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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obec-
ního zpravodaje. Oslovuji Vás po určité době svým úvodníkem v Kněždubském zpravo-
daji. I když je periodou svého vydání čtvrtletník, tentokráte se k Vám dostává s odstupem 
více než onoho čtvrt roku, za což se Vám omlouvám. Sled událostí a celkové dění v obci 
tomu tak chtělo, a proto se letošní 3. vydání zpravodaje dostává do Vašich poštovních 
schránek až nyní. Jedním z důvodů pozdějšího vydání zpravodaje byl i termín voleb a 
také kněždubských hodů, který tentokráte vyšel až na 15. a 16. října. Naším záměrem 
bylo zahrnout hodové fotografie a příspěvky právě v tomto třetím vydání. Letošní hody 
můžeme opět považovat za jedny z nejzdařilejších. Počasí nám celkem přálo a při sobotní 
obchůzce po obci bylo vidět spoustu krojovaných (celkem 42 párů) a také mnoho Vás 
občanů „domácích“ a také přespolních, to vše dalo vyniknout kráse našich hodů. Velkým 
přispěním k úrovni letošních hodů byla jako již několik let také podpora od dechové 
hudby Skoroňáci, jejich profesionální přístup a vystupování. Chtěl bych tímto vyjádřit 
velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podílejí na udržování a rozvíjení této tradice: 
babičkám, maminkám za uchovávání a přípravu krojů, „chase“ za soudržnost, obětavost 
a přístup při realizaci programu hodů, kněždubským zahrádkářům, MS Šumárník, ha-
sičům, pěveckým sborům a vlastně celé obci, která při této příležitosti ožívá. Nezbývá 
než přát si, aby tradice kněždubských hodů i nadále pokračovala. Doba „hodová“ je již 
minulostí a podzimní čas nás kvapem směřuje ke konci roku. Neodmyslitelnou součástí 
začátku listopadu je i vzpomínání na naše blízké zemřelé o svátcích Památky zesnulých. 
Věnujme jim tedy alespoň krátký čas ve svých myšlenkách. Mimo výše uvedené společen-
ské události obecní úřad pracoval na dalších krocích, vedoucích k dokončení rozpracova-
ných projektů a přípravě nových. Připravují se další projekty a dokumentace, u některých 
projektů čekáme na rozhodnutí státních orgánů o přiznání dotace či nikoliv. Je připraven 
projekt rekonstrukce chodníků a nájezdů ve Výhoně, což je poslední část obce, ve které 
ještě tato rekonstrukce nebyla uskutečněna. Je dokončena projektová dokumentace a v 
současné době čekáme na dokončení řízení o udělení stavebního povolení. Snad se tak 
stane do konce letošního roku a v příštím roce budeme moci přistoupit k samotné reali-
zaci stavby. Je dokončen projekt revitalizace a rekonstrukce parčíku mezi pohostinstvím 
Na Rožku a nově otevřenou Večerkou. Bude odstraněna stará vegetace a stromy, vysazeny 
nové a vytvořena odpočinková zóna s chodníčky, lavičkami a vysázenými záhony. S reali-
zací by se mělo začít v jarních měsících roku 2023. Dokončuje se také závěrečný podklad 
pro nový územní plán obce pro závěrečné veřejné projednávání. Toto by mělo proběh-
nout ještě do konce letošního roku. V průběhu prázdnin se uskutečnila rekonstrukce 
kuchyně v mateřské škole, která obsahovala vybudování nové elektroinstalace, vodovod-
ních a odpadních rozvodů a stavební úpravy. Celá rekonstrukce byla provedena do konce 
prázdnin, takže nijak nebyl omezen výdej jídel pro děti ve školce a škole. Byly provedeny 
práce na vyčištění Paúčenského potoka od nánosů zeminy z polí a nežádoucí vegetace. 
Podél jeho toku, na břehu směrem od Luftárny budou vysázeny nové stromy, které v 
budoucnu omezí půdní i větrnou erozi. Ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Kněždub 
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bylo provedeno dosázení nové aleje od „Cyrilka“. Významnou politickou událostí letoš-
ního podzimu z pohledu obce, byly komunální volby. Tyto se uskutečnily v termínu 23. a 
24. září 2022 a vy občané jste rozhodli o tom, kdo bude obec spravovat v příštích 4 letech 
z pozice zastupitelů obce. Konkrétní výsledky jednotlivých kandidátů jsou uvedeny na 
dalších stránkách tohoto vydání zpravodaje. Chtěl bych využít této příležitosti a poděko-
vat Vám všem, kteří jste v těchto volbách volili a podpořili tak úspěšné kandidáty. Věřte, 
že v současné době není nic jednoduchého nést na svých bedrech správu obce, a proto 
přeji všem zastupitelům do nového období hodně energie a sil. Já osobně si velmi vážím 
vaší podpory a budeme se snažit spolu s ostatními zastupiteli obce vaši důvěru nezklamat 
a naplnit vaše představy při vedení obce. Jsem přesvědčen, že společně pokročíme zase  
o kus dále při rozvoji naší obce. Pro letošní zbývající listopadové a prosincové dny jsou 
také připraveny ještě tradiční společenské akce, které jsou u vás oblíbeny. Je to tradiční 
Setkání seniorů a také adventní koncert v našem kostele, který připravují děti ze školy a 
školky, a také rozsvěcování vánočního stromu.  Věřím, že se alespoň na některé z těchto 
akcí potkáme. Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemný podzim tohoto roku, klidný 
adventní čas a těším    se s Vámi na shledanou nad stránkami příštího vánočního vydání 
zpravodaje.

 Libor Grabec - starosta obce

USNESENÍ Z 27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽDUB, KONANÉHO DNE 02.09.2022.  

ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 27. jednání ZO: Ing. Jan Petrucha
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 27. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva, Miroslav Mařík.
3.  Program 27. jednání ZO.
4.  Stanovy DSO Mikroregion Strážnicko a Dodatek k Zakladatelské smlouvě.
5.  Záměr na odprodej pozemku St.406/2 o výměře 33 m2 v k.ú.Kněždub ve vlastnictví 

obce Kněždub.
6.  Záměr na odprodej pozemku p.č.3195/3 o výměře 172 m2 v k.ú.Kněždub ve vlastnictví 

obce Kněždub.  
7.  Záměr na odprodej pozemku St.677 o výměře 48 m2 v k.ú.Kněždub ve vlastnictví 

obce Kněždub.
8.  Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 200 000,-Kč z rozpočtu Obce 

Kněždub – TJ Sokol Kněždub z.s. 
9.  Smlouvu k realizaci projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu 

pro rok 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno.

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.7.2022 do 31.10.2022.
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10. Smlouvu č.: HO-001030078555/002-MOEL.
11. Rozpočtové opatření č. 4 /2022 Obce Kněždub.
12. Záměr obce odprodat pozemek KN St.509 o výměře 27 m2, St. 736 o výměře 33 m2, 

3289/65 o výměře 56 m2, 3289/66 o výměře 8 m2, 3300/25 o výměře 27 m2, 5291/7 
o výměře 18 m2 v k.ú.Kněždub.

13. Finanční podporu ve výši 60 000,- Kč pro mobilní hospic PAHOP.
14. Kupní smlouvu na pozemek p.č.6759/56 v k.ú.Kněždub.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 26. jednání ZO ze dne 10.06.2022.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 10.06.2022 do 02.09.2022.
3.  Závěrečný účet DSO Mikroregionu Strážnicko za rok 2021.
4.  ávěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2021.

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE  KNĚŽDUB, KONANÉHO  DNE 21.10.2022. 

ZO schvaluje:
1. Program ustavujícího zasedání ZO Kněždub
2. Zapisovatele Mgr. Jaroslava Mrkvu
3. Ověřovatele zápisu Miroslava Maříka a Josefa Tesaře.
4. Jednací řád zastupitelstva obce Kněždub.
5. Určení funkcí, které budou vykonávány zvolenými členy zastupitelstva obce – starosta 

obce bude vykonávat funkci jako uvolněný, místostarosta bude vykonávat funkci jako 
neuvolněný.

6. Způsob volby starosty, místostarosty, členů výborů a komisí aklamací (veřejným 
hlasováním).

7. Zvolení uvolněného starosty obce p. Libora Grabce, Kněždub č. 254, 696 64.
8. Zvolení neuvolněného místostarosty obce Mgr. Jaroslava Mrkvu č. 68, 696 64.
9. Volbu Finančního výboru ve složení: předseda Miroslava Andrýsková, členové: 

Miroslav Mařík, Radim Hoňka.
10. Volbu Kontrolního výboru ve složení: předseda: Josef Tesař, členové: Josef Zubatý, 

David Teplý.
11. Volbu Komise výstavby a životního prostředí ve složení: předseda Josef Nejedlík, 

členové: Miroslav Mařík, Radim Hoňka, Libor Grabec, Mgr. Jaroslav Mrkva.
12. Volbu Komise kulturní, sociální a školské ve složení: předseda Marie Petruchová, 

členové: Radim Hrbáček, Miroslava Andrýsková, Miroslav Mařík, David Teplý, Josef 
Tesař, Josef Zubatý.

13. Členy VH DSO ČOV Velička: Libor Grabec, Mgr. Jaroslav Mrkva, Miroslav Mařík, 
Radim Hrbáček, Miroslava Andrýsková, Radim Hoňka, Josef Nejedlík, Marie 
Petruchová, David Teplý, Josef Tesař, Josef Zubatý. 

14. Volbu zástupců obce v Radě ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace: Mgr. Jaroslav   
Mrkva, Josef Tesař, Radim Hrbáček. 
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15. Starostu obce jako zástupce obce v DSO Mikroregion Strážnicko a MAS Strážnicko.
16. Výši odměn pro členy ZO Kněždub, pro každého jednotlivého člena a odměnu pro 

neuvolněného místostarostu, dle Nařízení vlády č.318/2017 o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.

17. Užívání soukromého vozidla starostovi obce ( SPZ : 5AB 0235 ) při dopravě na jednání 
probíhající v zájmu obce.

18. Rozpočtové opatření obce č.5/2022.
19. Směrnici k zabezpečení stravování č. 2/2022. 
20. Smlouvu č. HO-001030075604/001- MPEL. 
21. Kupní smlouvu na pozemky pč. St. 736, p.č. 3289/65, p.č. 3289/66, p.č. 3300/25 a p.č. 

5291/7 v ceně 200,-Kč za m2. 
22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na budově ZŠ Kněždub do 31.12. 2023
23. Finanční spoluúčast obce Kněždub na financování sociálních služeb ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou na rok 2023 v maximální 
výši 193 338,-Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba získá Pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na rok 
2023 a bude v Základní síti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad 
Moravou na rok 2023.

ZO bere na vědomí:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
2. Žádost o využití části mlékárenského humna MS Šumárník.

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 a vodné za rok 2022. 

Poplatek za odpad činí 400,- Kč/osoba/rok.
Poplatek za psa činí 70,- Kč/pes/rok.

Platbu je možné provést na účet obce: 8522671/0100, VS uvedete číslo domu.
O výši poplatku se můžete informovat na tel. čísle: 530 332 731 

nebo na e-mailu: ou.knezdub@knezdub.cz

Nebezpečný odpad - čtvrtek 8.9.2022.
Dne 08.09.2022 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
Na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní 
kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin pracovníci specializované firmy odebírali 

3. INFORMACE PRO OBČANY
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zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, oleje, elektroodpad apod.). 
Celkové množství svezených odpadů byly mimo uvedeného nebezpečného odpadu 
odvezeny 3 velkokapacitní kontejnery směsného objemného odpadu. Obec za takto 
odvezený a uložený „materiál“ zaplatila celkovou částku 45 628,- Kč.

Výsledky VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
na volební období 2022– 2026

Zvolení zastupitelé obce Kněždub pro období 2022 – 2026
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Nebezpečný odpad - čtvrtek 8.9.2022.

Dne 08.09.2022 se uskutečnil v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na sběrném 
stanovišti na prostranství před Sokolovnou byl přistaven velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00
hodin pracovníci specializované firmy odebírali zvláště nebezpečný a odpad (barvy, toxické látky, staré léky, 
oleje, elektroodpad apod.). Celkové množství svezených odpadů byly mimo uvedeného nebezpečného 
odpadu odvezeny 3 velkokapacitní kontejnery směsného objemného odpadu. Obec za takto odvezený a
uložený „materiál“ zaplatila celkovou částku 45 628,- Kč.

Výsledky VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE na volební období 2022– 2024.

     Zvolení zastupitelé obce Kněždub pro období 2022 – 2024.

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvoleníčíslo název

poř.
číslo

příjmení, jméno, 
tituly

věk abs. v %

1 KDU-ČSL 4 Teplý David 35 KDU-ČSL BEZPP 269 16,86 1

1 KDU-ČSL 7 Tesař Josef 38 KDU-ČSL BEZPP 213 13,35 2

1 KDU-ČSL 1 Zubatý Josef 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 198 12,41 3

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

2 Mrkva Jaroslav Mgr. 52 NK BEZPP 409 11,11 1

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

1 Grabec Libor 54 NK BEZPP 384 10,43 2

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

5 Andrýsková Miroslava 59 NK BEZPP 376 10,21 3

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

3 Nejedlík Josef 47 NK BEZPP 360 9,77 4

2 Sdružení
nezávislých 
kandidátů

4 Mařík Miroslav 50 NK BEZPP 326 8,85 5

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

6 Hoňka Radim 51 NK BEZPP 315 8,55 6

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

7 Hrbáček Radim 43 NK BEZPP 361 9,80 7

2 Sdružení 
nezávislých 
kandidátů

8 Petruchová Marie 60 NK BEZPP 323 8,77 8
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NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ KNĚŽDUB 
S PLATNOSTÍ OD 01.12.2022.

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE
Pondělí 7.30 - 12.00 13.00 – 16.00
Úterý 7.30 - 12.00 ------
Středa 7.30 - 12.00 13.00 – 17.00

Čtvrtek 7.30 - 12.00 13.00 – 15.00
Pátek 7.30 - 12.00 13.00 – 14.00

Obecní kalendář na rok 2023
Informujeme občany, že obec Kněždub vydá stolní kalendář na rok 2023. Kalendář 
bude k dispozici k vyzvednutí na obecním úřadě. Kalendář je poskytován zdarma, vždy 
jeden, pro každou rodinu bydlící v obci. Kalendář si budete moci vyzvednout nejpozději              
do 22.12.2022. Po tomto datu budou dány kalendáře do volného prodeje všem zájemcům.

Zahájení školního 2022/23
1. září jsme se sešli ve škole na slavnostním zahájení nového školního roku 2022/23, kde 
nás přivítala paní ředitelka, pan starosta a pan farář.  Tento rok je nezvykle bohatý na nové 
žáčky – do prvního ročníku nastoupilo 14 dětí. V současné době máme ve škole 45 žáků.

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Turistický pochod
V září jsme s dětmi vyšli na turistický pochod do přírody. Mladší žáci vyrazili z Hroznové 
Lhoty na rozhlednu Radošov. Starší žáci se vydali přes Kejdu, Lučinu a Šumárník                 
do Kněždubu. Po cestě jsme pozorovali přírodu a sbírali houby. Vždy nás dojme, v jakém 
krásném prostředí se nachází naše obec.

Preventivní program
Kamarádi online – preventivní program byl zaměřený na rizika internetu, mobilních 
telefonů a počítačů. YouTube a Youtubering, Tik Tok – děti se seznámily, jak je to                     
s pravdou a lží v online prostředí YouTubu a Tik Toku.
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Zahájení školního roku
1.9.2022

Plavecký kurz
Dne 3. 10. 2022 jsme s dětmi zahájili kurz plavání.
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Vítání občánků
V neděli 18. 9. 2022 se uskutečnilo na obecním úřadě vítání občánků. Společně s 
dětmi jsme přivítali do života naše budoucí kamarády 
a „spoluobčánky“.
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Společné tvoření z dýní
Dne 10. 10. 2022 se díky spolupráci s rodiči uskutečnila podzimní společná akce, 
kde si každý vydlabal svého „dýňového strašáka“. Děti si společně zatancovaly, 
zazpívaly a mohly ochutnat pohoštění, které připravili rodiče.
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Divadlo -  Kolotoč plný pohádek
Dne 14.10 k nám zavítala „teta Berta“ se svým čertím kamarádem a pomocí 
maňásků dětem představila pohádky se zvířátky.

Hodové veselí
Děti rády využily možnost svést se na kolotočích a navodit tak příjemnou před-
hodovou atmosféru.
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Hody 2022.
Hody v Kněždubě – to je vždy velká událost. Tentokrát se nám je podařilo uskutečnit bez 
tradičního páru stárky a stárka, nicméně v nezměněném programu a  plné parádě. Třetí 
neděli říjnová tak byla v Kněždubu opět plná krojů, tak jako je tomu každý rok. Více jak 
40 párů krojovaných a dětí si vykračovalo průvodem po obci. Do kroku jim vyhrávala 
dechová hudba „Skoroňáci“. Počasí nám tento rok celkem přálo až na malou sobotní 
dopolední dešťovou přeháňku. Ani obvyklý vítr nás tentokrát nepotrápil, tak i postavená 
mája vydržela po dobu hodovou na svém místě. O její postavení se postarala v pátek 
odpoledne krojovaná chasa. V sobotu na poledne si chasa vyžádala od starosty hodové 
právo, nechala ho posvětit otcem Janem, připili si a zatancovali u obce i farního úřadu. 
Všichni přítomní „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 vystoupe-
ním 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 svatou, a po mši odevzdala krojovaná 
chasa hodové právo zpátky starostovi na obec. Velké poděkování patří všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podílejí na zdárném průběhu hodů a pomáhají tak udržovat lidovou 
tradice v naší obci. A tak se už všichni můžeme těšit na příští hody, až uslyšíme to známé 
„Čí sú hody?“.

Libor Grabec, starosta obce

Český svaz chovatelů - Výstava drobného zvířectva Kněždub 2022
Koncem září uspořádala naše organizace již tradiční podzimní výstavu drobného zvířec-
tva. Bylo vystaveno 80 králíků,17-ti plemen,34 voliér drůbeže 15-ti plemen a 13 voliér 
holubů 12-ti plemen. Svým počtem vystavených zvířat, tato výstava jen potvrdila posled-
ní trend celkového poklesu vystavovatelů a vystavených zvířat na výstavách místního vý-
znamu, což je rozhodně na škodu. V konkurenci ostatních vystavovatelů se členové naší 
organizace neztratili. V kategorii králíků získal vítěznou cenu Josef Matyáš, cenu nejlepší 
mladý chovatel Josef Chudíček a čestnou cenu František Kučera. V kategorii drůbeže zís-
kal cenu nejlepší mladý chovatel Josef Chudíček a čestnou cenu Aleš Mokroš. V kategorii 

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ



Kněždubský zpravodaj 3/2022                                                                                  strana 15

holubů získal Martin Matyáš cenu vítěznou a Petr Matyáš cenu čestnou. I přes nepřízeň 
počasí si našlo cestu na tuto výstavu 120 návštěvníků. Základní organizace děkuje obec-
nímu úřadu a sponzorům za finanční a materiální pomoc při pořádání výstavy.

Radim Hoňka
jednatel ZO ČSCH Kněždub

Plán kulturních akcí – IV.čtvrtletí 2022.

Listopad Akce Pořadatel Čas Místo konání

26.11. Setkání seniorů OÚ Kněždub 16.00 Sokolovna
Kněždub

Prosinec

15.12. Vánoční koncert ZŠ a 
MŠ Kněždub

ZŠ a MŠ Kněždub
Farní úřad 16.30 Kostel Kněždub

15.12. Rozsvěcování Betlému 
u vánočního stromu

OÚ Kněždub
Farní úřad 17.30 OÚ Kněždub

24.12. Zpívání u vánočního 
stromku OÚ Kněždub 24.00 OÚ Kněždub

26.12. Slavnostní mše svata
Žehnání vína

Farnost Kněždub
ČZS Kněždub 10.30 Kostel Kněždub

Uvedeny jsou prozatím známé plánované akce a termíny. Jsou možná další doplnění, 
aktualizace nebo změny. 
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Počet sňatků uzavřených v období od 11.07.2022 do 31.10.2022       1  
   

Počet dětí narozených v období od:   11.07.2022 do 31.10.2022       1   
(1 chlapec)                                                                               
                                                                                                             

Počet zemřelých v období od: 11.07.2022 do 31.10.2022        4 
(1 žena, 3 muži)
                                                                                                  
Počet obyvatel k 01.10.2022   Celkem                1069                                             
                                                                                                                              

Dospělí-muži          441    

Dospělí-ženy          457  

Dospělí celkem                       898

Děti do 15-ti let                      142

Mládež 15 -18 let            29

Děti a mládež celkem         171  

Průměrný věk obyvatelstva : 44,39 let.

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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8. FOTOGALERIE
Hody
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Hody
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Památka zesnulých – hřbitov Kněždub 
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