
Kněždubský zpravodaj 1-2/2022                                                                               strana 1

KNĚŽDUBSKÝ
ZPRAVODAJ

1- 2/2022

ČTVRTLETNÍK OBCE

www.knezdub.cz



strana 2                                                                               Kněždubský zpravodaj 1-2/2022

Obsah
         

         1. Úvodní slovo

         2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období od 1.1.2022 do 30.6.2022

         3. Informace pro občany

         4. Školní okénko 

         5. Společenské a kulturní události

         6. Ze života spolků a zájmových organizací

         7. Společenská kronika

         8. Fotogalerie



Kněždubský zpravodaj 1-2/2022                                                                               strana 3

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 předvánočním čase loňského roku. V jarních měsí-
cích jsme zpravodaj nevydávali, jelikož stále ještě dozníval vliv koronavirových opatření 
a společenský i obecní ruch byl stále v útlumu. Nyní však již můžeme naplno užívat 
života bez omezení. Doufejme, že tomu tak bude i nadále.
Ani jsme se nenadáli, a již je v plném proudu doba prázdnin a dovolených. Doba za-
slouženého odpočinku k načerpání nových sil do druhé poloviny roku, který máme před 
sebou. Někdo čas volna využije k poznávání různých míst naší vlasti, jiní zase vycestují 
do zahraničí. Přeji Vám na těchto cestách mnoho krásných zážitků, a hlavně bezpečný 
návrat zpět domů. 
Období konce června a začátku července, ve kterém vychází vydání našeho zpravoda-
je, bylo protkáno mnoha společenskými a kulturními akcemi, přinášíme toto vydání               
s mírným zpožděním, abychom vám mohli z těchto akcí přinést příspěvky a fotografie. 
V paměti máte jistě nedávno uskutečněné akce, jejichž průřez najdete v obsahu dnešního 
vydání. Jak už to tak bývá, jedno skončí, a druhé začíná, takže již nyní probíhají přípravy 
na akce další. Nejbližší z nich budou mít v programu naši hasiči, a to 30.7., kdy budou 
pořádat tradiční společenské odpoledne s grilováním.
Přestože období prázdnin svádí k dojmu, že v tomto období se jen odpočívá na dovole-
ných, není tomu tak. V obci probíhaly a probíhají práce na údržbě a opravách veřejné-
ho prostranství a majetku. Probíhalo také odstraňování škod především na vegetaci po 
červnových bouřkách, kdy jejich sílu pocítily některé stromy v obci i obecním lese. Jsou 
postupně plněny plánované investiční akce, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce k re-
alizaci v letošním roce. Připravují se další projekty a dokumentace, u některých projektů 
čekáme na rozhodnutí státních orgánů o přiznání dotace či nikoliv. Připravuje se projekt 
rekonstrukce chodníků a nájezdů ve Výhoně, což je poslední část obce, ve které ještě tato 
rekonstrukce nebyla uskutečněna. Jinak byly všechny povrchy chodníkové sítě v posled-
ních 5 letech kompletně opraveny, a myslím si, že nám je mohou mnohé obce závidět. 
Připravuje se revitalizace a rekonstrukce parčíku mezi pohostinstvím Na Rožku a nově 
otevřenou Večerkou. Bude odstraněna stará vegetace a stromy, vysazeny nové a vytvo-
řena odpočinková zóna s chodníčky, lavičkami a vysázenými záhony. Dokončuje se také 
podklad pro nový územní plán obce pro závěrečné projednávání. V průběhu prázdnin 
se uskuteční rekonstrukce kuchyně v mateřské škole, která bude obsahovat vybudování 
nové elektroinstalace, vodovodních a odpadních rozvodů a stavební úpravy. Bude také 
provedena instalace nových herních prvků na zahradě mateřské školy. Ve fázi příprav 
projektu pro podání žádosti o dotaci je také rozsáhlá rekonstrukce počítačové učebny        
a školní družiny v základní škole v celkovém objemu investic asi 4 milióny Kč. Byly 
také započaty práce na vyčištění Paúčenského potoka od nánosů zeminy z polí a nežá-
doucí vegetace. Bude tak zlepšena jeho průtočnost pro případ přívalových dešťů. Z výše 

1. Úvodní slovo
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uvedeného je zřejmé, že nedostatek práce na straně obce rozhodně není na programu dne. 
Dovoluji si vás ještě jednou a pozvat na další kulturní akce v obci, které budou jednotliví 
pořadatelé konat, ať jejich úsilí a přípravy naleznou přízeň a odezvu na vaší straně. 
Významnou událostí letošního podzimu z pohledu obce, tentokráte politickou, budou 
komunální volby. Tyto se uskuteční v termínu 23. a 24. září 2022. Jelikož další vydání 
Kněždubského zpravodaje bude pravděpodobně vydáno až koncem října po letošních 
hodech, budete v něm již seznámeni s výsledky těchto voleb, a tedy i s obsazením nové-
ho zastupitelstva obce, které si zvolíte na další 4 roky. 
Vážení občané, dovolte mně proto, abych již teď touto cestou poděkoval všem stávajícím 
zastupitelům obce za jejich práci v tomto končícím volebním období. Současně přeji 
všem kandidátům v komunálních volbách bez ohledu na to, na které kandidátce budou 
usilovat o vaši důvěru, mnoho zdaru.
Přeji vám závěrem svého úvodníku hezké letní zážitky, mnoho volných chvil a dětem 
pěkné prázdniny.  
                                                                                                         Libor Grabec - starosta obce

USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 18.02.2022.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 24. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 24. jednání ZO: Josef Zubatý, Miroslav Mařík.
3.  Program 24. jednání ZO.
4.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330064143/001-MDP.
5.  Stanovy svazku obcí Mikroregion Strážnicko.
6.  Finanční podporu ve výši 5 000,-Kč pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s.
7. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 10 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub–ZOČSS včelařů Veselí n/Moravou.
8. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 230 000,-Kč z rozpočtu Obce 

Kněždub – Zahrádkáři Kněždub.
9.  Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 45 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Myslivecký spolek Šumárník.
10. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 30 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Sbor dobrovolných hasičů Kněždub.
11. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 45 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.1.2022 do 30.6.2022.
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dub – Římskokatolická farnost Kněždub.
12. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 25 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Český svaz chovatelů Kněždub
13. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Kynologický klub Karpaty.
14. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 22 000,- Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Děti a mládež Farnosti Kněždub. 
15. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 10 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Ženský pěvecký sbor.
16. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 35 000,- Kč z rozpočtu Obce Kněž-

dub – Mužský pěvecký sbor.
17. Záměr k prodeji části pozemku p.č.6759/1 v k.ú.Kněždub o výměře 52 m2 ve vlast-

nictví Obce Kněždub.
18. Rozpočtové opatření č. 1 /2022 Obce Kněždub.
19. Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace (DSP+ DPS) na akci 

„Kněždub-oprava chodníků a vjezdů Výhon.
20. Nájemní smlouvu č. 22N22/24 s Pozemkovým úřadem ČR.
21. Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. KN St. 581 o výměře 100 m2 v k.ú. Kněždub.
22. Odměňování členů zastupitelstva obce a zaměstnanců obce při dosažení významného 

životního výročí dle nařízení vlády č.330/2003 Sb. a nařízení vlády č.37/2003 Sb.
23. Užívání soukromého vozidla (SPZ: 5AB 0235) starostovi obce při dopravě na jedná-

ní probíhající v zájmu obce.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 23. jednání ZO ze dne 20.12.2021.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 20.12.2021 do 18.02.2022.
3.  Úpravu schváleného rozpočtu na rok 2022 v souladu s novelizovanou rozpočtovou 

skladbou (vyhláška č.412/2021 Sb.). Změna spočívá ve zrušení položky 1340 a na-
hrazení novou položkou 1345, dále ve změně názvů položek rozpočtové skladby.

ZO zamítá:
1.  Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2022 pro SONS Kyjov.

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 22.04.2022.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 25. jednání ZO: Ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 25. jednání ZO: Josef Tesař, Radim Hrbáček.
3.  Program 25. jednání ZO.
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4.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.HO-001030069964/
001-MPEL.

5.  Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 10 000,-Kč z rozpočtu Obce Kněž-
dub– Moravský rybářský svaz,o.s. MO Strážnice.

6.  Záměr obce na prodej pozemku p.č.6759/41 v k.ú.Kněždub o výměře 36 m2 
 ve vlastnictví Obce Kněždub.  
7.  Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč ve prospěch Domova pro Seniory Lukov, p.o. 

Lukov u Zlína.
8.  Rozpočtové opatření č. 2 /2022 Obce Kněždub.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 24. jednání ZO ze dne 18.02.2022.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 18.02.2022 do 22.04.2022.

ZO zamítá:
1.  Poskytnutí Finančního příspěvku na rok 2022 ve prospěch Linky bezpečí, z.s.
2.  Poskytnutí Finančního příspěvku na rok 2022 ve prospěch Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost Prostějov.

USNESENÍ Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 10.06.2022.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 26. jednání ZO: Ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 26. jednání ZO: Josef Tesař, Radim Hrbáček.
3.  Program 26. jednání ZO.
4.  Účetní závěrku Obce Kněždub za rok 2021.
5.  Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2021 bez výhrad.
6.  Účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kněždub za rok 2021.  
7.  Technické zhodnocení svěřeného majetku – Modernizace počítačové učebny a školní 

družiny v ZŠ Kněždub v rámci dotačního projektu IROP.
8.  Poskytnutí dotace ve výši 400 000,-Kč z rozpočtu Obce na opravu kuchyně ZŠ a MŠ 

Kněždub. 
9.  Rozpočtové opatření č. 3 /2022 Obce Kněždub.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900104753_2/VB.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 25. jednání ZO ze dne 22.04.2022.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 22.04.2022 do 10.06.2022.
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2022.
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3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2022.

❆
Žádáme občany, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení 

domovního odpadu za rok 2022, poplatek za psa za rok 2022.

Nebezpečný odpad - čtvrtek 12.5.2022.
Dne 12.05.2022 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   65 638,- Kč. 

              Den matek
K letošnímu Dni matek si žáci při-
pravili hudební pohybovou pohád-
ku O řepě, dramatizaci básně To-
níček a muzikálek O Budulínkovi. 
Na závěr proběhla prezentace dětí 
s přáním pro maminky. Vystoupení 
sklidilo velký potlesk.

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Dne 18. 3. jsme se jako každý rok účastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.

kategorie: Klokánek 4.+ 5. třída
Pořadí jméno a příjmení

1.
Lukáš Hrbáček
Šimon Teplý

2. Adam Křížan
3. Klára Šmejdovcová

kategorie: Cvrček 2. + 3. třída
Pořadí jméno a příjmení

1. Petr Vařecha
2. Nela Neumanová
3. Kristýna Bačíková

Skanzen
Ve Strážnici ve Skanzenu proběhl edukační program zaměřený na ukázky řemesel                 
v minulosti běžných v městském i vesnickém prostředí. Představili se výrobci ovládající 
již téměř zapomenuté technologie výroby. Nechyběly ani tvůrčí dílničky. Celý program              
se tematicky věnoval zpracování a použití dřeva.
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                   Den dětí
2. 6. děti mohly zhlédnout 3D kino 
se zaměřením na dinosaury a moř-
ský svět. Dále následovaly netradič-
ní soutěže ve družstvech na školním 
dvoře. Na závěr tohoto dne paní 
kuchařky dětem připravily „párty“       
na zahradě mateřské školky. 

Výlet Buchlov
Letos jsme se na výlet vydali na hrad Buchlov, kde si děti hrad prohlédly. Buchlov se řadí 
k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. 
Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických 
prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře.  
Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné rene-
sanční panské sídlo. Pak jsme navštívili dětské zábavné centrum Smajlíkov v Uherském 
Hradišti, kde si děti zařádily v herně plné prolézaček, v Cha cha boxu s obří trojsklu-
zavkou, se vzdušnými děly a uzavřeným bazénem s míčky. Zážitků bylo hodně a hlavně 
spokojené děti.
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Strážnice – festival

Letos jsme se mohli opět 
po dvou letech zajet 
podívat na Mezinárodní 
folklórní festival Stráž-
nice, který pro školy pra-
videlně připravuje pořad          
Z krajin za obzorem. 
Představily se soubory 
z Rumunska, Srbska, 
Ukrajiny a Gruzie. Nej-
větší úspěch u dětí měl 
soubor z Gruzie.
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Strážnice – dílny
13. 6. jsme se jeli podívat do Strážnice ZŠ  M. Kudeříkové, kde mají vybudované nové 
odborné učebny fyziky, chemie a cizího jazyka. Byla zde pro nás připravena zajímavá 
výuka. Mohli jsme si vyzkoušet komunikaci v anglickém jazyce s použitím nejnovějších 
digitálních zařízení a aplikací. V učebnách fyziky a chemie jsme mohli zhlédnout různé 
pokusy např. se stlačeným vzduchem a vodou.

Slovácké divadlo – Lichožrouti
Dne 13. května navštívila naše škola Slovác-
ké divadlo v Uherském Hradišti.Zhlédli jsme 
oblíbenou pohádku Lichožrouti - příběh licho-
žrouta Hihlíka, který se musí po smrti dědeč-
ka naučit starat sám o sebe. S napětím jsme 
očekávali, jestli se Hihlíkovi podaří spřátelit           
s lidmi, zachránit bratránka Tulamora a navá-
zat nová přátelství.
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Družina
V naší vesmírné družině se stále něco děje. Užili jsme si karneval, čarodějnické odpole-
dne, vyráběli jsme rakety z odpadového materiálu. Podařilo se nám vyrobit raketu z octu 
a sody, která krásně vzlétla. Pořádali jsme turnaje v například v deskových hrách a hře 
Kubb. Upevňujeme si získané znalosti, které zakončíme zábavným odpolednem.

Mateřská škola
Čarodějnický rej
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Dne 29. 4. 2022       
se slétli do naší 
MŠ čarodějnice 
a čarodějové, 
namíchali kou-
zelné lektvary                
a proletěli se na 
koštěti.

Kovozoo – Staré Město
Na konci dubna jsme podnikli výpravu do Kovozoo, kde jsme zhlédli nejrůznější živo-
čichy vyrobené z recyklovaného materiálu, projeli se vláčkem po celém areálu a měli 
možnost obdivovat historické veterány.
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Dopravní hřiště
Na konci května jsme se v rámci dopravní výchovy pořádané DDM Veselí nad Moravou 
naučili základy bezpečného provozu na komunikaci.

Výlet - Baťův kanál Veselí nad Moravou
Den dětí jsme oslavili školním výletem. 
Společně s vílou „Zvonilkou“ za dopro-
vodu kytary jsme připluli lodí z přísta-
viště ve Veselí nad Moravou do Vnorov, 
kde nás přivítala pirátka a provedla děti 
pohádkovou stezkou. Po zdárném splně-
ní všech úkolů si děti právem zasloužily 
poklad.



Kněždubský zpravodaj 1-2/2022                                                                               strana 15

Hasičský den
Tímto děkujeme místnímu hasičskému sboru dobrovolných hasičů za pozvání a zor-
ganizování návštěvy na hasičské stanici, která se dětem velmi líbila, včetně bohatého 
programu a dárečků v podobě sladkostí.

Pasování předškoláků na velké školáky
Na konci června jsme slavnostně pasovali naše předškoláky na budoucí žáky 1. třídy,     
do které se již s velkým očekáváním těší.
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Noční spaní předškoláků v MŠ
23. 6. 2022 nás čekala tajuplná noc ve školce, které se zúčastnili naši předškoláci. Pro 
děti byl připravený bohatý program včetně stezky odvahy. Odměnou jim byl objevený 
poklad a táborový oheň, na kterém si opekly špekáčky.
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Den dětí
V letošním roce se uskutečnil Den dětí v sobotu 4.6.2022. Akci obec opět uspořádala po 
dvou letech z důvodu covidových opatření. Do spolupořadatelství se zapojili a pomohli 
také naši hasiči a pan Jan Smištík z Pohostinství Na Hřišti. K dispozici byl skákací hrad, 
táborák, soutěže, malování na tváře a další atrakce. O program pro děti se po značnou 
část odpoledne starala slečna Janovská, měla připraveno mnoho her a dovednostních 
stanovišť, náročných úměrně věku dětí, které je plnily. Děti se zabavily také mini dis-
kotékou. Za plnění úkolů obdržely odměnu, a nakonec balíčky se sladkostmi. Akce pro-
běhla za hezkého počasí v příjemné a uvolněné atmosféře. Dozajista si ji užili nejen děti          
ale i rodiče. 

Libor Grabec, starosta obce   

Jánská pouť – Gulášfest 2022
Po dvou letech jsme se opět sešli v sobotní odpoledne 25.6. na místním fotbalovém 
hřišti při konání tradičního kněždubského Gulášfestu. I tentokrát u příležitosti programu 
k Jánské pouti provoněly naši obec různé vůně gulášů. Úderem dvanácté hodiny začal 
souboj, tentokrát osmi týmů ve vaření guláše. Všichni se snažili co nejlépe vyzdobit své 
stanoviště, u kterého budou nabízet ten svůj gulášek a různé druhy laskomin, které si 
všichni připravili pro všechny příchozí, a jde se na to. Pravidelní účastníci gulášfestu 
družstva fotbalistů, hasičů, chovatelů, zahrádkářů, kynologů, myslivců, rybářů a nově 
holubářů, se s vervou pustili do vaření.   
Počasí bylo tentokrát příznivé, i když dopoledne to vypadalo všelijak a na odpoledne 
byla hlášena bouřka. Proto všichni upírali oči k obloze a v duchu posílali mraky pryč. 
Nakonec se odpoledne nebe vyjasnilo a bylo krásné letní odpoledne. V průběhu vaření 
gulášů byla po celé odpoledne k chuti také spousta dobrot, které si jednotlivá družstva 
připravila jako doplňkový sortiment pro mlsné jazýčky návštěvníků. Míchané drinky, 
bramboráky, víno, zvěřinová paštika, nakládaná pikantní paprička, vynikající kapří zavi-
náče a další dobroty jistě uspokojily chutě příchozích. V odpoledním oficiálním zahájení 

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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vystoupily v rytmické taneční sestavě naše nejmenší děti. O hudební doprovod k tanci     
i poslechu se všem zúčastněným po celé odpoledne i večer staral DJ. V průběhu odpole-
dne proběhlo na velkém fotbalovém hřišti několik fotbalových utkání, které připomenuly 
letošní 80. výročí založení kopané v Kněždubu. Zápasy sehrály děti z přípravky proti 
Velké nad Veličkou, družstvo mužů proti bývalým hráčům Kněždubu a na závěr Old 
Boys team Kněždub proti bývalým hráčům Hrubé Vrbky. Všechna utkání se vydařila a 
proběhla v přátelském duchu. Večer nám zpestřili a předvedli svou ohňovou show zdatní 
fakíři, i když byla poměrně krátká. Hodnocení gulášů probíhalo od 16.30 do 18.00 hodi-
ny ve velmi zjednodušené podobě a výsledné pořadí družstev není třeba brát moc pres-
tižně. Všichni víme, že princip této akce tkví úplně v něčem jiném. Soudržnost občanů, 
členů jednotlivých složek a organizací, schopnost se společně pobavit, to je to oč tu jde 
především. Mimochodem zhruba v 17.30 již nebylo ve stáncích co prodávat, a i velmi 
umírněný odhad hovoří o minimálně 500 návštěvnících akce v průběhu celého odpole-
dne. Proto patří velký dík všem, kteří nás nejen nasytili, ale i pobavili. Poděkování patří 
také občanům, kteří odpoledne přišli a dali hlas těm, jejichž guláš se jim zdál nejlepší. 
Ocenili tak nejen jejich kuchařské umění, ale i ochotu podílet se na oživení kulturního 
dění v obci. 
A protože ohlasy na tuto akci byly opět velmi kladné a všem se líbila, už teď se můžete 
těšit na příští rok, kdy se opět pustíme do vaření gulášů a možná také do něčeho jiného 
……. ????

Libor Grabec, starosta obce   
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Sbor dobrovolných hasičů
Tento rok jsme začali výroční valnou hromadou, na které se naplánovaly akce pro tento 
rok. Naší první akcí měla být fašaňková obchůzka obcí, ale z důvodu neúčasti členů 
na domluvě se akce musela zrušit a tímto se omlouvám lidem, kteří na nás čekali. Jako 
další naší akcí byla tradiční mše svatá, uskutečnil se sběr železa, za podporu děkujeme. 
Dále na exkurzi přišly děti z mateřské školky Kněždub, ale z důvodu špatného počasí se 
nám nepovedly udělat jim ukázky v plánovaném rozsahu. Pak jsme doprovodili průvod 
Božího těla a účastnili jsme se vaření guláše.  Dále nás ještě čeká 30.7.2022 hasičské 
grilování, na které vás zveme (více v pozvánce), v měsíci srpnu tradičně doprovodit pouť 
na sv. Antonínek. Co se týká ohledně oprav hasičské budovy, tak se zakoupily dva nové 
stoly do takzvané kuřárny a vyměnily se dveře do chladicí místnosti.   
                                              
                                                                                     Za  SDH Kněždub Tomáš  Zubatý,
                                                                                                     Starosta SDH Kněždub.

Zpátky do minulosti. Připomenutí slavné návštěvy 
Augusta Rodina na Slovácku

Milovníci folkloru a historie Slovácka si nenechali ujít akci, která se uskutečnila v sobo-
tu 18.6. 2022. Ve spolupráci s panem Františkem Pavlicou a jeho divadelní společností se 
uskutečnila rekonstrukce návštěvy a slavného příjezdu francouzského sochaře Augusta 
Rodina do Hroznové Lhoty z roku 1902. Po poledni se shromáždili ve Tvarožné Lhotě 
krojovaní jezdci ze Skoronic, Hluku, Vlčnova, Kunovic a Hroznové Lhoty, aby na ko-
ních doprovodili kočár s Augustem Rodinem, Zdenkou Braunerovou a dalšími hosty po 
cestě do Hroznové Lhoty. Augusta Rodina do Hroznové Lhoty tehdy pozvali umělci a 
především malíř Joža Uprka na návštěvu, jenž se uskutečnila v červnu roku 1902 v rámci 
pořádání jeho výstavy v Praze. Kolem 13 hodiny vyjel kočár s Rodinem v doprovodu 

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH 
ORGANIZACÍ
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krojovaného banderia jezdců z Tvarožné Lhoty, se zastavením v Kněždubu u Rodného 
domu bratří Uprkových a u jejich hrobu na hřbitově v Kněždubu, s cílem v Hroznové 
Lhotě u kostela. V Hroznové Lhotě následně probíhal kulturní program s vystoupeními 
pěveckých sborů, kterého se zúčastnil také mužský sbor z Kněždubu. Akce měla velký 
ohlas u veřejnosti a byla také zaznamenána médii, televizí a tiskem. Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se na přípravě této události v Kněždubu podíleli. Ve Fotogalerii přinášíme 
několik záběrů z této události.

Libor Grabec, starosta obce

 Úspěšná amatérská jezdkyně Hana Juránková 
má kořeny na Moravě

Úspěšná amatérská dostihová jezdkyně Hana 
Juránková, žije ve Vídni a v sedle už léta repre-
zentuje Rakousko. Rakouská amatérská jezd-
kyně českého původu si letos splnila velký sen, 
když vybojovala titul mistryně světa Fegentri. 
Pravidelný dostihový provoz na vídeňském zá-
vodišti Freudenau je už jen vzpomínkou. Pěti-
násobná šampionka rakouských amatérů Hana 
Juránková však kolem nádherných historických 

tribun projíždí denně. Dcera trenéra Petra Juránka žije ve Vídni a působí na historickém 
závodišti u trenéra Markuse Geislera. Přestože jsme ji v minulosti viděli i na českých 
drahách, v posledních sezonách především cestovala po světě se seriálem Fegentri. V 
mistrovství světa amatérských jezdkyň má na kontě titul vicešampionky a vítězství v 
destinacích jako Svatý Mořic, Bro Park nebo Dauhá. Svou životní sezonu korunovala 
ve Vídni působící amatérská jezdkyně Hana Juránková ziskem titulu mistryně světa Fe-
gentri. Dceři trenéra Petra Juránka se to podařilo jako první české rodačce v historii a 
celkově třetí reprezentantce Rakouska. Její skvělou letošní formu dokumentuje i způsob, 
jakým prestižní trofej získala. Nasbírala totiž čtyři vítězství z pěti startů a s celkovým 
ziskem 41 bodů porazila rozdílem třídy Belgičanku Karen Dieltjens a Švédku Emelii 
Gustavsson. Českou republiku reprezentovaly pátá Sabina Mokrošová a desátá Tereza 
Grbavčicová.
„Vždy to byl můj sen, ale nikdy jsem nemyslela, že se mi podaří na titul mistryně světa 
dosáhnout. V Rakousku už nemáme prakticky žádné dostihy a pak soupeříte se špičko-
vými holkami z Francie nebo Německa, které jezdí třeba každý týden. Vnímám to jako 
velikánský úspěch,“ řekla Hana Juránková.

Titul je splněný sen, ale víc už sedím u počítače, směje se Juránková. Více nám          
o sobě prozradila v rozhovoru pro EquiRadio.

Jak se mám v době koronakrize.
Pro nás se toho zase tolik nezměnilo, nadále normálně fungujeme a cestujeme na do-
stihy do zahraničí. Pracuji jako asistentka Markuse Geislera a k tomu ještě studuji. Po 
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letech jsem se rozhodla dodělat si magisterské studium personalistiky a můj koníček se 
zároveň stal mou prací.Jsme jediná dostihová stáj ve Freudenau, zbylí rakouští trenéři 
působí v Ebreichsdorfu a nemají tolik koní. Tréninkové středisko máme pro sebe a zdejší 
podmínky jsou parádní. Máme dvě výborné pískové dráhy na 2200 a 1300 metrů, udržo-
vané jenom pro našich dvacet koní. Dotáhli jsme to dokonce tak daleko, že nám majitelé 
vybudovali 60 kilometrů od Vídně ještě pre-tréninkové středisko, kde jsou kopečky a 
malý hřebčín. Investovali do dobrých plemeníků a klisen, takže je určitě na co se těšit 
v dalších letech. Vzhledem k současné situaci rakouského turfu je to malý zázrak. Jsme 
taková rodina, naše stáj sdružuje různé lidi od chovatelů s dlouhou praxí až po syndikáty 
s úplně novými zájemci. Máme jednoho klienta z Číny, donedávna tady byl i australský 
majitel. Je to zajímavý mix. Naši majitelé rádi jezdí do Francie, v prosinci jsme v Lyonu 
la Soie slavili naše první tamní vítězství s Hadewinem. Toho si majitel sám odchoval, o 
to větší radost to byla.

Moje začátky u koní.
Táta a máma se pohybovali kolem dostihových koní, takže jsem se do tohoto prostředí 
prakticky narodila. Ani jsem nic jiného neznala a odmalička jsem chtěla jezdit. Začínala 
jsem klasicky na poníkovi, který mě každý den shazoval. Táta se mi zpočátku snažil 
koně vymluvit, tak mě vzal na takový třídenní výlet v sedle a myslel si, že mě tím odradí. 
Jenže ono to mělo opačný efekt. Tenkrát pracoval ve Freudenau u trenéra Emmericha 
Schweigerta. Já jsem v té době dělala školu a do Česka mě to zpátky moc netáhlo. I když 
na tátovi strašně visím, zůstala jsem s mámou ve Vídni. Mám český pas, žiju v Rakousku 
a to jsem také reprezentovala ve Fegentri. Od dětství jsem cestovala po světě a beru to 
tak, že všichni jsme v Evropě a je vcelku jedno, v které zemi kdo zrovna žije.

Největší dostihový zážitek.
Určitě to byla všechna vítězství ve Fegentri. To první se odehrálo v Kataru, což mě hned 
na začátku katapultovalo nahoru. Pak jsem se podívala do Ameriky, což bylo hodně 
zajímavé, a přišly další krásné výsledky. Vzpomínám třeba na vítězství s největším out-
siderem ve Švédsku. To byl kůň, kterého snad ještě nikdy nepřišel do kontaktu s cílovým 
rozhodčím a startoval s kursem 18:1. Něco podobného se mi stalo ve Svatém Mořici, což 
byl asi můj největší úspěch. To jsem měla také outsidera s nejnižší nesenou hmotností. 
Moje jediné štěstí tenkrát bylo, že den předtím napadl metr sněhu a on to byl takový 
traktor, že všichni ostatní už v cíli klusali a on jako jediný ještě cválal.

Můj životní kůň.
V dostizích je to stále takové „stop and go“, koně přicházejí a zase odcházejí. Zatím jsem 
asi nenarazila na takového, který by se mi vryl do srdce tak hluboko, že bych ho mohla 
označit za svého životního.
Měla jsem ale jeden zážitek v Maďarsku, kde jsem pro malou stáj jezdila pětkovou 
kobylku. Jmenovala se Pannonstar DL. Jako roček nebo dvouletá si zlomila nohu, tak 
měla zvláštní akci. Trénovali si ji doma, hráli si s ní na zahrádce a mně se s ní podaři-
lo vyhrát. To mi určitě zůstalo v hlavě, protože to byl moment, kdy jsem si říkala, že               
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v dostihovém sportu je možné úplně všechno. A občas si na to vzpomenu jako na jeden 
z těch pozitivních zážitků.

Moje oblíbené závodiště.
Určitě Freudenau, protože tam jsem jela první dostih v životě pro tátu a mám k tomu 
místu vztah. Teď už se tam dostihy neběhají, ale všichni máme nějaké sny. Třeba se nám 
tam jednou podaří ještě něco zorganizovat. Neříkám, že v nejbližší době, ale jednou. 
Samozřejmě to bolí, když každý den jedete kolem těch krásných tribun a neustále sníte o 
tom, že zase budou naplněné lidmi. Jinak mám strašně ráda i Budapešť, kde se mi docela 
daří. Je to taková férová, velká dráha.

Dostihový sen nebo cíl.
Nemůžu říct, že bych měla ještě nějaké zvláštní sny v dostihovém sedle. Je mi skoro 
třicet let a ve Fegentri jsem asi už dosáhla maximum, když si vezmete, že reprezentuji 
zemi, kde prakticky nemáme dostihy. Tu aktivní kariéru jsem už trochu odložila. Samo-
zřejmě si ráda sednu na koníka, kterého znám z práce nebo když se naskytne možnost, 
ale jinak nějakou velkolepou kariéru neplánuji. Budoucnost mě určitě zavede jinam než 
je ježdění, ale ráda bych nadále zůstala v dostihovém odvětví. Přesnější představu ani 
konkrétní plány nemám. Bavil by mě management, ráda se starám o klienty a podobně.

Dostihová osobnost, které si vážím.
Určitě můj táta Petr Juránek. Dokázal toho v kariéře dost a moc si ho cením jako člověka 
i koňaře. Dal mi nejen určitý talent, ale i cit pro zvíře. Naučil mě jezdit a načerpala jsem 
od něj hodně zkušeností. Za to všechno jsem mu vděčná.
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Počet sňatků uzavřených v období od 16.12.2021 do 11.07.2022:       1  

Počet dětí narozených v období od:   16.12.2021 do 11.07.2022:       5 dětí   

(1 chlapec a 4 děvčata)                                                                               

 Počet zemřelých v období od: 16.12.2021 do 11.07.2022:                       13 

(6 ženy, 7 muži)

Počet obyvatel k 30.11.2021 :  Celkem   1075                                             

Dospělí-muži         444    

Dospělí-ženy         456  

Dospělí celkem         900

Děti a mládež celkem        175  

Děti do 15-ti let         145

Mládež 15 -18 let           30

Průměrný věk obyvatelstva : 44,10 let.

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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8. FOTOGALERIE
Dětský den
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Gulášfest
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Jánská pouť
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Zpátky do minulosti - návštěva A. Rodina u Joži Uprky
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