. 2021.
11. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Český svaz chovatelů 

Kněždub na r. 2021.
12.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Kynologický klub Kar-

paty na r. 2021.
13. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Ženský pěvecký sbor 

na r. 2021.
14.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Mužský pěvecký sbor 

na r. 2021.
15.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub pro Mládež farnosti Kněž-

dub na r. 2021.
16.  Rozpočtové opatření č. 8 /2020 Obce Kněždub.
17.  Rozpočtové opatření č. 1 /2021 Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 15. jednání ZO ze dne 18.12.2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 18.12.2020 do 05.02.2021.
3.  Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na r. 2021, Střednědobý rozpočtový výhled na 

2022-2024.



strana   6                                                                                Kněždubský zpravodaj  1-2/2021

ZO ruší:

1. Usnesení č.8 z 15.schůze ZO Kněždub ze dne 8.6.2001.

ZO zamítá:

1. Žádost o odkup pozemku 103/2 v k.ú. Kněždub. 
2. Žádost o úpravu užívacích práv k části pozemku p.č. 4797/2 v k.ú.Kněždub.

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 26.03.2021.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 17. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 17. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, David Teplý.
3.  Program 17. jednání ZO.
4.  Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. KN St. 203 o výměře 40 m2 v k.ú. Kněždub. 
5.  Souhlasné prohlášení o provedení výmazu duplicitního zápisu v katastru nemovitos-

tí k pozemku KN St.511 v k.ú.Kněždub.
6.  Rozpočtové opatření č. 2 /2021 Obce Kněždub.
7.  Účetní závěrku za rok 2020 a hospodářský výsledek za rok 2020 ZŠ a MŠ Kněždub.
8.  Odprodej vyřazeného hasičského DA AVIA.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 16. jednání ZO ze dne 05.02.2021.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 05.02.2021 do 26.03.2021.
3.  Nabídky na opravu fasády na budově Sokolovny.
4.  Provedení kontroly rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a uvedení do 

provozu nového hasičského dopravního automobilu MAN.

USNESENÍ ZE 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 21.05.2021.  

ZO schvaluje:

1.  Zapisovatele 18. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 18. jednání ZO: Radim Hrbáček, Josef Tesař.
3.  Program 18. jednání ZO.
4.  Zadání územního plánu Kněždub.
5.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na 
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projekt „Kněždub-lokalita Zahrádky, oprava místní komunikace.“ 
6.  Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební 

práce na projekt „Kněždub-lokalita Zahrádky, oprava místní komunikace“ firmou 
CBS stavby s.r.o., Boršice u Blatnice 350, 687 63.

7.  Podmínky Smluv s občany Obce Kněždub o finanční spoluúčasti na zhodnocení po-
zemku v rámci projektu „Kněždub-lokalita Zahrádky, oprava místní komunikace.“ 

8.  Záměr na odprodej pozemku p.č. St. 415 v k.ú.Kněždub.
9.  Smlouvu o dílo na opravu fasády na budově Sokolovny s firmou STAVOBLOCK 

systém, s.r.o.
10.  Úpravu položek Rozpočtu ZŠ a MŠ Kněždub na rok 2021, převod 53 054,-Kč              

z rezervního do investičního fondu.   
11.  Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v úseku „Kněždub, Výhon – Kněždub, 

Kejda“ s firmou SWIETELSKY, stavební s.r.o., Brno.
12.  Rozpočtové opatření č. 3 /2021 Obce Kněždub.
13.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Kněždub na rok 2021 – změna od 5/2021.

ZO bere na vědomí:

1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení ze 17. jednání ZO ze dne 26.03.2021.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 26.03.2021 do 21.05.2021.
3.  Rozpočtové opatření č.2 a č.3/2021 DSO ČOV Velička.
4.  Oznámení o přerušení provozu MŠ Kněždub v termínu od 19.07.2021 do 31.08.2021.

ZO zamítá:

1. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2021.

❆

Žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení 
domovního odpadu za rok 2021, poplatek za psa za rok 2021.

❆

Nebezpečný odpad  - čtvrtek 6.5.2021.

Dne 6.5.2021 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 
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zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, elektroodpad apod.). 
Souběžně se uskutečnil i sběr elektroodpadu. Celkové množství svezených odpadů bylo 
opravdu značné, mimo uvedeného nebezpečného odpadu byly odvezeny 3 velkokapacit-
ní kontejnery směsného objemného odpadu a 1 kontejner elektroodpadu. 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 do-
tříďování v konečném důsledku obec zaplatí další peníze. Také si někteří občané mylně 
vykládají, že sběr nebezpečného odpadu je doba, kdy je čas si za obecní peníze a s obec-
ními pracovníky provést generální úklid ve svých domech. Takto sběr nebezpečných 
odpadů rozhodně koncipován není! Svážení odpadu obecními pracovníky je primárně 
určeno od osob starších, nemohoucích případně jinak hendikepovaných. Samozřejmě 
je po dohodě možné odvézt odpad i dalším občanům, kterým to situace momentálně 
neumožňuje. Rozhodně však nebudou zaměstnanci obce do budoucna nikomu dělat „po-
pelářskou a stěhovací četu“. Obec za odvezený a uložený „materiál“ zaplatila celkovou 
částku 50 135,- Kč. Částka za nebezpečný odpad činila 12 870,-Kč a částka za velkoob-
jemový odpad činila 37 265,- Kč.

Starosta obce

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola.

Masopust 18. 2. 2021-obchůzka po vesnici
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Karneval 19. 2. 2021

Stopy ke krmelci



strana   10                                                                                Kněždubský zpravodaj  1-2/2021

Den Země 23. 4. 2021

Divadlo – Duch 1. 6. 2021
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Slavíme - Den dětí

Projektový den – robotika 

Čarodějnický rej  30. 4. 2021
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Hasičský den 4. 6.2021

Základní škola
Předškoláci

Na návštěvu do školy přišli předškoláci z MŠ. Pro-
hlédli si třídy, tělocvičnu, družinu, do které budou 
od září chodit. Prvňáci jim ukázali, jak se za rok 
naučili číst, psát a počítat. Moc se na ně všichni 
těšíme. 

Lichožrouti

Během distanční výuky si pro naše děti připravili herci ze Slováckého divadla povídání 
a loutkové představení Lichožrouti. Na tento popud pak děti měly za úkol vyrobit loutku 
nebo nakreslit postavičku Lichožrouta, kterou pak vystavily v budově školy. Na závěr 
proběhlo hlasování žáků o nejzdařilejší výtvor. 
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Školní družina

I přes veškerá omezení si troufám říct, že jsme si čas strávený ve školní družině od 
nového roku užili. Trávili jsme čas na sněhu, udělali jsme si pyžamovou párty, proběhl 
turnaj v deskové hře dáma. Na jaře jsme hojně využívali školní zahradu a chodili jsme na 
procházky. Taky tvoříme výrobky z keramiky a užíváme si slunečné počasí.
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Zdravé zuby

Děti v 1. třídě absolvovaly program 
Zdravé zuby, kde se dozvěděly, jak 
se mají o své zoubky starat. Každé 
z nich pak dostalo dárkový balíček       
s potřebami na ústní hygienu

Matematická olympiáda a Matematický klokan

Letos byly matematické soutěže ovlivněny distanční výukou. Matematický klokan, kte-
rého se zúčastnili žáci 2. až 5. tříd proběhl v domácím prostředí. 

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnos-
ti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádán 
Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a 
Katedrou algebry a geometrie PřF UP. Naše škola se této soutěže účastní každým rokem 
již 20 let v kategorii Cvrček (2. a 3. třída) a Klokánek (4. a 5. třída),

Matematické olympiády se účastní pouze pátý ročník. Do okresního kola postoupili To-
máš Letaší a Matyáš Skamelka. Soutěž letos neproběhla v Hodoníně, ale na školách pod 
dohledem pedagoga. Kluci dosáhli velmi pěkného výsledku, kdy skončili na krásném 
čtvrtém a pátém místě.

Pasování na čtenáře

Prvňáci se naučili všechna písmena a to je ten okamžik, kdy se stávají čtenáři. Slavnostní 
pasování proběhlo na konci května. Děti přečetly úryvek z knihy a složily Slib čtenáře.
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Dnes jím jako …

Projekt, jehož smyslem je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich 
vrstevníků tentokrát v Ekvádoru, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti             
i radosti. Chceme v nich probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým 
životem. V neposlední řadě si často uvědomí, jak dobře se mají.

EKVÁDOR
 
Rozloha: 283 560 km²
Obyvatelstvo: 16.385.000 milionů obyvatel
Hlavní město: Quito
Úřední jazyk: španělština

Měna: 1 americký dolar (USD) = 100 centů
Náboženství: římští katolíci (74 %), evangelíci (15%), svědci Jehovovi (1,2 %), animisté
Národnostní složení: Indiáni (40 %), mestici a mulati (41 %), běloši a kreolové (14 %)
Časové pásmo: časový posun proti České republice je – 6 hodin (v zimě – 7)

EKVÁDORSKÁ KUCHYNĚ

Ekvádorská kuchyně je velmi rozmanitá, na jiná jídla narazíte na pobřeží (costa – po-
břeží), jinak se stravují horalé (sierra – hory) a jinak se stravují obyvatelé Amazonie 
(oriente). V Ekvádoru naleznete výborné ovoce, skvělou rybí kuchyni, množství druhů 
andských brambor… Hlavním chodem bývá rýže, brambory a maso doplněné ekvádor-
skou specialitou – pálivou omáčkou zvanou aji  [achi]. 

Po přednášce a prezentaci o Ekvádoru jsme měli k obědu Ekvádorské kuře s indiánskou 
rýží a polévku s maniokem. Děkujeme p. kuchařkám za spolupráci při plánování projek-
tového dne.
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Den Země

Dne 22. dubna jsme se s dětmi, u příležitosti Dne Země, vydali uklidit několik míst v 
naší obci. Děti si navlékly rukavice, vzaly pytle na odpad a vydaly se uklízet okolí školy, 
dětská hřiště a fotbalové hřiště. Zvláště na fotbalovém hřišti se nám pytle poměrně rychle 
plnily a my jsme si uvědomili, jak velmi snadno dochází ke znečišťování našeho okolí. 
Doufám, že si příště dobře rozmyslíme, jestli nějaký odpadek jen tak někde pohodíme.

Zdravá strava

Dne 10. 6. nás navštívila paní Macháčková, výživová poradkyně, s velmi zajímavou 
přednáškou na téma zdravá strava. Děti se zaujetím poslouchaly pohádku o zlém čaro-
ději „Bacilu“ a kouzelníkovi „Vitaminu“. Dozvěděli jsme se, jaké potraviny do zdravé 
stravy patří, proč je důležité do jídelníčku zařadit ovoce a zeleninu a jaká je jejich správ-
ná denní porce, co s námi dělá nadměrné množství sladkostí a jak je důležité, aby byl 
pohyb součástí každého dne. Děti se aktivně zapojily do plnění úkolů, vyplnily pracovní 
list a také se trošku protáhly. 
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Distanční výuka

Letošní školní rok probíhal z velké části distanční formou výuky. Nejvíce si jí užili žáci 
pátého ročníku. Ve výuce jsme se snažily naše žáky zaujmout, střídaly jsme různé meto-
dy výuky a používaly různé internetové aplikace a zdroje. 

Chtěla bych všem poděkovat za výbornou spolupráci – dětem, rodičům a p. učitelkám, 
taky samozřejmě ostatním, kteří dětem pomáhali. Myslím si, že naši žáci zvládli distanč-
ní výuku na výbornou, všichni se připojovali a poctivě pracovali.

Zajímalo nás, jak dopadli naši páťáci ve srovnání s ostatními žáky, proto jsme se zúčast-
nili celorepublikového testování SCIO.

Výsledky našich žáků v českém jazyce a matematice nás řadí mezi 10 % nejúspěš-
nějších škol v testování.
V anglickém jazyce dosáhli 4 žáci úrovně A2 (úroveň A2 se očekává od žáka na konci 
9. třídy základní školy).

Vážení rodiče kněždubské mládeže,

věnujte, prosím, okamžik těmto několika řádkům. Za poslední rok se na 
určitých místech obce začala hojně družit naše mládež. Na tom by nebylo 
nic zvláštního ani špatného, kdyby se tato mládež nechovala tak, že se 
z toho stal diskutovaný problém obyvatelstva obce. Tyto děti se chovají 
velmi hlučně, přičemž užívají dosti nevhodného vyjadřování za použití 
vulgárních výrazů, které se ozývají obcí, pobuřuje zdejší občany a má 
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5. ANKETA
Společenský areál „Olšiny“.

Obec je vlastníkem přírodního společenského areálu „Olšiny“, který v posledních letech 
spravoval SDH Kněždub. Tento areál byl kdysi oblíbeným místem pro pořádání spole-
čenských akcí, především pak tanečních zábav. S postupem času, tak jak se vyvíjela spo-
lečnost a změny v možnostech jak a kde trávit zábavu, docházelo k postupnému úpadku 
zájmu o využívání tohoto areálu a k jeho postupné degradaci. Dá se říci, že v současné 
podobě je areál pro konání jakékoliv akce nepoužitelný. Zastupitelstvo obce se proto na 
několika svých jednání zabývalo touto situací a také tím, jak dále s tímto areálem naložit. 
Názory se samozřejmě různí. Zda areál zachovat pro kulturní využití nebo jej poskytnout 
pro veřejnost jako volné přírodní výletiště, případně jiným způsobem. Využíváme tedy 
situace, kdy vydáváme zpravodaj, abychom se pokusili zjistit názory i Vás občanů na 
další osud tohoto prostoru. Pokusíme se Vám předložit několik anketních otázek, kdy 
odpovědi na ně by tlumočili také širší veřejný názor na tuto problematiku. Zastupitelstvo 
obce následně zváží tento názor při rozhodování jak dál s „Olšinama“. Pokud se budete 
chtít ankety zúčastnit, můžete odpovědět na otázky buď písemně na formuláři, který 
je součástí zpravodaje nebo elektronicky na webových stránkách obce. Samozřejmě v 
otázce využití areálu je spousta okolností, které jsou podstatné při případné investici 
do tohoto prostoru. Návratnost vložených prostředků, následné využívání areálu, zájem 
veřejnosti o účast apod. Níže předkládáme několik otázek, kdy odpovědi na ně, by měly 
poskytnout Váš názor na další osud „Olšin“.

negativní vliv na výchovu menších dětí, které jsou dost často na urči-
tých místech tohoto svědky (dětská hřiště, fotbalové hřiště). Problémem 
je také hlasitá hudba, kterou si děti pouští z reproduktoru na svých mo-
bilech a ruší tím klidnou atmosféru obce ve večerních hodinách - zvláště 
pak na tribuně fotbalového hřiště, odkud se hudba velmi rozléhá a ruší 
okolní obyvatele. Dále je také problémem vytváření nepořádku a ničení 
obecního majetku. 
Touto cestou bychom chtěli Vás, rodiče, požádat o domluvu Vašim dětem 
v této věci, obzvláště nyní v době nadcházejících prázdnin. Jsou to vaše 
děti, které se v obci takto negativně zviditelňují. 

       Školská rada ZŠ a MŠ Kněždub
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       OTÁZKY:

1. Je pro Vás areál „Olšin“ v současné době ještě atraktivní pro konání 
společenských akcí a zábav? 

           - ano 
            - ne

2. Jste pro investování do rekonstrukce tohoto areálu tak, aby zde bylo 
možné konání společenských akcí? 

        - ano 
        - ne

3. Jste pro investování do rekonstrukce tohoto areálu tak, aby byl využit 
např. jako volná oddechová zóna?    

         - ano
          - ne

4. Jakou máte představu o výši vložených finančních prostředků obce do 
rekonstrukce tohoto areálu? 

        - max.1 mil.

        - max.3 mil.

        - max. 5mil.

5. Je pro Vás podstatná poloha (vzdálenost) areálu od středu obce pro 
Vaši účast na případných akcích? 

         - ano, je to daleko, 

          -ne, není to omezující pro moji účast na akcích

Zaškrtněte kolonku vyjadřující váš názor, případně dopište další ná-
vrhy a poznámky. Následně odevzdejte na obecním úřadě.
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

Od  posledního  vydání  zpravodaje  se  udála  spousta  věcí. 18. prosince  2020  jsme  si  
převzali  nový  dopravní  automobil  značky  MAN  pro  zásahovou  jednotku  a  25.dub-
na  2021  při  mši  svaté  bylo toto i  posvěceno. Další  naší  velkou  akcí  byla  oprava  
vnitřních  prostor  na  hasičské  budově. V  lednu  jsme  se  pustili  do  oprav  zasedací  
místnosti  a  kuchyně. V  zasedací  místnosti   
se  vybouraly  a  zazdily  dveře, dále  se zazdilo výdejní  okénko,  udělaly  se  nové  
omítky  a  podlaha. Znovu  jsme  nalakovali  stoly  a  zakoupili  nové  židle. Co  se  týká  
kuchyně, udělala  se  nová  elektřina, sádrokartonový  strop, nové  omítky, vyměnily  se  
dveře  do  dvora,  zakoupily  se  2ks sporáků,  opravila  se  kuchyňská  linka  a  další   
skříně  na  ukládání  věcí  a  dokoupily  se  věci  potřebné  k  vaření  a  vše  se  znovu  vy-
malovalo. Při  této  práci  se  ještě  udělaly  nové  schody  na  půdu. Práce  jsme  ukončili  
v  květnu. Děkuji  všem  členům,  co  se  podíleli  na  rekonstrukci  kuchyně  a  zasedací  
místnosti,  a  v  neposlední  řadě  obecní-
mu úřadu  za  podporu.
Co  se  týká  našich  uskutečněných  akcí, 
tak  doprovázeli  jsme  průvod  Božího  
Těla, provedli  jsme jarní  sběr  železa  a  
pro  děti  z  mateřské  školky  a  základní  
školy  jsme  přichystali  malé  ukázky z  
výkladem  o  činnosti hasičů.  Pokud  to  
situace  dovolí  tak  máme  v  plánu  začít  
trénovat  opět  mladé   hasiče, doprovodit  
pouť  na  sv. Antonínek   a  21. srpna  od  
15:00 hodin  plánujeme  uskutečnit  ha-
sičské  odpoledne  s  grilováním  kolen, 
cigár  a  masa.  Na  podzim  uskutečnit  
sběr  železa  a  případně  jestli  se  budou  
konat  hody, bychom  chtěli  čepovat  tra-
diční  hasičské  pivo.
   
                   Za  SDH  Tomáš  Zubatý.
                   Starosta SDH Kněždub.

zasedací místnost
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  

Počet sňatků uzavřených v období od 1.1.2021 do 30.6.2021:     0 
   
Počet dětí narozených v období od 1.1.2021 do 30.6.2021:             4 ( 3 chlapci a 1 děvče )                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od 1.1.2021 do 30.6.2021:                   4 ( 2 muži a 2 ženy )
                                                                                                  
Počet obyvatel k 30.6.2021 :                            Celkem                                   1076                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                       447    
                                                                          Dospělí-ženy                          457  
                                                                          Dospělí celkem                      904
                                                                          Děti a mládež celkem          172  
                                                                          Děti do 15-ti let                        148
                                                                          Mládež 15 -18 let                    24

Průměrný věk obyvatelstva : 43,70 let.

kuchyň kuchyň
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8. PLÁN KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2021
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Termín Název akce Pořadatel Čas Místo 

Červenec   
   

Srpen   
21.8. Hasičské odpoledne s 

grilováním 
SDH Kněždub 15.00 Před hasičskou 

zbrojnicí 
29.8. Dožínky-poděkování za 

úrodu. 
Farnost Kněždub 10.30 Kostel Kněždub

Září   
   

11.-12.9. Výstava drobného 
zvířectva 

Český svaz chovatelů 13.00 Areál Českého 
svazu chovatelů 

Říjen   
   

16.-17.10. Krojované hody s 
právem 

Obecní úřad Kněždub
Sokol Kněždub 

Obec Kněždub

Listopad   
   

27.11. Setkání seniorů. Obecní úřad Kněždub 16.00 Sokolovna 
Kněždub 

Prosinec   
16.12. 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 plánované akce a termíny. Jsou možná další doplnění, aktualizace nebo změny především pak 
vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 2021 

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

 k aktuálním epidemiologickým opatřením.
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9. FOTOGALERIE
Boží tělo

Svěcení auta 25.4.2021
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