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Vážení spoluobčané,
dovolte mně, Vás opět pozdravit při pročítání stránek našeho obecního zpravodaje. 
Odcházející podzim už předal vládu zimě, my trávíme venku méně času než obvykle a 
v teple domova očekáváme blížící se svátky – Vánoce. Do nich nám zbývá ještě několik 
adventních dní. Ty bychom měli využít ke zvolnění tempa našich mnohdy hektických 
dní a v klidu se připravit k oslavě křesťanských svátků. Svět českých Vánoc, tedy svět 
andělů, čertů, svatého Mikuláše, Ježíška a celé svaté rodiny je toužebně očekávaný pře-
devším u těch nejmenších, našich dětí. Má hloubku univerzálního lidského příběhu a 
opírá se o naše hluboké a velice pevné kulturní kořeny. Je potřeba na tyto svátky pohlížet 
nejen konzumně a komerčně, ale především se zamyslet nad jejich ideou. Je to idea nejen 
křesťanské víry a našich tradic, ale také idea vzájemného utvrzování přátelství, souná-
ležitosti a pospolitosti jak v rodinách, tak i mezi námi všemi, kteří společně žijeme v 
jedné velké rodině zvané Obec Kněždub. S pozvolným příchodem zimních dnů přichází 
také utlumení venkovních aktivit a činností. Konec roku letošního je bilancováním akcí 
uskutečněných, nicméně již teď je potřeba myslet na rok příští. Úkolem zastupitelstva 
obce je připravit zodpovědně rozpočet na rok 2023 a také investiční priority, které obec 
čekají v nejbližším období. Namátkou je možné jmenovat alespoň některé z nich. Je plá-
nována oprava chodníků a vjezdů ve Výhoně po obdržení stavebního povolení, výměna 
některých herních prvků na dětském hřišti na „Zahrádkách“ a doplnění nových herních 
prvků na malém dětském hřišti ve Výhoně „Na Nádržce“, oprava víceúčelového beto-
nového hřiště v areálu fotbalového hřiště, dokončení a vydání nového územního plánu, 
pokračování v přípravě území pro výstavbu RD, oprava oplocení na zahradě MŠ ze strany 
od farní zahrady. Pokračovat se bude v obnově a výsadbě obecního lesa na plochách, 
které byly vytěženy v důsledku napadení kůrovcem. Je třeba také reagovat na současný 
vývoj v energetické oblasti. Pracujeme na projektech na zřízení fotovoltaiky na některých 
energeticky náročných místech pro obec, jako je čerpací stanice vodovodu, veřejné osvět-
lení, obecní úřad, mateřská škola. Větší investicí by měla být výměna světelných hlavic 
na veřejném osvětlení, pokud bude adekvátní a výhodný poměr mezi pořizovací cenou, 
úsporou a návratností investice. Již nyní je zpracován společný projekt obcí sdružených 
v DSO ČOV Velička, na instalaci fotovoltaických panelů na čistírně odpadních vod tak, 
aby byla zajištěna energetická soběstačnost jejího provozu. Bohužel v této situaci, která v 
současné době na energetickém trhu panuje, dopadlo zvýšení ceny elektrické energie i na 
provoz čistírny odpadních vod a v roce 2023 dojde ke znatelnému zvýšení ceny stočného. 
Další oblastí, ve které bude muset obec vynaložit vyšší finanční náklady je oblast odpa-
dového hospodářství a svoz odpadů. Ke zvýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů dojde 
zhruba o 6%, o čemž nás už s předstihem informovala svozová firma. Tyto ceny nejsme 
bohužel schopni ovlivnit. Přesto se snažíme tyto finanční náklady co nejméně přenášet 
na bedra vás občanů a stále udržovat stejnou výši obecních poplatků. Věřte, že v dnešní 
době to není jednoduché a v některých obcích ani úplně samozřejmé. Uvidíme, jak se 
nám to bude dařit do budoucna a jak se celková hospodářská krize projeví v rozpočtu 

1. Úvodní slovo
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obce, který jsme sestavovali se vší odpovědností. Obec musí být dobře připravena na 
zajištění bezproblémového chodu v roce 2023 ve všech oblastech, které spadají do její 
kompetence tak, aby vám občanům byla schopna poskytnout standardní podmínky v 
oblasti denního života a byla schopna dalšího rozvoje. Nejen prací je však člověk živ a je 
třeba také myslet i na společenskou stránku života v naší obci. Zábava, kultura, sport, to 
vše také patří k životu naší obce. Z pohledu kulturních a společenských událostí, které by 
se měli uskutečnit v roce 2023, proběhla tradiční schůzka představitelů všech aktivních 
organizací v obci a výsledkem našeho společného jednání je zpracovaný harmonogram 
dosud známých kulturních akcí pro příští rok. Vzhledem k množství plánovaných akcí je 
v tomto vydání zpravodaje uveřejněno pouze 1. čtvrtletí roku 2023. Akcí je připravováno 
opravdu mnoho, tak pokud se přímo nezúčastníte na jejich organizaci, přijděte tyto akce 
alespoň navštívit a podpořit tak jejich organizátory. 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 obec-
ního úřadu klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a mnoho úspěchů v nastávajícím, snad klidnějším roce 2023.

                                                                                                              Libor Grabec - starosta obce

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KNĚŽDUB, 
KONANÉHO DNE 19.12.2022.  

  
ZO schvaluje:
1.  Zapisovatele 1. jednání ZO: Mgr. Jaroslav Mrkva.
2.  Ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání ZO: Josef Nejedlík, David Teplý.
3.  Program 1. jednání ZO.
4.  Rozpočet Obce Kněždub na rok 2023. Daňové příjmy jsou členěny na položky, v 

ostatních příjmech a výdajích jsou závaznými ukazateli paragrafy.
5.  Střednědobý rozpočtový výhled Obce Kněždub na období 2024-2025.
6.  Rozpočet ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace na rok 2023.
7.  Odpisový plán ZŠ a MŠ Kněždub na rok 2023.
8.  Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Kněždub na období 2024-2025.
9.  Složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce za rok 

2022, termín provedení inventur k 31.12.2022.

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO 
za období od 1.11.2022 do 15.12.2022.



Kněždubský zpravodaj 4/2022                                                                                 strana 5

10. Rozpočtové opatření č. 6 /2022
11. Pověření starosty obce k případnému doplnění rozpočtového opatření obce č.6/2022  

 k 31.12.2022.
12. Úřední dny pro uzavření manželství a schválení oddávajících s platností od 1.1.2023.
13. Dodatek č.5 k nájemní smlouvě č.150/2011.
14. Ceník služeb platný od 1.1.2023 ke smlouvě o poskytování služeb nakládání s komu   

 nálním odpadem a ostatním odpadem č.SKO-O-16-20005.

ZO bere na vědomí:
1.  Kontrolu a plnění bodů usnesení z 27. jednání ZO 02.09. 2020.
2.  Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 02.09.2022 do 14.12.2022.

ZO zamítá:
1.  Žádost o finanční příspěvek na vydávání časopisu Malovaný kraj.

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

k

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 majitel 
nemovitosti.

k

3. INFORMACE PRO OBČANY
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UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Kněždub a Správa a údržba silnic MK žádá všechny občany, aby v zimních 
měsících, pokud je to možné, zaparkovali své osobní automobily na domovních nájez-
dech a nenechávali je zaparkované na komunikacích a chodnících. Nebudou tak bránit 
údržbě cest a chodníků při odstraňování sněhu. V případě, že budou automobily parko-
vané v komunikaci či na chodnících, nebude jejich údržba prováděna z důvodu neprů-
jezdnosti techniky, nebo jen v omezené míře. Děkuji za pochopení.

Starosta obce

ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
OD 23.12.2022 – 02.01.2023

Pátek 23.12.2022 Neúřaduje se
Pondělí 26.12.2022 Svátek
Úterý 27.12.2022 Neúřaduje se
Středa 28.12.2022 9.00 - 11.00

Čtvrtek 29.12.2022 9.00 - 11.00
Pátek 30.12.2022 Neúřaduje se

Pondělí 2.1.2023 Dle běžných úředních hodin

Obecní kalendář na rok 2023.
Informujeme občany, že obec Kněždub vydala stolní kalendář na rok 2023. Kalendář je 
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.

k

Veřejné bruslení

Obec Kněždub ve spolupráci s obcemi Tvarožná Lhota a Radějov zajistila veřejné 
bruslení pouze pro občany těchto obcí na kluzišti ve Vracově. Bruslení je zdarma. 
Jsou zajištěny termíny na měsíce leden a únor 2023, vždy v pátek počínaje 6.1.2023 
od 19.00 do 20.00 hodin. Doprava je buď individuální nebo společným autobusem.

k
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Honební společenstvo Kněždub 
svolává

VALNOU HROMADU HS
která se koná dne           

 17.března 2023 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.Prodloužení nájemní smlouvy
  6.Návrh rozpočtu na rok 2023
  7.Zpráva revizní komise
  8.Informace Mysliveckého spolku Šumárník Kněždub
  9.Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr starosta HS Zachar Václav

DSO ČOV Velička žádá občany, kteří doposud ne-
zaplatili poplatek za stočné za rok 2022, že splatnost 
tohoto poplatku končí dne 31.12.2022. Žádáme odbě-
ratele, aby dodržovali termíny splatnosti poplatků – Po-
platníci složenkami nebo z účtu jednorázově za každý 
rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO 

v řádných pravidelných čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého 
daného čtvrtletí. 

Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domác-
nostech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat do-
davatele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  
30 dnů od doby, kdy ke změně došlo (změna počtu osob v domácnosti, popř. změna 
majitele nemovitosti). Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobro-
volného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele 
nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také 
tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.
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                       Hvězdárna
Na konci listopadu žáci 4. a 5. ročníku navštívili 
hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, kde se poutavou 
formou dozvěděli o zajímavostech Sluneční sousta-
vy. Bohužel přímé pozorování Slunce nám neumož-
nilo nepříznivé počasí. 

Světlušky
V listopadu proběhl již tradičně průvod světlušek s lucernič-
kami. Poté co jsme prošli naší obcí, byly pro děti připraveny 
stanoviště s úkoly tematicky zaměřené na sv. Martina. Děku-
jeme rodičům za přinesené občerstvení

  Mikuláš

4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
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V pondělí 5. 12. ve škole proběhl projektový den „Svatý Mikuláš“. Během dne si děti za-
sportovaly, plnily zajímavé úkoly ve smíšených skupinách a vyvrcholením byla návštěva 
Mikulášského průvodu, kdy byly hodné děti obdarovány.

Návštěva předškoláků
24. listopadu nás ve škole navštívili budoucí žáčci 1. ročníku. Prohlédli si školu, jednot-
livé třídy a v tělocvičně školy si zahráli jednoduchou hru. Děti mohly vidět různé formy 
výuky, práci s robotickou hračkou nebo u interaktivní tabule. Mohly si poslechnout, jak 
čtou a co všechno umí např. žáci 2. ročníku.
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Vánoční fotografování v MŠ
Dne 2. 11. 2022 proběhlo v MŠ vánoční fotografování

Uctění památky zesnulých
Ani my v mateřské škole jsme nezapomněli uctít památku zesnulých, zapálením svíčky 
na místním hřbitově.

Po stopách sv. Martina 
(lampionový průvod)

Ve spolupráci se základní školou jsme pro děti 
10. 11. 2022 připravili mimoškolní program for-
mou tematických her, úkolů a společné obchůzky 
obcí při svitu lucerniček a lampionů. V průběhu 
celého večera se mohli všichni zúčastnění posil-
nit připraveným občerstvením, za které tímto ro-
dičům děkujeme.
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Kouzelník v MŠ
Ve čtvrtek 10. 11. 2022 nás přijel navštívit kouzelník se svým bohatým programem a zá-
sobníkem rozmanitých čar a kouzel.

Návštěva základní školy
S radostí a velkým očekáváním 
jsme přijali pozvání navštívit 
naše kamarády ve škole a vyzkou-
šet si roli velkých školáků.
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Divadlo z truhlice
Se svým představením s názvem „Stolování“ k nám zavítalo Divadlo z truhlice.  Děti si v 
rámci zhlédnutí pohádky měly možnost připomenout a upevnit pravidla slušného chová-
ní při stravování nejen ve společnosti, ale také v domácím prostředí. 

Mikulášská nadílka
V pondělí 5. 12. 2022 nás poctila vzácná návštěva sv. Mikuláše se svojí družinou, kterou 
udělal velkou radost dětem i dospělým.
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Čertovský rej
I u nás v mateřské škole jsme se na jeden den v roce mohli stát čerty a čerticemi. V našem 
peklíčku jsme si společně zasoutěžili, zatančili a zařádili.

Ukončení plaveckého výcviku
Na začátku prosince děti zdárně ukončily plavecký výcvik.
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Plán kulturních akcí – I.čtvrtletí 2023.

Setkání farnosti 
Dne 21. 10. 2022 se uskutečnilo na místní 
sokolovně setkání naší farnosti. Smyslem 
této akce bylo poděkovat všem, kdo ja-
kýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají 
nezištně v naší farnosti. Sešlo se zde kolem 
80 farníků od nejmladších po nejstarší. Za-
čali jsme v 17. 00 hod mší svatou, na kte-
ré zpívala staronová schola, pod vedením 
Blažky Bučkové. Po mši sv. Otec Jan Turko 
každému přítomnému předal Děkovný list, 
který navrhl Miroslav Mařík ml. Po oslavě 
duchovní jsme slavili i fyzicky. Následovalo 
malé pohoštění a besedování při dechovce 

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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Plán kulturních akcí – I.čtvrtletí 2023.

Termín Název akce Pořadatel Čas Místo
Leden
8.1. Tříkrálové koledování Farnost Kněždub 12.00 Obec Kněždub
14.1. Výroční členská schůze

SDH Kněždub
SDH Kněždub 17.00 Hasičská zbrojnice

21.1. Maškarní rockový ples Old Boys fotbal 20.00 Sokolovna Kněždub

Únor
4.2. Výroční členská schůze

Zahrádkáři Kněždub
Zahrádkáři Kněždub 17.00 Klubovna

Zahrádkáři
11.2. Karneval ZŠ a MŠ 

Kněždub
ZŠ a MŠ Kněždub 15.00 Sokolovna Kněždub

11.2. Výroční členská schůze
Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů 17.00

17.2. Ples Farnosti Kněždub Farnost Kněždub 20.00 Tvarožná Lhota
18.2. Fašaňková obchůzka obcí SDH Kněždub 12.30 Obec Kněždub
18.2. Fašaňkové posezení u 

cimbálu
SDH Kněždub 18.00 Sokolovna Kněždub

Březen
11.3. Koncert Ženský pěvecký sbor 17.00 Sokolovna Kněždub
17.3. VH Honebního 

společenstva Kněždub
Honební společenstvo 

Kněždub
18.30 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub
18.3. Výroční členská schůze

MS Šumárník
MS Šumárník 18.00 Klubovna MS 

Šumárník Kněždub
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pod vedením Lukáše Frolky.
Děkujeme panu starostovi, p. Janě Maňákové, která tuto akci měla na starost a všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem pomáhali, ať Vám to Pán Bůh oplatí.

Zamyšlení na čas adventu a Narození Páně
Adventem začíná pro nás čas milosti, čas zvláštního příchodu našeho Ježíše Krista,            
do prostoru našeho života. Totiž advent znamená příchod Boha, aby nás zahrnul pozná-
ním o smyslu našeho života, aby prohloubil naši víru a umocnil lásku, která se jeho pří-
chodem vlévá do našeho srdce. V křesťanské tradici se prožívání adventu spojuje s časem 
očekávání narození Mesiáše, tedy proroky předpovídaného Božího vyvolence, který měl 
zachránit izraelský národ i celé lidstvo z otroctví hříchu, který měl přinést počátek Bo-
žího království do našich mezilidských vztahů, a nakonec završit dějiny člověka věčným 
životem. Advent je časem, kdy se máme zamýšlet nad počátkem i koncem a podle toho 
změnit život. Je dobou děkování za tu možnost, že ještě tady a teď máme čas říci „ne“ 
zlému smýšlení, egoismu, ubližování druhým. Advent je děkováním, že Pán přichází a 
dává nám čas kráčet z temnot našeho špatného pohledu na lidi ke světlu nového přijetí 
svých bližních.  Advent je čas našeho obrácení k „ano“ Bohu, který přichází už teď, v ne-
nápadné všednosti, kdy si ho máme všimnout v našich nejbližších. A to velmi konkrétně. 
Kdykoli můžeme konat dobro, je to právě Boží příchod, kdy nás nejdříve Kristus zahrnuje 
láskou, která pak v dobrém skutku přináší světlo v konkrétní pomoci, v nezištné ochotě 
naslouchat druhému a posloužit mu dary, které máme od Boha. Evangelijní úryvek o 
narození Božího Syna z půlnoční mše svaté začíná kronikou, která tuto událost umísťu-
je do kontextu světových dějin. Avšak i když si Bůh pro tvoření lidských dějin počítá s 
těmi mocnými, vlastní dějiny spásy tvoří chudí a pokorní, lidé poslouchající Boha... Boží 
Syn přichází jako ten, pro kterého mezi lidmi není místo. Přichází způsobem, který lidé 
nečekali, příliš obyčejně a chudě. Proto ho poznají a přijmou jen lidé pokorní. V jeslích 
narozeného Mesiáše poznají lidé – čistého srdce... Ježíš přichází jako dítě závislé na dru-
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hých. To má pro náš život hluboký význam. Boží Syn stal se maličkým mimo jiné také 
proto, aby se Ho nikdo nemusel bát; abychom ho mohli přijmout doslova do své náruče; 
abychom se s Ním mohli potěšit, abychom Mu mohli projevit něžnost a lásku... Je to pro-
jev zranitelnosti lásky našeho Boha, která respektuje naši svobodu. A ti, kdo Ho přijmou 
v jeho závislosti na druhých (na jejich lásce); kdo ho přijmou v jeho bezmoci - těm dá 
moc stát se Božími dětmi, jak píše v úvodu svého Evangelia Jan... Po jeho narození zazněli 
krásná slova anděla: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. 
Dnes se vám narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ Vždycky, když Pán zvláštním způsobem 
vstupuje do našeho života, nás nejprve zbavuje strachu... Neboj se! Je to jakási pečeť Bo-
žího příchodu. Je důležité, že přišel pro všechny... Chce, aby všichni prožili plnost radosti, 
aby všichni byli spaseni... „Slovo, které se stalo tělem“ dnes znamená, že od této chvíle je 
v každém dni znovu přítomný tento čin Boží lásky. Ježíš se znovu a znovu rodí v lidských 
srdcích, znovu a znovu každý den čeká, že ho přijmeme do svého života. Chce, abychom 
se připodobnili jemu právě tím, že Ho přijmeme... Tak nás bude moci i dnes vysvobodit 
ze smrti a ze všeho těžkého k novému životu, který přinesl. To je zdroj pravé a trvalé ra-
dosti, kterou všichni pokorní a chudí mohou zažívat už tady a teď; a definitivně jednou 
ve věčné blaženosti... Vám i sobě z celého srdce přeji: Ať Kristus prozáří naše temnoty 
strachu, nemoci a nesvobody, abychom mohli na konci radostně zpívat s anděly „Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle...“
Přejí Vám požehnané Bohem a plné lásky svátky Vánoční a celý nadcházející rok 2023. 

otec Jan 

Kněždub - vánoční bohoslužby

sobota 24. 12. – Štědrý DEN                              
12:00 – mše svatá a otevírání Betléma (děti můžou donést zvonečky) 
22:00 – Půlnoční mše svatá 

neděle 25. 12. – slavnost Narození Páně
10:30 – slavnostní Vánoční mše svatá 

pondělí 26. 12. – svátek sv. Štěpána
10:30 – mše svatá – při mši svaté se bude žehnat víno

pátek 30. 12. – svátek Svaté Rodiny 
16:00 – mše svatá za rodiny
17:00 – Vánoční koncert v Tvarožné Lhotě 

sobota 31. 12. – sv. Silvestra 
16:00 – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dobrodiní v roce 2022

neděle 1. 1. 2023 – Panny Marie, Matky Boží
10:30 – mše svatá s obnovou manželských slibů

Návštěva nemocných bude v pátek 23. prosince od 8:30
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Hodové zamyšlení
Letos v naší obci proběhly hody bez stárka a stárky. Chasa sice přišla pro právo na obec a 
na faru pro požehnání, ale něco tomu přece jen chybělo – ta slavnostní atmosféra, když 
se jde pro stárku a stárka, to očekávání, než vyjdou z domu atd. Pro mnohé to bylo zkla-
máním, jelikož je to vždycky pěkná podívaná a na tuto událost se jezdí dívat i občané z 
okolních obcí. 
Je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Ano, je tady zřejmě trochu i generační pro-
blém, kdy nám teprve začíná dorůstat omladina, ale osobně si myslím, že velkou roli hrají 
i obavy z finanční náročnosti celé akce.  
Proto je dobré dát ve známost přehled financování a stanovit si určitá pravidla, která 
budou do budoucna platit tak, aby se rodiny stárků a stárek nebáli této akce zúčastnit. 
Mnozí totiž ani neví, že:
•	 od	TJ	Sokol	dostává	každá rodina 10.000,-Kč na náklady s touto akcí spojené,
•	 TJ	Sokol	v	pátek	po	stavění	máje	zajišťuje a financuje část občerstvení na večer,  
 a to tlačenku, škvarky, chleba a nealkoholické nápoje,  
•	 Obec	zajišťuje a financuje pečení koláčků a každá rodina dostává 500 ks na roz 
 nos u domu a svoji potřebu.
Dle informací pořádající rodiny z r. 2021 částka 10.000 Kč, kterou rodina dostala, pokryla 
veškeré náklady na zajištění hodů od čtvrtka až do neděle. 
Jelikož však v letošním roce veškeré potraviny zdražily a také aby se do budoucna sjedno-
tila určitá pravidla pro pořádající rodiny, doporučuje kulturní komise, že se bude v pátek 
pro chasu na večeři vždy podávat guláš (nejsou nutné žádné řízky, vepřo-knedlo-zelo 
apod.) a v sobotu není nutné u domů stárka a stárky roznášet cukroví (tvoří velkou po-
ložku v rozpočtu) a rodiny dostanou od obce větší počet koláčků. 
A ještě informace pro stárky – na obci je možné si kroj, příp. jeho část zapůjčit!
Věřím, že v příštím roce se stárek a stárka najde a tato hodová tradice bude u nás nadále 
pokračovat. A vás mládeži prosíme, abyste se hodů každoročně účastnili!

Za kulturní komisi Marie Petruchová  

Mikulášská nadílka
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V neděli 4.12. uspořádala Obec Kněždub pro děti Mikulášskou nadílku. Potěšilo nás, 
že se tato akce setkala s úspěchem a přišlo hodně dětí i s rodiči a prarodiči. Počasí nám 
moc nepřálo, protože začalo hodně foukat zrovna v době, kdy vycházel průvod, ale i tak 
si myslím, že se to dětem i ostatním líbilo. Budeme se snažit, aby se tato akce stala v naší 
obci tradicí, a ještě se pokusíme ji vylepšit. Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem 
účinkujícím – Mikuláši, andělům i čertům – bez jejich ochoty a úsilí by nebylo možné 
nadílku uskutečnit. A poděkování patří také sponzorovi, který dodal pamlsky do košíků 
andělům, a to provozovateli Večerky Honza.

Marie Petruchová

Sbor dobrovolných hasičů.
Vážení spoluobčané, nastal nám opět vánoční čas, tak vás chci informovat, co vše se nám 
podařilo uskutečnit za celý rok. V lednu proběhla výroční valná hromada, kde byly naplá-
novány akce pro tenhle rok. Bohužel hasičský ples a fašaňková obchůzka se neuskutečnila 
z důvodu nejasné situace kvůli covidu a nezájmu některých členů. Co se uskutečnilo: sběr 
železa, mše svatá za živé a zemřelé hasiče, účastnili jsme se hasičských oslav v Petrově, 
pomohli jsme s dětským dnem, doprovodili jsme pouť Božího těla a na sv. Antonínek, 
vařil se Jánský guláš, pro děti z mateřské školky se udělal krátký zábavný program, usku-
tečnilo se hasičské odpoledne grilováním, čepovalo se hodové pivo a účastnili jsme se 
vaření guláše u naší družby v Kopčanech. V měsíci září se konečně podařilo pro naše 
nejstarší členy uskutečnit jednodenní výlet se zábavným programem jako poděkování za 
jejich dosavadní činnost ve sboru. Co se týče ohledně budovy, tak se zakoupily nové dveře 
do chladící místnosti, nové dva stoly a židle do takzvané kuřárny a pořídily se nové sady 
ubrusů. Dále 15x napouštěly bazény, čistila se kanalizace, dovážela se voda, byly jsme 
zavolání ke 2 požárům a k jedné kuriozitě vytahování prasete ze studny a k čerpání vody 
ze sklepů. Dva členi si udělali zkoušky na dýchací přístroje a proběhlo školení velitelů              
a podařilo se opravit podlaha v garáži. Závěrem Vás chci pozvat 18.února na průvod ma-
sek obcí a večerní posezení u cimbálu v sále sokolovny Kněždub s malou slosovatelnou 
tombolou (více v pozvánce) a popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví, štěstí do nového roku 2023.
                                                                                      Za SDH Tomáš Zubatý a Miroslav Durna st.

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
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Sokol Kněždub „OLD BOYS“

Drazí příznivci a spoluobčané, po roce je tady zase čas bilancování. Jaký rok pro naše 
mužstvo „mladíků těsně za zenitem“ byl? Úspěšný!!! Jak na poli sportovním, kde jsme 
odehráli pět přátelských utkání bez větších zdravotních následků. Hlavně účast a vítěz-
ství na turnaji „Starých gard“ v Ostrožské Lhotě bude dlouho patřit k ozdobám našeho 
sportovního snažení. Na poli kulturním se nám podařil opět uskutečnit rockový maš-
karní ples, byť koronavirová situace tomu nenahrávala. Díky enormní snaze některých 
našich členů, se po rozvolnění vše stihlo, a to v šibeničním termínu čtrnácti dnů. V létě 
jsme uspořádali červencovou noc se skupinou LB Rock. Díky solidní účasti máme chuť                
a ambice v akci pokračovat, avšak ji chceme situovat jako vzpomínkový večer na kama-
rády, které jsme měli rádi a vážili jsme si jich. Závěrem Vás všechny srdečně zveme na            
4. maškarní rockový ples, který se uskuteční 21.1.2023. Na Vaši účast se moc těšíme.
Milí spoluobčané, do nového roku hodně zdraví a životní spokojenosti Vám přeje 

mužstvo „Old boys“ 
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Ženský pěvecký sbor
Letos náš ženský pěvecký sbor zpíval v Moravanech na „koláčkovém zpívání“. Při dobré 
náladě jsme ochutnaly koláčky, které přivezly s sebou všechny pozvané sbory. V listopadu 
jsme byly v Hrubé Vrbce na „Katerinském zpívání“. Byl to úžasný zážitek. Potkaly jsme 
nové kamarády a slyšely nové písně. Koncem listopadu jsme ještě zazpívaly našim dů-
chodcům v Kněždubě na sokolovně při jejich setkání. Doufáme, že i nám se vše zdaří při 
našich akcích. Po delší době si budeme moci zazpívat a pozvat jiné sbory k nám do Kněž-
dubu. Zpívání se uskuteční 11.3.2023 ve zdejší Sokolovně. Na podzim, pokud situace 
dovolí, si pochutnáte na kněždubských patentech a béleškách a spolu s vinaři vše zapijete 
dobrým burčákem a vínkem. Na všechny naše akce jste srdečně zváni.

„ Až rozsvítí se světla svíček, zazní zpěvy od jesliček,
až narodí se Kristus Pán, vejde také tiše k vám

a svou malou něžnou dlaní, udělí Vám všem své požehnání.“

Šťastné svátky, dobré vykročení do roku 2023 a hodně zdraví Vám přeje
                                                                                                                                           Ženský sbor
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Počet sňatků uzavřených v období od 1.11.2022 do 15.12.2022:   0  
   
Počet dětí narozených v období od:   1.11.2022 do 15.12.2022:   1  
( 1 dívka )                                                                               
                                                                                                             
Počet zemřelých v období od: 1.11.2022 do 1.11.2022:    1  
( 1 muž )
                                                                                                  
Počet obyvatel k 01.11.2022 :   Celkem            1071                                             
                                                                                                                              

Dospělí-muži                                            443    

Dospělí-ženy                                            457  

Dospělí celkem                                        900

Děti do 15-ti let                                                 142

Mládež 15 -18 let                                                 29

Děti a mládež celkem                                        171  

Průměrný věk obyvatelstva : 44,41 let.

7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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8. FOTOGALERIE
Senioři
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Koláčkové zpívání
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