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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. 

Nacházeli jsme se a stále nacházíme ve složité době, která společenský život v naší 
obci v uplynulém období utlumila na minimum. Díky protikoronavirovým opatřením 
jsme nuceni korigovat svůj život a nelze jej vést plnohodnotně, jako za normální situace             
v době dřívější. 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. Bohužel, 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, rozčílení až po rezignaci a beznaděj. V takovém stavu vstupujeme 
do vánočního období a prožíváme 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 ko-
merčně, 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 na vás apeluji, nenechejme se vzájemně současnou situací rozdělit, ať už 
jsou naše názory jakékoliv. 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. 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 donekonečna napínat 
naše nervy a zkoušet naši trpělivost pokusnými a chaotickými rozhodnutími, v poslední 
době také nátlakem a vyhrůžkami 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 sociálního kontaktu, nekonání kulturních a společenských akcí       
v obci má destrukční vliv na naše vzájemné vazby. Bohužel lze již také pozorovat re-
zignaci na straně některých organizací v obci, připravovat tradiční akce pro příští rok, 
poněvadž lidově řečeno „nikdo neví co bude“. Již dnes je jasné, že po mnoha letech se     
u nás v lednu neuskuteční myslivecký ples a ani tradiční fašaňková zábava. Dá se tedy 
říci, že plesová sezóna skončila ještě dříve, než začala. Nezbývá nám než doufat, že se 
situace co nejdříve změní k lepšímu. Naše obec měla v průběhu letních a podzimních 
měsíců letošního roku alespoň to štěstí, že některé akce zvládla uskutečnit bez omezení. 
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1. Úvodní slovo

Jednalo se o hasičské odpoledne s grilováním a především hody, které se uskutečnily za 
krásného počasí. Další každoroční oblíbené společenské akce jako je Ochutnávka jídel a 
Setkání seniorů, musely být z výše uvedených důvodů zrušeny.   

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. Byla provedena rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště za základ-
ní školou. Na tuto akci obec obdržela dotaci od MMR ve výši 2 milióny Kč. Proběhla 
plánována oprava fasády na sokolovně v celkové hodnotě díla 480 tisíc Kč., oprava 
místní komunikace v „ Zahrádkách“ u dětského hřiště v hodnotě díla 5 miliónů Kč, opra-
va cesty na Kejdě v hodnotě cca 300 tisíc Kč, byla vybudována nová parkovací plocha          
v blízkosti dolních autobusových zastávek, byla provedena oprava míst s kontejnery na 
tříděný odpad, pokračuje zpracovávání nového územního plánu, a do konce roku by ještě 
mělo dojít k dodávce nové techniky pro údržbu obce, konkrétně nového malotraktoru       
s příslušenstvím, který nahradí stávající starý, pořízený v roku 2000. Mimo uvedené 
aktivity byla samozřejmostí běžná údržba obce a jejího vzhledu.  

Obec musí být také dobře připravena na zajištění bezproblémového chodu v roce 2022 
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. Bohužel přesto, 
že se snažíme tyto finanční náklady co nejméně přenášet na bedra vás občanů, bude 
muset obec přistoupit po mnoha letech ke zvýšení ceny správních poplatků. Od roku 
2022 dojde ke zvýšení poplatků za odpady a vodné. U odpadů dojde ke zvýšení poplatku                
v důsledku zvýšení ceny za ukládání odpadů na skládku a ceny dopravy, u vodného je to 
v důsledku několikanásobného nárůstu ceny za elektrickou energii. Konkrétní výše po-
platků, které byly schváleny zastupitelstvem obce, najdete uvnitř zpravodaje.  Věřte, že 
tento nepopulární krok bylo nutné z hlediska hospodaření obce učinit, ale zastupitelstvo 
postupovalo obezřetně, a stanovené poplatky v naší obci jsou i nadále jedny z nejnižších. 
Zastupitelstvo obce bude také s rozvahou postupovat při tvorbě rozpočtu obce na příští 
rok. Pokles ekonomiky státu v důsledku koronavirové krize, restriktivní daňová politika 
vlády ČR vůči obcím a změna daňového systému u daní z příjmů předpokládá ztrátu pří-
jmů do rozpočtu obce. To vše bude 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 a budeme bez obav moci vstoupit do příštího roku.  

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 
2022.  
                                                                                              Libor Grabec - starosta obce
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2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.7.2021 do 15.12.2021.

USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 25.06.2021.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 19. jednání ZO: ing. Jan Petrucha.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 19. jednání ZO: Miroslava Andrýsková, David Teplý.
3.  Program 19. jednání ZO.
4.  Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2020 s výhradou.
5.  Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2020. 
6.  Smlouvu s Obcí Blatnička, jako pověřeným veřejným zadavatelem na realizaci ve-

řejné zakázky „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022“ na 
Českomoravské komoditní burze Kladno.

7.  Rozpočtové opatření č. 4 /2021 Obce Kněždub.
8.  Záměr na odprodej části pozemku 6759/5 v k.ú.Kněždub ve vlastnictví obce Kněž-

dub.
9.  Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro Obec Kněždub.
10. Záměr na odprodej pozemku KN 5291/4 v k.ú. Kněždub ve vlastnictví obce Kněž-

dub.
11. Schvaluje poskytnutí finančního daru v celkové výši 100 000,- Kč ve prospěch obcí 

zasažených živelnou pohromou v červnu 2021.    

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 18. jednání ZO ze dne 21.05.2021.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 21.05.2021 do 25.06.2021.
3.  Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 Mikroregion Strážnicko. 

ZO zamítá:
1.  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obměnu zdravotnické techniky – Ne-

mocnice TGM Hodonín.

USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 30.07.2021.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 20. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 20. jednání ZO: Miroslav Mařík, Josef Zubatý.
3.  Program 20. jednání ZO.
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4. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2021/2022 dle 
zák.561/2004Sb.

5.  Výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku staveb-
ních prací u projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště za Základní školou Kněž-
dub“, EDS 117D8210B6715. 

6.  Smlouvu o dílo s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o, Mostní 5552, 760 
01 Zlín, IČ:25560191 -vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na do-
dávku stavebních prací u projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště za Základní 
školou Kněždub“, EDS 117D8210B6715.

7.  Kupní smlouvu č.21/21/FIC s firmou MOREAU AGRI, spol. s.r.o,  na Traktor LAN-
DINI série 2 – 050, s příslušenstvím.

8.  Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. KN St. 415 o výměře 22 m2 v k.ú. Kněždub.
9. Rozpočtové opatření č. 5 /2021 Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 19. jednání ZO ze dne 25.06.2021.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 25.06.2021 do 30.07.2021.
3. Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání.
4. Návrhy variant financování Základní sítě sociálních služeb na území ORP Veselí nad 

Moravou na rok 2022 a žádá o předložení podrobného položkového rozpočtu čerpání 
financí jednotlivých organizací poskytujících tyto služby, výroční zprávy a další pod-
klady (informace).

USNESENÍ Z 21. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 30.09.2021.  

ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 21. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 21. jednání ZO: Radim Hrbáček, Miroslava Andrýsková.
3. Program 21. jednání ZO.
4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30.06.2021 mezi Obcí Kněždub a Obcí 

Blatnička.
5. Finanční spoluúčast obce Kněždub na financování sociálních služeb ve správním ob-

vodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou na rok 2022 v maximální výši 
174 808,-Kč dle předložené Varianty III. Spoluúčast bude realizována za podmínky, 
že služba získá Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Ji-
homoravském kraji na rok 2022 a bude v Základní síti sociálních služeb ve správním 
obvodu ORP Veselí nad Moravou na rok 2022. 

6. Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. KN St. 728 o výměře 15 m2 v k.ú. Kněždub.
7. Rozpočtové opatření č. 6 /2021 Obce Kněždub.
8. Prodloužení nájemní smlouvy k bytu na budově ZŠ Kněždub na rok 2022.
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ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 20. jednání ZO ze dne 30.07.2021.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 30.07.2021 do 30.09.2021.
3. Žádost o sjednání nápravy žadatele pana Jakuba Nejedlíka, Kněždub č.301, 696 64.
4. Stížnost pana Josefa Vítka, Kněždub č.356, 696 64.
5. Žádost o příspěvek na financování IDS JMK na rok 2022.

USNESENÍ Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 19.11.2021.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 22. jednání ZO: ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 22. jednání ZO: Josef Nejedlík, Josef Tesař.
3.  Program 22. jednání ZO.
4.  Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém od-

padového hospodářství.
5. Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok 

2021, termín provedení inventur k 31.12.2021.
6.  Rozpočtové opatření č. 7 /2021 Obce Kněždub.
7. Nově stanovené ceny za pronájem a energie na Sokolovně Kněždub s platností od 

1.1.2022.
8.  Záměr obce na prodej pozemku KN st.č.581 o výměře 100 m2 v k.ú.Kněždub.
9.  Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace Kněždub-Kejda“ do Pod-

programu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.
10. Cenu poplatku za odběr pitné vody na 16,-Kč/m3 s platností od 1.1.2022.

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu a plnění bodů usnesení z 21. jednání ZO ze dne 30.09.2021.
2. Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 30.09.2021 do 19.11.2021.
3. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Kněždub za školní rok 2020/2021.
4. Žádost o finanční příspěvek na koncert „Desatero“, žadatel Římskokatolická farnost 

Kněždub.
 

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, vodné za rok 2021. 
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❆
Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodo-
vodu, aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznu-
tí. V případě poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti 
v důsledku řádného nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost maji-
tel nemovitosti.

❆

UPOZORNĚNÍ.

Obecní úřad Kněždub a Správa a údržba silnic JMK 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 2022.

Informujeme občany, že obec Kněždub vydala stolní kalendář na rok 2022. Kalendář je 
k dispozici k vyzvednutí na obecním úřadě. Kalendář je poskytován zdarma, vždy jeden, 
pro každou rodinu bydlící v obci. Kalendář si vyzvedněte nejpozději do 20.12.2021. Po 
tomto datu budou dány kalendáře do volného prodeje všem zájemcům. Cena kalendáře 
do prodeje je 60,-Kč. 

❆

ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 23.12.2021 – 03.01.2022.

 Čtvrtek 23 12. 2021 08.00 – 11. 00
 Pátek 24. 12. 2021 Svátek
 Pondělí 27. 12. 2021 Neúřaduje se.
 Úterý 28. 12. 2021 08.00 – 11. 00
 Středa 29. 12. 2021 08.00 – 11. 00
 Čtvrtek 30.12.2021 Neúřaduje se.
 Pátek 31.12.2021 Neúřaduje se.
 Pondělí 3.1.2022 Dle úředních hodin
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Nebezpečný odpad - čtvrtek 23.09.2021.

Dne 23.09.2021 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 
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   90 625,- Kč. 

Informace o stanovení výše místních poplatků Obce Kněždub 
s platností od 1.1.2022.

 POPLATEK ČÁSTKA TERMÍN SPLATNOSTI
  

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 400,-Kč/osobu a rok Do 30.11.2022

 VODNÉ 16,-Kč / m3 Do 30.11.2022

 PES 70,- Kč / 1 kus Do 30.11.2022
  

Informace o stanovení výše nájemného a poplatků na Sokolovně 
Kněždub od 1.1.2022.

 
 POPLATEK ČÁSTKA 
  

 jednotný nájem na akci 4 000,-Kč 

 vodné 16,-Kč / m3 

 elektřina 8,-Kč / kWh 

 plyn 15,-Kč / m3 

 ubrusy 18,-Kč / kus 

  * Občan s trvalým pobytem v obci Kněždub sleva 50%

*
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO

AKCE POŘÁDANÉ V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Divadélko „Rolničky“

V září k nám zavítalo maňáskové divadélko, které potěšilo svým představením „ Krteček 
a kamarádi“ nejen děti z mateřské školy, ale také starší kamarády ze školy základní.

Pečeme ovocný štrůdl a pizzu

Na podzim se děti se-
známily s jednotlivými 
plodinami z našich sadů 
a zahrad, ze kterých si 
posléze upekly sladkou i 
slanou odměnu v podobě 
ovocného štrůdlu a zele-
ninové pizzy.
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Společné tvoření z dýní

Díky výborné spolupráci s rodiči se uskutečnila krásná, podzimní, společná akce pro 
děti, kde si každý mohl vydlabat svého „strašáka“, zatančit, zazpívat a ochutnat připra-
vené pohoštění.

Vítání občánků na obecním úřadě
Ve spolupráci s OÚ jsme společně přivítali do života naše budoucí kamarády a „spolu-
občánky“. 
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Drakiáda

Během krásného podzimního dne jsme využili větrného počasí a nechali vzlétnout naše 
draky vzhůru do oblak.

Výukový program CHKO Bílé Karpaty

Díky výukovému programu CHKO Bílé Karpaty si děti mohly prohloubit své povědomí 
a znalosti o stromech. Zábavnou formou se tak dozvěděly základy jejich charakteristic-
kých znaků a vlastností. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba

V listopadu k nám zavítalo divadlo z Hradce Králové. Kombinované loutkoherecké 
představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, kterým dodá-
vala život především komunikace s živými herci a dětí s publika. Ústřední postavou byl 
s nadsázkou pojatý známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub. Ve třech veselých 
příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení se děti dozvěděly něco o Africe 
a seznámily se s osobou legendárního českého cestovatele.

Setkání s Policií ČR

15. 11. 2021 k nám přišel p. Zámečník povídat si s žáky o nebezpečí na Internetu. Zamě-
řil se na kyberšikanu. U mladších žáků řešil bezpečnou cestu do školy.

Skanzen – Podzim na dědině

20. 9. 2021 - Naučný program byl zaměřen na tradiční 
způsoby hospodaření a podzimní práce na vesnici pře-
lomu 19. a 20. století. Různorodá témata zahrnovala 
např. způsoby a techniky orby, sklizně plodin, výklady 
o plodinách, které byly typické pro hospodářství vesnice 
na jihovýchodní Moravě, jejich využití a zpracování do 
pokrmů a další práce související s podzimní částí hos-
podářského roku, jako je například zpracování konopí, 
lnu, slámy aj.
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Mikuláš
I v této těžké covidové době nás navštívil Mikuláš.
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Střípky ze školní družiny

V letošním roce se ve školní družině zajímá-
me o vesmír. Poznáváme planety, povídáme 
si, hrajeme hry a soutěžíme. Na podzim pro-
běhla soutěž „raketojáda“, na kterou jsme si 
vyrobili foukací rakety a plnili s nimi náročné 
úkoly. Děti podstoupily kosmonautské zkouš-
ky, které zvládly na výbornou.  Taky jsme sta-
věli raketoplány z různých druhů stavebnic. 
Dále proběhl turnaj ve „foukaném fotbalu“.  
S nastupující zimou a adventní dobou se už 
připravujeme na vánoční čas. 
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Vánoční zamyšlení o Evangeliu – Radostné zprávě
 z Betléma  

V dnešní době jsme si už zvykli na to, jak rychle se šíří informace. Díky internetu, te-
levizi, rádiu či novinám k nám přicházejí informace rychle a různými způsoby. Často in-
formaci jen přijmeme a jdeme dál. Množství zážitků v nás zabíjí radost z něčeho nového. 
V mnoha případech se stává, že informace bereme automaticky jako zaručenou pravdu. 
Někdy důležité informace, které přicházejí, zkoumáme, zjišťujeme spolehlivost zdroje, 
od kterého informace pochází.

Kdybychom žili v době, o níž nám hovoří vánoční Evangelium o Narození Božího 
Syna, a zažili to, co pastýři, asi bychom byli hodně skeptičtí. Vždyť informace z úst an-
děla jsou neuvěřitelné, jsou to skutečností, o kterých pastýři ani nevěděli. Když pastýři 
skrze anděly slyšeli Pánovo slovo, jak odpověděli? 

Když andělé od nich odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme tedy do Betléma podívat 
se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa 
i Děťátko položené v jeslích. Jejich reakce se nám může jevit jako velmi neduchovní - 
nepředstavovali se, nepomodlili se, nezamýšleli se - reagovali pouze vzrušením.

Stejně, jak bychom reagovali my, když se narodí dítě do rodiny, anebo když je ně-
kdo zasnoubený nebo jak je to v případě některých studentů a žáků ve škole, zjistí-li, 
že úspěšně absolvovali zkoušku. Tito pastýři pravděpodobně od nikoho neslyšeli žádné 
milé slovo. A přece přijali dobré slovo - Evangelium - nejen od kohosi na zemi, ale od 
samotného Boha, který jim oznámil největší událost jako prvním. Nemohli čekat. 

I my jsme těmi, kteří každý den slyšíme a přijímáme mnoho nás znepokojujících in-
formaci o situaci ve světě, v kterým nám přišlo žít.   Kristovo narození je pro tento 
svět momentem, kdy nám Bůh vyslovuje svoje nejdůležitější Slovo. Promlouvá k nám 
slabým a hříšným lidem a oznamuje nám radostnou zvěst, Evangelium. Můžeme tuto 
zprávu pomačkat a zahodit za sebe anebo ji ve vánočním Evangeliu přijmout s nadšením 
pastýřů a přijít se k Ježíšovi v jeslích poklonit. Takto budeme moci vyjít v radosti v srdci                          
a šířit ji  v tomto světě : „ Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán“.

Přejí Vám požehnané Bohem a plné lásky svátky Vánoční a celý nadcházející rok 2022. 

otec Jan 

Kněždub – Vánoční bohoslužby

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

neděle 26. 12. – Svaté Rodiny  svátek sv. Štěpána
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
 
pátek 31. 12. – sv. Silvestra 
16:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roce 2021

sobota 1. 1. 2022 – 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 čtvrtek 23. prosince od 8:30

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

     Hody 2021.

Hody v Kněždubě – to je vždy velká událost. Tentokrát se je po roční přestávce podaři-
lo uskutečnit v celém programovém rozsahu a plné parádě. Třetí neděli říjnovou bývá 
Kněždub plný krojů. Tak tomu bylo zase i tento rok. Více jak 40 párů krojovaných a dětí 
si vykračovalo pro stárka a stárku. Do kroku jim vyhrávala dechová hudba „Skoroňáci“. 
Počasí nám tento rok přálo. Svítilo sluníčko, ani obvyklý vítr nás tentokrát nepotrápil, 
tak i postavené máje vydržely po dobu hodovou na svých místech. Úlohu stárka a stárky 
tentokrát plnili Miroslav Říha a Natálie Maříková. Právo od starosty si vyžádali, nechali 
ho posvětit otcem Janem, připili si a zatancovali u obce i farního úřadu. Všichni přítom-
ní „hodaři“ mohli ochutnat hodový gulášek, který připravili myslivci a zapít douškem 
dobrého piva od hasičů. Obchůzka krojované chasy po obci byla dlouhá a náročná, ale 
všichni ji se ctí zvládli. Večerní zábava byla zahájena tradičně vystoupením krojované 
chasy při doprovodu cimbálové muziky „Růža“.
Celým dnem i večerem doprovázela hodovou náladu dechová hudba „Skoroňáci“.
I když je hodová sobota velmi náročná, přišli všichni do průvodu i v neděli na mši sva-
tou, a po mši odevzdali stárek se stárkou hodové právo zpátky starostovi na obec.
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Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílejí na zdárném průběhu hodů a pomá-
hají tak udržovat lidové tradice v naší obci.
A tak se už všichni můžeme těšit na příští hody, až 
uslyšíme to známé zvolání stárka „Čí sú hody?“.                                                                               

Libor Grabec, starosta obce
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6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů.

Naše činnost v uplynulém roce 2021.  Z důvodu pandemie pro nás rok nezačal tradičně 
výroční valnou  hromadou  a  ani se  nepodařilo  uskutečnit  hasičský  ples  a  fašaňko-
vou  obchůzku   naší   obcí.  Tuto  dobu  jsme  využili  k  dlouhodobě  plánované  opravě  
vnitřních  prostor  hasičské  budovy.  Dodělala  se  nová  elektřina  v  kuchyni  včetně  
omítek, nového  stropu a  výměny  skříní, dveří  a zakoupily  se  dva  nové  sporáky.                          
V  zasedací  místnosti  se  podařilo  vyměnit  podlahu,  zakoupit  nové  židle,  nové  omít-
ky  a  vše  se  vymalovalo.  Tímto  děkuji  naší  obci  za  finanční  pomoc, bez  které  by  
se  to  nedalo  zvládnout.  Odborné  práce  provedl  p. Gloza,  p. Mareček  a  p. Bíla. Dále  
se  podařilo  uskutečnit  mši  svatou  za  živé  a  zemřelé  hasiče,  při  ní  bylo  posvěceno  
naše  nové  auto.  Uskutečnili  jsme  jarní  a  podzimní sběr  železa, doprovodili   jsme  
průvod  Božího  těla  a  pouť  na  svatý   Antonínek.  V měsíci  červenci  díky  vašim  
darům   se  odvezlo  do  obce Lužice  postižené  tornádem  dvě  plné  auta  potravin  a  za  
to  patří  všem  dárcům   velký  dík.  Naše  výjezdová  jednotka  byla  taky  povolána  do  
obce  Mikulčice  na  pomoc  z odstraňováním  následků  po  tornádu.   V měsíci  srpnu  se  
konalo  hasičské  odpoledne  s grilováním.  Na  hody  jsme  čepovali  pivo.  Naši  budovu  
navštívily   děti  z mateřské  školky  a  základní  školy. Zhlédly  budovu, vybavení  výjez-
dové  jednotky, a  po  krátké  přednášce  o  práci  hasičů  a  vzniku příčiny  požárů,  byl  
pro  ně  nachystán  zábavný  program.  Mimo  jiné  se  ještě  napouštěly  bazény, čistily  
se  kanály v obci  a  vozili  jsme  vodu  do  studní. V  měsíci  říjnu  jsme  byly  povoláni  
na  požár  lesa  ve Bzenci-Přívoze.   Více  nám  bohužel  situace  nedovolila  uskutečnit. 
Snad  rok  2022  bude  v  lepší  situaci. Je  nám  to  sice  líto, ale  bohužel  hasičský  ples  
dělat  nebudeme. Pokud  to  situace  dovolí,  chtěli  bychom  v sobotu  26. února  udělat  
alespoň fašaňkovou  obchůzku  obcí  a  v srpnu  hasičské  odpoledne  s grilováním.  Zá-
věrem  Vám  chci  popřát  krásné  a  příjemné  prožití  svátku  vánočních, hodně  zdraví,  
štěstí  a  domácí  pohody  do  nového  roku  2022.                                                                                                                      
                                                                                    Za  SDH Kněždub Tomáš  Zubatý.  
                                                                                                     Starosta SDH Kněždub.

SOKOL KNĚŽDUB  „OLD BOYS“

Vážení spoluobčané,
po roce se opět setkáváme na stránkách našeho zpravodaje. Co říct na úvod, všichni 
víme, že to nebyl rok jednoduchý a vyžadoval od nás mnoho odříkání, tolerance a 
respektu k vzniklé situaci. Naše mužstvo „mladíků těsně za zenitem“ odehrálo tři přá-
telská utkání s mužstvy ze Vnorov a Strážnice. Na začátku června jsme byli přizváni na 
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slavnostní otevření nového zázemí na stadionu v Dolním Němčí, čehož si mimořádně 
vážíme. Svědčí to o tom, že pokud přistupujeme ke svým aktivitám zodpovědně, a se 
vší vážností, jsme pro mužstva přesahující náš region vítaní soupeři. Proto musí být náš 
hlavní závazek do příštích let „nepovolovat“!!!
Po novém roce opět nastává plesová sezóna, znovu poznamenaná vládními nařízeními 
během pandemie, kde zatím nikdo neví, jaké pravidla budou v dané době platit.
Náš maškarní ples naplánovaný na 5. února zatím zůstává v platnosti. Konečné rozhod-
nutí učiníme dle situaci v půli ledna. Ale už teď zdůrazňujeme, že budeme striktně vy-
žadovat veškeré údaje spojené s návštěvou kulturních akcí dle vládních a hygienických 
nařízeních. Všichni, kdo budete daná nařízení schopni splnit, jste srdečně zváni a těšíme 
se na Vaši návštěvu.
Vážení spoluobčané a naší věrní příznivci, do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, 
ať virus definitivně zmizí a životního štěstí v množství větším než malém.
S pozdravem                                                                                za  mužstvo „OLD BOYS“
                                                                                                       František Skamelka ml.

                                                           

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
Počet sňatků uzavřených v období od 1.7.2021 do 15.12.2021:          3  
Počet dětí narozených v období od 1.7.2021 do 15.12.2021:              6 dětí   

(4 chlapci a 2 děvčata)                                                                               
Počet zemřelých v období od 1.7.2021 do 15.12.2021:                       6 (3 ženy, 3 muži)
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO KNĚŽDUB 

svolává

VALNOU HROMADU HS
 která se koná dne           

 25.března 2022 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 2022
  6. Zpráva revizní komise
  7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub
  8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
  9. Volba výboru HS
10. Diskuse
11. Pověření výboru jednáním o pronájmu honitby
12. Usnesení
13. Závěr

                                                           starosta HS Zachar Václav

                                                                                                  
Počet obyvatel k 30.11.2021 :                           Celkem                                    1074                                             
                                                                                                                              
                                                                          Dospělí-muži                              447    
                                                                          Dospělí-ženy                               455  
                                                                          Dospělí celkem                           902
                                                                          Děti a mládež celkem                  172  
                                                                          Děti do 15-ti let                            147
                                                                          Mládež 15 -18 let                           25

Průměrný věk obyvatelstva : 44,40 let.
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8. FOTOGALERIE
Nový povrch  umělka za školou

Oprava fasády na Sokolovně

Oprava cesty Zahrádky
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Oprava cesty

Parkoviště u dolní zastávky

Vítání občánků
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