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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
doufejme, že letošní jaro přišlo nejen kalendářně, ale i ve skutečnosti a projeví se konečně
slunným počasím a vyššími teplotami. Bylo již na čase, abychom společně s vlídnějším
počasím pookřáli na těle i na duchu a načerpali novou životní energii.
Jaro je vskutku nádherné období, které přináší nové zrození přírody a kdy křesťané slaví
nejdůležitější svátky Kristova zmrtvýchvstání - Velikonoce.
Jaro má ovšem také jednu velkou a zásadní nevýhodu. Vždy se železnou pravidelností
odkryje všechen nepořádek a nehezká zákoutí, která dosud milosrdně ukrýval sníh. Není
proto jiného zbytí, než se směle pustit do práce a všechny tyto nedostatky na kráse naší obce
odstranit.
Není to ale úkol jen pro zaměstnance obecního úřadu, ale pro nás všechny občany, abychom
se do tohoto jarního úklidu zapojili. Vždyť zde všichni bydlíme a jistě je naším přáním, aby
se naše obec prezentovala jako příjemná, čistá a hezky upravená.
Pokud se kdokoliv z Vás rozhodne přiložit ruku k dílu a zapojí se do úklidu obce kolem
svých domů, předzahrádek, přilehlých chodníků či cesty, může nashromážděné nečistoty
nechat u krajnic vozovky. Pokud je jich větší množství, není třeba jimi plnit popelnice,
pracovníci obecního úřadu tyto nečistoty odklidí. Není však dobrým nápadem plnit těmito
odpady a také domovním odpadem koše umístěné na autobusových zastávkách, tyto k tomu
dozajista nejsou určeny. Předem Vám děkuji za aktivní přístup a pochopení.
K úklidu krajnic vozovek a cest v obci bych se ještě v krátkosti vrátil. Mimo to, že si je před
svými domy ve většině případů udržujete sami, bylo provedeno začátkem dubna strojní
čištění vozovek ve spolupráci se Správou a údržbou silnic JMK. Bohužel, ve svém důsledku
se toto jeví jako úplně zbytečné, pokud naši někteří spoluobčané na takto očištěné silnice
„vytahají“ různou zemědělskou technikou kusy bláta. Dokážu pochopit, že někoho může
zastihnout při práci na poli déšť a pak je takováto situace téměř nevyhnutelnou. Nedokážu
ale pochopit, proč tento nepořádek po sobě neuklidí! Že by to byla ostuda? Spíše naopak!
Ale smysl pro pořádek, trocha charakteru a příkladu pro ostatní, to se dnes nenosí. Naše
manželky by jistě ocenily, že se jim na čistě umytá okna před velikonočními svátky z cest
nepráší.
Co nového nás čeká nejenom v jarních měsících a i dále v průběhu celého roku? Některé
práce byly již provedeny, jako je oprava výtluků na cestě nad „Výhonem“ směrem na Kejdu, částečné vyčištění Paúčenského potoka od náletových dřevin, oprava všech dětských
hřišť v obci, oprava odpočívadel na cyklotrasách v katastru obce.
Dalšími významnými akcemi pro rok 2011, na kterých pracuje zastupitelstvo obce v souvislosti se schváleným rozpočtem obce, bude výměna oken, dveří, zateplení a rekonstrukce
fasády na budově mateřské školy. Nutnost stavebních úprav vnitřních dispozic v mateřské
škole v souvislosti s novými hygienickými předpisy a ve vztahu ke kapacitě mateřské školy
( navýšení počtu žáků), vymalování sálu Sokolovny atd. V souvislosti s provedenými změnami v územním plánu obce, se zastupitelstvo obce zaměří na přípravu nových ploch pro
bytovou zástavbu. V současné době probíhá výkup určených pozemků, bude následovat
jejich scelení a vynětí ze zemědělského půdního fondu a zpracování územní studie pro
výstavbu. Je to práce komplikovaná a zdlouhavá, nicméně tyto kroky bychom chtěli ukon-
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čit v letošním roce 2011 tak, aby bylo možné v roce 2012 začít pracovat na vybudování
inženýrských sítí ke vzniklým pozemkům. Ale to už jsme příliš v budoucnu. Před námi je
teprve většina roku letošního.
Souběžně s těmito akcemi bude samozřejmě realizována celá řada akcí pro vás občany
„méně viditelnějších“, nicméně pro standardní život obce neméně důležitých.
A co připravujeme v oblasti kultury? Mimo již uskutečněnou řadu plesů v rámci plesové
sezóny, byl opět SDH Kněždub pořádán ve spolupráci s obcí Kněždubský fašaňk 2011 s obchůzkou masek po obci. Kulturní komise při obecním úřadě také zajistila začátkem dubna
prezentaci divadelního představení, komedie „Psychoanalitik“, v podání Lipovských ochotníků. Bohužel toto kvalitní představení navštívila v nedělní podvečer 3. dubna v Kněždubské sokolovně pouhá necelá padesátka diváků. Obec také spolupracuje s PhDr. Pajerem ze
Strážnice na vydání rozsáhlé publikace o Kněždubě, která by měla být vydána začátkem
října letošního roku. Pro letošní rok je také připraveno několik kulturních a společenských
akcí ať už tradičních, či dosud nepořádaných. Jejich ucelený přehled najdete uvnitř zpravodaje. Doufejme, že počet diváků a účastníků na těchto připravovaných akcích bude větší,
než na již zmíněném divadelním představení. Pokud by tomu tak nemělo být, pak postrádá
smysl něco pořádat, když to nikoho nezajímá. Nebuďme však pesimisty a věřme, že bude
líp.
Vážení občané, přeji Vám, aby k Vám vstoupilo opravdové jaro, nejenom to viditelné, ale
aby se i v našem společném myšlení opětovně zrodilo a realizovalo skutečné jaro, náš nový,
správný a vstřícný přístup k lidem, přírodě i vzájemnému soužití v naší obci.
Přeji příjemné velikonoční svátky a těším se na setkání u příštího vydání zpravodaje.
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7. Kupní smlouvu o prodeji a koupi motorového vozidla Tatra 148 CAS 32.
8. Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb - zajištění
nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů z prostředků obce.
9. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – umístění nového
betonového sloupu NN na pozemku parc.č.6759/1 ve vlastnictví Obce Kněždub.
10. Finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč na pečovatelskou službu na rok 2011- Charita
Veselí nad Moravou, Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou.
11. Dodatek č.2 ke smlouvě o partnerství ze dne 18.9.2009 mezi Obcí Kněždub a Mikroregionem Strážnicko.
12. Finanční příspěvek ve výši 5 000,- pro Flórbalový oddíl při ZŠ a MŠ Hr. Lhota, p.o..
13. Smlouvy o vytvoření autorského textového díla a jeho užití pro vydání monografie
Obce Kněždub.
14. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 – ZŠ a MŠ Kněždub, okr. Hodonín, p.o..
ZO bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu a plnění bodů usnesení z 1 schůze ZO ze dne 17. 12. 2010.
Zprávu starosty obce o činnosti OÚ za období od 17. 12. 2010 do 4. 3. 2011.
Rozpočtové opatření č.5 DSO ČOV Velička.
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2011.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Obce Kněždub, okres Hodonín.

Libor Grabec - starosta obce

3. INFORMACE PRO OBČANY
2. Nejdůležitější body z usnesení ZO
za období 1. 1. 2011 - 1. 4. 2011
USNESENÍ ZE 2. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE 4.3. 2011
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele 2. schůze ZO Ing. Jana Petruchu.
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 2. schůze ZO pana Milana Durnu a paní Miroslavu Andrýskovou.
3. Program 2. schůze ZO.
4. Rozpočet obce na rok 2011 v paragrafovém členění.
5. Rozpočtový výhled obce na rok 2012-2014.
6. Zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010.

Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2010 a I. pololetí 2011.
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili neprodleně na Obecní
úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za rok 2010 dále poplatek za psa za rok 2010 a vodné za rok 2010.
Současně žádáme zaplacení poplatku za odvoz a uložení domovního odpadu za
I. pololetí 2011.

Zrušení zápisu dětí do cestovního dokladu
Podle novely č.197/2010 Sb. zákona o cestovních dokladech č.329/1999 Sb., se od 1. 7.
2011 nebudou zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů. Dnem 26. 6. 2012 končí platnost již provedených zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů a každé dítě musí mít pro
vycestování svůj vlastní cestovní doklad.
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Nebezpečný odpad - STŘEDA 4. 5. 2011.
Dne 4. 5. 2010 SE USKUTEČNÍ V NAŠÍ OBCI SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Od
rána od 9.00 hodin bude přistaven na sběrném stanovišti na prostranství před Sokolovnou
velkokapacitní kontejner a v době od 15.00 – 16.00 hodin budou pracovníci specializované
firmy odebírat zvláště nebezpečný a složitě uložitelný odpad (barvy, toxické látky, staré
léky apod.).
Žádáme občany, aby na svozové místo odváželi odpad až v den sběru. Dále žádáme občany,
aby na svozové místo neodváželi železo, sklo a plasty, které patří mezi tříděné suroviny.
Dále také dřevo a dřevěný nábytek, který lze bez ekologických následků likvidovat spálením v topidlech na tuhá paliva. Obec následně za uložení takovéhoto odpadu platí zbytečně
značné finanční částky za dodatečné roztřídění a uložení. Obecní peníze jsou vašimi penězi!
Děkuji za pochopení. Starosta obce.

Statistika odpadů za rok 2010.
Množství odpadů svezených z obce za rok 2010

Tříděné odpady:
Plasty
Sklo bílé
Sklo barevné
Papír
Komunální odpad - popelnice
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Platba obce za odpady za rok 2010
Komunální odpad - popelnice
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděné odpady
Náklady celkem

V tunách

10,95
5,25
3,96
14,30
253,50
17,85
2,93
V Kč,376 705,118 657,35 039,64 352
594 753,-
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Náklady na likvidaci odpadu na jednoho trvale přihlášeného občana Kněždubu v roce 2010
činily 531,- Kč. Vybírané poplatky za likvidaci a uložení jsou ve výši 250,-Kč za osobu na
příslušný kalendářní rok.

Zákaz vypalování staré trávy a rozdělávání ohně v lesních porostech.
Opětovně důrazně upozorňujeme občany na zákaz vypalování staré trávy a rozdělávání
ohně v lesních porostech. Pouze v průběhu března došlo na katastru obce ke třem případům
zahoření či požáru, s následným výjezdem hasičské jednotky. Žádáme občany, aby proto
s největší obezřetností manipulovali s otevřeným ohněm, zvláště v lesních porostech a na
loukách.
Děkuji za pochopení. Starosta obce.

Poděkování
► Děkujeme všem občanům, kteří dokázali pochopit problémy při údržbě obce v dlouhém
zimním období a pomoc při jeho odklízení z obecních ploch a prostranství.
► Děkujeme všem občanům, kteří zapůjčili podklady, materiály a fotodokumentaci pro
připravované zpracování knihy o Kněždubě

Vandalismus v obci přerostl mez únosnosti…!!!
Je tomu téměř rok, co jsem v Kněždubském zpravodaji kritizoval chování některých jedinců v souvislosti s poničeným
novým hřištěm pro nejmenší děti, které je
za hasičskou zbrojnicí. Bohužel v průběhu
roku loňského a začátkem roku letošního,
dorostla situace s poškozováním majetku
nejen obecního do takové úrovně, že již toto
nelze jen tak s nadhledem přecházet. Je samozřejmé a pochopitelné, že se klukoviny
prováděli v minulosti a budou se provádět i
v budoucnosti ale úmyslné ničení čehokoliv,
co v rámci pochybné zábavy přijde pod ruku, již není klukovina ale vandalismus, se značnými materiálními a finančními škodami.
Je zbytečné to dále komentovat. Možná postačí namátkou vyjmenovat poničené věci,
které padly za oběť „hrátkám vandalů“: socha sv. Jana (uražená hlava), poškozená stará
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márnice (vylomené dveře, rozházené uložené věci), vylámané plotové díly u oplocení fotbalového hřiště, povykopávané díly
hrazení na víceúčelovém hřišti, rozlámané 3
kusy laviček a 1 stůl na dětském hřišti u hasičské zbrojnice, rozbité vývěsky organizací
a spolků před obchodem paní Pavlicové. To
jen tak namátkou. Drobnosti typu ohnutých
značek a přetočených nebo stržených směrovek je pravidelně se opakující jev.
Jelikož tato situace se již stává neúnosnou, žádám především rodiče, aby v tomto
směru poučili své děti a dorostovou mládež.
Žádám taktéž, aby o těchto záležitostech
promluvili s dětmi paní učitelky na naší základní škole, a v neposlední řadě apeluji na
vás ostatní spoluobčany, abyste k těmto jevům nebyli lhostejní a více si všímali svého
okolí.
Pokud se tato situace v dohledné době
nezlepší, bude napříště obecní úřad při škodách většího rozsahu úzce spolupracovat
s Policií ČR bez ohledu na věk a trestněprávní odpovědnost pachatelů.
Starosta obce

Vzácné doklady k dějinám Kněždubu.
Při svých studijních cestách po moravských archivech jsem narazil v Zemském archivu v Olomouci na několik vzácných dokladů, které přibližují minulost Kněždubu. Je to
šest originálních privilegií psaných na pergamenu a opatřených pečetěmi, které byly uděleny příslušníkům nižší šlechty, usazených na dvorech v Kněždubu. Nacházejí se ve fondu
„Rodinný archiv Žerotínů v Bludově,“ kam se nepochybně dostaly ze zámeckého archivu
strážnických Žerotínů. Na vysvětlenou je potřeba říci, že mocný šlechtický rod Žerotínů,
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jemuž v 16. století patřila jedna třetina Moravy, postupně vymíral po meči. Navíc po Bílé
hoře mnoho příslušníků rodu, hlásících se vesměs k evangelickému vyznání, odešlo do
zahraničního exilu a jejich majetek byl zkonfiskován. Zůstala pouze jedna větev ve Valašském Meziříčí, která přestoupila na katolickou víru, jejíž potomci dodnes žijí na severomoravském zámku Bludově. A ke způsobu vystavování privilegií je ještě nutno vysvětlit, že
pergamenové listy byly psány ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž jedno zůstávalo
v archivu majitele panství.
Podle archivních pramenů, především podle domovní knihy z konce 16. století, jsou v
Kněždubu doloženy dva šlechtické dvory. Oba patřily příslušníkům nižší šlechty, kteří byli
zaměstnáni ve službách strážnických Žerotínů jako panští úředníci.
První dvůr, který vznikl v roce 1570 z původního kněždubského zákupného fojství,
vlastnil Sebold Čaček z Herndorfu. (Fojt byl představitel vesnické samosprávy, funkce byla
dědičná, ale zakupovala se, později byly funkcionáři každoročně voleni.) Je možné, že Čaček byl původně kněždubským obyvatelem, povýšeným do šlechtického stavu, jak by mohl
nasvědčovat i jeho přídomek „z Herndorfu“ – z panské vsi. V té době se stejné příjmení Čaček vyskytuje ještě u další kněždubské rodiny, ale bez šlechtického přídomku. Podle dvou
nejstarších privilegií, pocházející z let 1580 a 1585, osvobozují strážničtí Žerotínové Čačkův svůj s půdruhým lánem roli, s vinohrady, loukami a zahradami od robot a peněžitých
dávek. Sebold Čaček z Herndorfu zemřel někdy před rokem 1610 a jeho dvůr byl prodán
Janovi Rejtejnovi z Varjelit, jemuž bylo stejné privilegium vystaveno Janem Fridrichem
ze Žerotína v roce 1610 a následně opět potvrzeno jeho nástupcem Kašparem Melicharem
z Žerotína v roce 1618.
Po Seboldu Čačkovi z Herndorfu zůstala dcera Bohunka, která se provdala za Albrechta
Grosse z Grossendorfu, důstojníka v císařských službách. Manželé vlastnili malý dvůr ve
Strážnici u městských valů, tzv. Grossovský, podle něhož dostala svůj název celá ulice –
dnešní Grůska. A k Rejtejnovu rodu můžeme dodat, že později kněždubský dvůr prodali a
odstěhovali se do Lipova na mlýn. Památkou na ně se dochoval název louky Rejtinka.
Druhý dvůr vlastnil vladyka Šťastný Matuška z Topolčan. (Šťastný je křestní jméno, přeložené do čestiny z latinského Felix.) Polohu Matuškova dvora lze nejspíš ztotožnit s dnešním kněždubským dvorem, vznikl z původního podsedku přikupováním okolních domů. Po
jeho smrti se tento dvůr dostal do držení Jeremiáše Michálka z Čachtic, s jehož jménem jsou
spojena další dvě kněždubská privilegia. V roce 1617 vydal Jan Fridrich z Žerotína osvobození Michálkova dvora, které v roce 1618 znovu potvrdil jeho nástupce Kašpar Melichar
z Žerotína. Později zdědila tento dvůr Jeremiášova teta Angelina Michálková z Čachtic,
provdaná za Jana Šponara z Blinsdorfu, rovněž úředníka strážnického panství.
Existence dvorů nižší šlechty v předbělohorském období je výnamným příspěvkem
k celkovým dějinám Kněždubu. A je možno zdůraznit, že obdobná privilegia jsou velmi
vzácná a nedochovala se pro žádnou jinou vesnici někdejšího strážnického panství. Souhrn
obdobných dokladů bude využit v historické části připravované knihy o Kněždubu, která
bude vydána na podzim tohoto roku.
Dr. Jiří Pajer
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Organizace školního roku 2010/2011
Velikonoční prázdniny: 21. a 22. dubna 2011
Hlavní letní prázdniny: 1.července – 31. srpna 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce školy:
8. 5. - Den matek ( Sokolovna)
Červen - Hrajeme divadlo ( vystoupení žáků základní školy, termín bude upřesněn)
2. 6. – Výlet MŠ ( Horňácká farma Hrubá Vrbka)
22. 6. – Výlet ZŠ ( Pirátská plavba a ZOO Hodonín)

Základní škola.
Polární kraje
V pátek 18. 2. k nám přijel pan Macků. Udělal nám přednášku o ledovcích a o různých
lidech, kteří tam žijí. Na Antarktidě je několik kilometrů silný led a jsou tam nádherné polární záře. Naší třídě se to moc líbilo. Já myslím, že bychom si měli vzít kulichy a vyrazit
do Antarktidy.
Martin Hudeček, 4. roč.
V polovině února u nás ve škole byl pán, který byl v Antarktidě. Vyprávěl nám pohádku
o medvědovi a tuleňovi. Dověděli jsme se, proč říkáme hvězdě Polárce Polárka. Taky nám
ukazoval fotky zvířat, které žijí v Antarktidě a které v Arktidě. Povídal o Eskymácích, kterým se správně říká Inuité, což nikdo z nás nevěděl. Taky jsme se dověděli, že v polárních
oblastech je půl roku den a půl roku noc. Podívali jsme se na fotky ledovců a souhvězdí,
které září nad severním pólem. Někteří z nás by se tam chtěli někdy podívat. Přednáška byla
velmi zajímavá.
Lenka Zubatá, 5. roč.

Setkání písničkou
Začátkem dubna nás navštívili dva muzikanti, kteří nám ukazovali a hráli na hudební nástroje, třeba kontrabas, kytaru a housle. Líbilo se mi, když zpívaly naše paní učitelky. Byla
tam i soutěž, ve které jsme měli poznat melodii z pohádky. Johanka ji vyhrála, protože první
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poznala melodii z Boba a Bobka. Za to dostala flétnu. Dokonce i my jsme si mohli zazpívat.
Bylo to skvělé.
Jakub Hoňka, 4. roč.
V pátek 1. dubna k nám přijeli muzikanti. Hráli nám na housle, na kytaru a na basu. Na
housle to bylo nejlepší, protože na ně hraji i já. Taky uměli zpívat. Zpívali moc krásně a
taky dost hlasitě. Hráli nám melodie z některých pohádek a my jsme měli uhodnout, co je
to za písničku. Nejrychleji zvedla ruku Johanka a uhádla to. Vybrala si za odměnu barevnou
flétnu. Moc se nám to líbilo. Rozloučili jsme se a šli jsme se normálně učit. Všichni byli
spokojeni.
Monika Sochorová, Adéla Uřičářová , 4. roč.
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Školní družina
Školní družinu navštěvuje v tomto pololetí 25 dětí. Aby jim bylo ke konci zimy veseleji,
vymyslela jsem pro ně projekt Cirkus Paciento, díky kterému se seznámili s významem a
prací nemocničního klauna, který zpříjemňuje dlouhodobě nemocným dětem pobyt v nemocnici. Děti se naučily jak rozveselit kamarády, pár kouzel a triků, zkoušely žonglovat
apod. Veselého klauna z papíru jsme vyrobili i pro budoucí prvňáčky jako dárek k zápisu.
Příchod jara jsme vítali s radostí, protože přináší větší možnost pobytu venku a také her
na školním dvoře a víceúčelovém hřišti. S jarem ožívají nejen děti, ale i výzdoba školní
chodby, která po zimě hýří veselými barvami,
I Velikonoce jsou velkou inspirací pro naše tvoření. Školní družinu zaplaví slepičky, kuřátka, vajíčka a spousta povídání o tradicích. Pleteme z proutí, zdobíme výfuky (ty z vajíček
), vyrábíme slepičky z keramické hlíny a samozřejmě se na Velikonoce stále více těšíme
– hlavně děti kvůli sladkostem a prázdninám, tak ať se jim vydaří!
Na závěr bych ráda poděkovala všem maminkám, které nám do družiny přispěly různým
materiálem na naše tvoření (sklíčka, kožešiny, čajové sáčky apod.).
M. Trefilová, vychovatelka

Mateřská školka
Koncem zimy jsme si s dětmi povídali, kam chodí rodiče do
práce, co v práci dělají. S povoláním prodavačky jsme se seznámili podrobněji. Šli jsme načerpat
inspiraci do obchodu. Děti sledovaly práci prodavačky, její jednání s lidmi a taky uspořádání zboží
v obchodě. Všechny vypozorované znalosti jsme pak uplatnili při
práci i při hře. Ze slaného těsta
jsme napekli různé druhy pečiva
od rohlíků, preclíků až po vánočky, z delších papírových roliček a krepového papíru jsme vyrobili salám, nakrájená kolečka
děti obkreslily a vystřihly z růžového papíru. Na výrobu různých druhů lízátek, sušenek a
nanukového dortu stačila plastelína, polystyrén a špejle. Z lité sádry a barev jsme vyrobili
čokoládové bonbóny, vajíčka z mačkaných bílých ubrousků. Do oddělení ovoce a zeleniny
malé děti navybíraly do sítěk barevná víčka – citrony, pomeranče, jahody. Nezapomněli
jsme ani na zhotovení peněz a nákupních tašek. Vyrobené zboží jsme roztřídili do jednotlivých oddělení a označili namalovanými znaky a nápisy pro lepší přehlednost, prodavačky a
prodavači nastoupili za pulty a prodej mohl být zahájen. Děti hra velmi bavila.
J. Frolková, vedoucí učitelka MŠ

Finále děkanátní ligy ve flórbale.
V sobotu 12. 2. 2011 se uskutečnilo finále děkanátní ligy ve flórbale. Většina hráčů přijela
v 8:30-9:00 hod. V 9:00 byl nástup a modlitba. Po ní se rozlosovalo, kdy které družstvo
bude hrát. Hrálo se 1 x 4 min. a finále 2 x 3 min. Mezi zápasy byla 1 min. přestávka. Hrálo
se na tři kategorie - mladší, starší, maxi. Ti byli ještě rozděleni na dvě skupiny družstev, ze
kterých nejlepší postupovaly do finále.
Kněždub měl jen dvě mužstva:
mladší - Lukáš Chudíček, Mirek Říha, Aleš Mokroš, Ondřej Chudíček, Josef Stránský, Štěpán Staněk, Marek Říha, Jaroslav Bryndak a maxi - Vlastimil Šindler, Mirek Říha, Jakub
Nejedlík, Tomáš Piškula, Vojtěch Bryndak. Mladší hráli první zápas se Sudoměřicemi. Ten
jsme vyhráli 3:0. Druhý zápas jsme hráli s Hroznovou Lhotou - s tou jsme opět vyhráli 1:0.
Potom jsme hráli proti Veselí. Tento zápas skončil 0:0. A tak jsme postoupili ze skupiny do
vyřazovací části - semifinále.
V něm jsme vyřadili Tvarožnou Lhotu (po vyrovnaném zápase) 1:0. Díky tomu jsme postoupili do finále. V něm jsme nastoupili proti obávanému mužstvu – Veselí. Na rozdíl od

strana 14

Kněždubský zpravodaj 1/2011

jiných zápasů nám ze začátku moc veselo nebylo (protihráčům asi také ne). Nejdříve měl
Kněždub převahu, ovšem ve druhé polovině Veselí přitlačilo. Přesto jsme dokázali v druhém poločasu dát gól. Veselí už do konce nedokázalo (pro Kněždub překvapivě) otočit, ale
ani vyrovnat (a to ještě překvapivěji). Až po dvou minutách od gólu, které byly hodně dlouhé, konečně zazněla píšťalka hlavního rozhodčího, která znamenala konec zápasu. Všichni
z Kněždubu se velmi radovali. Pouze Veselí (kterým by se podle mě mělo říkat Smutní )
neslo porážku dost těžce. Hráči Veselí byli totiž v průměru starší a očekávali, že nás porazí.
Toto vítězství nám zajistilo první místo v naší kategorii.
Tým maxi z Kněždubu byl třetí.
Píše: Lukáš Chudíček
Více fotografií na http://jiri327.rajce.idnes.cz/
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Soustředění florbalistů v Radějově.
Sraz byl u fary v 16.00 hodin. Otec
Miroslav nám dal požehnání a vyrazili jsme. Po příjezdu jsme se ubytovali na faře v Radějově. Potom jsme
šli na mši sv. a na křížovou cestu.
Pak jsme povečeřeli a šli jsme se
projít a prozkoumat okolí, protože
někteří s námi byli poprvé. Po procházce jsme si udělali hygienu a šli
jsme s pohádkou spokojeně spát.
Další den nás čekal florbalový trénink a odpoledne zápas. Dařilo se
nám dobře, všichni jsme si výborně
zahráli. Až jsme si trochu odpočinuli tak si Vlastik s Jakubem šli s námi
na zahradu chytat „chrousty“. Večer
nás čekal táborák a oslava svátků
našich kamarádů. Svůj svátek v
Radějově oslavili Alešek, Jiříček,
Mareček, strýc Aleš a strýc Jack. Na
táborák za námi přijel na svém kole
i otec Miroslav Bambuch(jeho čas
jízdy byl vynikající).
Po opečeném špekáčku jsme se šli
všichni umýt a spát. Byli jsme hodně unavení, takže jsme někteří usnuli už bez pohádky. Ráno jsme se probudili do krásné „Květné neděle“.
Posnídali jsme, zahráli jsme si hru
a šli jsme na nedělní mši sv. Po mši
sv. jsme se sbalili a poobědvali.
Nakonec bylo vyhodnocení soustředění na farní zahradě. Dostali jsme
každý balíček a florbalový míček.
Bylo nás tam celkem 11 florbalistů,
starali se o nás asistenti Vlastik ml.
a Jakub Nejedlík.
Moc se nám v Radějově líbilo a
snad příští rok pojedeme zase.
Johanka Šindlerová a Josef Stránský ml.
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5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
Plán kulturních akcí na rok 2011.
DUBEN
24. 4.
30. 4.

Košt vína
( ČZS Kněždub-Sokolovna Kněždub)
„Slet čarodějnic“ + Májová veselice ( Sokolovna Kněždub)

KVĚTEN
29. 5.

Den dětí

( Obec Kněždub )

ČERVEN
25. - 26. 6.

Jánská pouť

( Obec Kněždub )

ZÁŘÍ
3. 9.
17. – 18 .9.

Dožínky
( Obec Kněždub )
Výstava drobného zvířectva ( ČSCH - areál chovatelů Kněždub )

ŘÍJEN
1. 10.
15. - 16. 10.
LISTOPAD
19. 11.
20. 11.
27. 11.
PROSINEC
24. 12.

Benefiční koncert k 150. výročí narození Joži Uprky.
( Obec Kněždub + Sbory )
Krojované hody s právem v Kněždubě
( Obec Kněždub+Sokol Kněždub)
Ochutnávka jídel (Kynologický klub Karpaty - Sokolovna Kněždub)
Vítání občánků
( Obec Kněždub )
Setkání seniorů
( Obec Kněždub )
Zpívání pod Vánočním stromem. ( Obec Kněždub + Sbory )

Prozatím známé plánované akce. Je možné další doplnění či úpravy.

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Kněždubský Fašaňk 2011.
Sbor dobrovolných hasičů se letos opět rozhodl uspořádat fašankový průvod obcí. V loňském roce se tato akce setkala v obci s velkým ohlasem a také se do ní zapojilo mnoho
spoluobčanů.
V neděli 6. 3. se od 13. hodiny vydal fašankový průvod masek na obchůzku obcí. A že jich
bylo!
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V čele průvodu šel neodmyslitelný medvěd, ponocný a tetka s nůší. Jelo také „pravé koňské
spřežení“. Za nimi pak následovala celá řada krásných masek. Např. strýc Pagáč a Klásek,
farář a jeptiška, Smrtka, Luca, policajt, vězeň, hrozen, slamák atd. Celý průvod vedla naše
místní hudební skupina pod vedením Lukáše Frolky, která vytvářela tu správnou fašaňkovou atmosféru.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se fašankového průvodu zúčastnili,
všem kteří se podíleli na výrobě masek a celkové přípravě akce .
SDH Kněždub

Mladí hasiči.
Dne 22.10.2010 se uskutečnil nábor dětí do hasiče. Do dnešní doby máme 23 dětí. V zimě
býval trénink v sokolovně, kde jsme trénovali štafety požárních dvojic, 4 x 60m ve zkrácené
verzi a učili vázání uzlů. Po oteplení již trénujeme před hasičárnou. Do první soutěže proběhlo 28 tréninků.
První naše soutěž proběhla 26. 3. 2011 ve Velké
nad Veličkou. Na této soutěži bylo celkem 30
družstev z toho 15 starších žáků a 15 mladších
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žáků. Starší skončili na 14. místě a mladší na 10. místě. S výsledkem jsme spokojeni a
doufáme, že to bude už jen a jen lepší.
Děkujeme rodičům a dětem, že mají zájem o hasičský oddíl.
Vedoucí mladých hasičů

SOKOL KNĚŽDUB
kolo

03.04.
NE
10.04.
NE
17.04.
NE
24.04.
NE
01.05.
NE
08.05.
NE
15.05.
NE
22.05.
NE
29.05.
NE
05.06.
NE
12.06.
NE
18.06.
SO

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

soupeĜi
HUSTOPEýE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
MILOTICE
BLATNICE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
ST.PODVOROV
KNċŽDUB
RAKVICE
ŽAROŠICE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
DUBĕANY
VEL.BÍLOVICE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
MIKULýICE
HR.LHOTA
KNċŽDUB
KNċŽDUB
LEDNICE
LANŽHOT „B“
KNċŽDUB

odjezd
13.45

zaþátek
15.30

-

15.30

14.45

16.00

-

16.00

_

16.30

14.30

16.30

_

16.30

14.30

16.30

_

16.30

Ɣ

16.30

-

16.30

14.00
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Rozlosování jarní části ročníku 2010/2011 – Kategorie DOROST
datum

kolo
15.

soupeĜi
KNċŽDUB
ŽDÁNICE

odjezd
-

zaþátek
15.30

16

KEN VESELÍ

Ɣ

13.15

16.04.
SO

17

KNċŽDUB
KNċŽDUB

-

16.00

23.04.
SO
30.04.
SO
08.05
NE
15.05.
NE
21.05.
SO
29.05.
NE
04.06.
SO
12.06.
NE
18.06.
SO

18

Ɣ

16.00

-

16.30

13.30

14.15

13.00

13.45

-

16.30

13.15

14.15

-

16.30

13.00

14.15

-

16.30

02.04.
SO
10.04.
NE

MIKULýICE
19
20
21
22
23
24
25
26

HR.LHOTA
KNċŽDUB
KNċŽDUB
SOBULKY
VNOROVY
KNċŽDUB
PETROV
KNċŽDUB
KNċŽDUB
BLATNICE
MILOTICE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
VRACOV
VACENOVICE
KNċŽDUB

KNċŽDUB

ST.PODVOROV

Rozlosování jarní části ročníku 2010/2011 – Kategorie ŽÁCI

Rozlosování jarní části ročníku 2010/2011 - Kategorie MUŽI
Datum
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16.30

datum

kolo

soupeĜi

odjezd

Zaþátek

28.04.
ýT
02.04.
SO
09.04.
SO
16.04.
SO
23.04.
SO
30.04.
SO
07.05
SO
14.05.
SO
21.05.
SO
28.05.
SO
04.06.
SO
04.05.
ST
18.05.
ST

14.

LUŽICE
KNċŽDUB
KNċŽDUB
KEN VESELÍ
KOSTELEC
KNċŽDUB
KNċŽDUB
Mor.Písek

16.15

17.30

-

13.30

14.15

15.30

-

14.00

13.00

14.00

13.30

14.30

-

14.30

15.30

16.30

-

14.30

13.30

14.30

16.15

17.00

15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

-

LIPOV
KNċŽDUB
Nesyt Hodonín
KNċŽDUB

-

KNċŽDUB

-

PETROV
VLKOŠ
KNċŽDUB
KNċŽDUB
VRACOV
MIKULýICE
KNċŽDUB
VOLNO
TV.LHOTA
KNċŽDUB
VOLNO

-

-

Ɣ
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet sňatků uzavřených v období od 1. 11. 2010 do 15. 4. 2011 :

0

Počet dětí narozených v období od : 1. 11. 2010 do 15. 4. 2011 :

5

Počet zemřelých v období od 1. 11. 2010 do 15. 4. 2011

2
2 ženy

:

Statistika obyvatelstva
Počet obyvatel k 1. 4. 2011 :

1 119
Dospělí-muži
Dospělí-ženy
Děti

447 ( 40%)
481 ( 43%)
191 (17%)

Počet nezaměstnaných k 1.4.2011 : 95 osob, což je 18,56 % občanů produktivního věku.

Slovo duchovního správce farnosti
PŘEŽÍT SVOU SMRT
Drazí přátelé, Velikonoce jsou pro nás znamení veliké naděje pro lidstvo. Je to otevření
naděje, že člověk přežije svou hříšnost, že přežijeme svou smrt.
„Přežil svou smrt!“ To byl jednou titulek v novinách. Psalo se tam, jak člověk klinicky už
mrtvý byl vrácen životu umělým dýcháním a masáží srdce.
Také v evangeliu se píše o Lazarovi, příteli Pána Ježíše, že přežil svou smrt, když ho
Ježíš po čtyřech dnech v hrobě vzkřísil. Myslí se to takhle i o Pánu Ježíši, když se na velikonoce mluví o jeho vzkříšení z mrtvých? Myslí se to tak i o našem životě po smrti s Ježíšem?
Ne! Zde se jedná o něco jiného.
Ten člověk, co přežil svou smrt po masáži srdce, ten zase za čas zemřel, a to docela definitivně. Lazar z evangelia také za čas umřel znovu a konečně. Ale vzkříšený Ježíš žije už
stále a stále bude žít. Už mu nepřibývají vrásky, netvoří se mu žlučové kameny. Žije prostě
jinak. Nad časem, nad zákony všeho živého. Žije definitivně, trvá jako Bytí, trvá jako základ
Života. Vím, že se to nedá moc rozumově vysvětlit, ale také bych to nechtěl zlehčit, abychom náhodou nepřišli ke zkratkovitému úsudku: co si nedovedu představit, to je nesmysl,
to není, to neexistuje. Vždyť mnozí lidé takto pro racionalizaci přišli o víru.
My však máme právě o velikonocích příležitost naučit se důvěřovat. Naučit se věřit
Tomu, který je dál, než dohlédnou naše dalekohledy; blíž než dohlédnou naše drobnohledy; který je mimo dosah našich rozumových zkušeností. O velikonocích máme příležitost
navzdory všemu nepochopitelnému uvěřit slovům, že i my, vyjdeme z hrobu a budeme mít
jeho podobu.
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Je taková víra proti zdravému rozumu? Je nerozumná? Dřív si to někteří lidé mysleli,
zvláště ti, kteří žili pouze hmotnými starostmi. Ale teď už víme, že víra v Boha, ve věčné
Bytí, není proti zdravému rozumu. My si dnes už uvědomujeme, že vše kolem nás je rozdělené na různé stupně bytí, a ty stupně bytí jsou od sebe nepředstavitelně vzdálené. Dovede
si například atom představit sama sebe jako součást drahokamu, jako součást třeba tatranských štítů? Dovede si kámen představit, že existuje něco jako květina? Dovede si květina
představit, že se tu na ni dívá myslící bytost, člověk? Stejně tak snadno si nedokáže člověk
představit sebe jako součást Božího bytí.
Vidíte tu cestu? Atomy se skládají na organizovanou hmotu. Hmota se skládá do vyšších
forem bytí, rostlin a živočichů. Od zvířete je jen krůček k člověku. Od člověka jednotlivce
jde ke společenství lidí v lásce. A tato láska je tak vysoká a dokonalá, že neumírá s hmotou
těla, že se vrací a sjednocuje se svým Zdrojem, o kterém prakticky mnoho nevíme, ale kterému jsme dali jméno Bůh.
Podařilo se mi tímhle slovem vám předat víru, dokázat vám, že existuje Bůh? O to jsem
se vůbec nyní nechtěl pokusit. To je něco, co my nemůžeme plně rozumem pochopit. Víru
můžeme přijmout jen jako skutečnost, s kterou se setkáváme v našem životě.
Je dnes možné uvěřit v Krista věčného a žijícího? Jeden atomový vědec napsal, že lásku chápe jako energii silového pole. Proč ne? Jiný atomový vědec řekl, že došel o vzniku
života na zemi k přesvědčení, že základní stavební látky živých organismů samy od sebe
oživnout nemohly. Že tu bylo ještě potřeba nějakého impulzu. A tento impulz byl jen jediný
a jen jednou. Proč ne? Fyzikové říkají Velký třesk, biologové Impuls života. Proč ne? My
křesťané tenhle ojedinělý impuls dávno známe z Bible. Tam se tomu říká stvoření.
My, co jsme si víru zachovali, i když nebyla zrovna v módě, můžeme si dnes s radostí
opakovat, že slavit křesťansky velikonoce znamená uvěřit, že můj život má smysl a dobrý
cíl. Uvěřit, že můj život bude pokračovat ve vyšší formě, ve vyšším společenství. Uvěřit, že
už teď s tímto věčným životem, s vyšším společenstvím, navazuji spojení, kdykoli smýšlím
a jednám podle zásad lásky. Protože láska je přitažlivost Boží. Láska je ovzduší nebe.
Přeji vám všem velikonoční radost z prohloubení víry v Ježíše Krista. Zakořenění v jeho
Duchu lásky. Přeji vám všem jásavou velikonoční radost, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, a že
i my vstaneme s mrtvých a budeme společně v Božím království žít!
P. Miroslav Bambuch
duchovní správce farnosti
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hoslužeb o velikonočních sv
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Pr Kostel sv. Jana Křtitele Kněždub
21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Mše svatá: 19.00 hod.
Soukromá adorace: do 21.00 hod.
22. 4. VELKÝ PÁTEK
Křížová cesta: 15.00 hod.
Velkopáteční obřady: 19.00 hod.
Celonoční adorace.
23. 4. BÍLÁ SOBOTA
Začátek vigilie: ve 21.00 hod.
24. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá v: 9.30 hod. spojená s obřadem
žehnání velikonočních beránků
25. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Mše svatá v: 9.30 hod.
1. 5. DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše sv. v: 9.30 hod.
Neděle Božího milosrdenství
První májová pobožnost s korunkou Božího milosrdenství
a se svátostným požehnáním
Začátek ve: 14.00 hod.
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hoslužeb o velikonočních sv
o
b
m
átcí
ra
g
o
ch
Pr Kostel sv. Anny Tvarožná Lhota
21. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
Mše svatá: 17.30 hod.
Soukromá adorace: do 21.00 hod.
22. 4. VELKÝ PÁTEK
Křížová cesta: 15.00 hod.
Velkopáteční obřady: 17.30 hod.
Celonoční adorace.
23. 4. BÍLÁ SOBOTA
Začátek vigilie: v 18.30 hod.
24. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá v: 8.00 hod. spojená s obřadem
žehnání velikonočních beránků
25. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Mše svatá v: 8.00 hod.
1. 5. DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mše sv. v: 8.00 hod.
Neděle Božího milosrdenství
První májová pobožnost s korunkou Božího milosrdenství
a se svátostným požehnáním
V kostel sv. Jana Křtitele Kněždubě, ve: 14.00 hod.

Pastorační plán farnosti Kněždub na rok 2011
17. 4. 2011 – Květná neděle – kostel Tv. Lhota, kostel Kněždub (neděle)
21. 4 – 25. 4. 2011 Velikonoce (Zelený čtvrtek – velikonoční pondělí)
1. 5. 2011 – Zahájení májových pobožností – kostel Kněždub (neděle)
8. 5. 2011 – Hasiči – pouť ke sv. Floriánovi – žehnání hasičského auta (neděle)
14. 5. 2010 – Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci (sobota)
15. 5. 2011 – První svaté přijímání Tv. Lhota 10.00hod.
22. 5. 2011 – První svaté přijímání Kněždub 10.00hod.
29. 5. 2011 – Ukončení májových pobožností – na Výletišti u kapličky Tv. Lhota (neděle)
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15. 6. 2011 – Mše sv. na ukončení školního roku + předávání vysvědčení – Tv. Lhota (středa)
17. 6. 2011 – Mše sv. na ukončení školního roku + předávání vysvědčení – Kněždub (pátek)
23. 6. 2011 – Slavnost Těla a Krve Páně – Kněždub (čtvrtek)
25. 6. 2011 – Slavnost Těla a Krve Páně – Tv. Lhota (sobota)
26. 6. 2011 – patrocinium – pouť Kněždub (neděle)
1. – 9. 7. 2011 – Ministrantský tábor
7. – 14. 7. 2011 – Dětský tábor
23. – 24. 7. 2011 – patrocinium – pouť Tv. Lhota sv. Anna (sobota + neděle)
7. 8. 2011 – Prosebná pouť na sv. Antonínek /15.00hod./ novéna (neděle)
21. 8. 2011 – Myslivci – pouť ke sv. Hubertovi – kostel Kněždub (neděle)
28. 8. 2011 – První mše sv. pro děti po prázdninách – kostel Kněždub a Tv. Lhota (neděle)
Žehnání aktovek + táborák na farní zahradě
3. 9. 2010 – Dožínky (sobota)
10. 9. 2011 – Pouť za obnovu rodin a nová povolání – Velehrad /děkanát Veselí n. M./
(sobota)
15. 9. 2011 – Pouť farnosti na sv. Hostýn (čtvrtek)
18. 9. 2011 – Farní den – Tvarožná Lhota (neděle)
23 – 24. 9. 2011 – Děkanátní setkání ministrantů
(pátek, sobota)
28. 9. 2011 – Slavnost sv. Václava
2. 10. 2011 – Růžencová pobožnost „na Nivkách“ Kněždub (neděle)
+ drakiáda v Kněždubu
16. 10. 2011 – Krojované hody s právem – Kněždub (neděle)
1. 11. 2011 – Slavnost Všech svatých (úterý)
2. 11. 2011 – Vzpomínka všech věrných zesnulých (středa)
27. 11. 2011 – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců – kostel Kněždub + Tv. Lhota
21. 12. 2011 – Rozžíhání obecního stromu (středa)
24. 12. 2011 – Štědrý den – odpoledne – vánoční bohoslužba pro děti a rodiče 13.30hod.
kostel Kněždub; Tvarožná Lhota 21.30hod.; Kněždub 24.00hod.
27. 12. 2011 – Svátek sv. Jana apoštola, mše sv. vinaři – žehnání vína (úterý)

8. Povídka
Povedená svatba.
V minulých dobách, když se na vesnici konala nějaká svatba, obvykle krojová, vždy to stálo
za podívanou. U svatebního domu se tísnila spousta zvědavců, převážně žen, aby všechno
viděly a nic jim neušlo. Také ochutnaly svatební koláčky, co kuchařky venku na návsi v
mísách roznášely.
V jednom roce, v měsíci únoru se také uskutečnila jedna taková svatba. Den předtím napadlo hodně nového sněhu. Jelikož ženich bydlel na jednom konci vsi a nevěsta na druhém,
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museli si občané před svými domy aspoň z části sníh lopatami odházet, aby svatební průvod i s muzikanty mohl přejít.
Tetka Poluša v teplé kacabaji, zabalená do vlňáku, šla přes celou dědinu, aby se dostala
až k domu nevěsty. Netáhla ji zvědavost, jen zášť a pomsta. Nebylo u lidí tajemstvím, že
ona a její bývalá kamarádka z mládí Barbora, se spolu už mnoho let hněvaly a pomlouvaly
navzájem.
Jak by mohla nevzpomenout na dobu před pěti lety, kdy dělali svatbu dceři. Když mladí
tehdy přiznali pravdu, že svatba „mosí byt,“ táta tak řádil, až se dům jeho křikem v základech otřásal.
Aby toho nebylo málo, bývalá kamarádka Barbora přiléla olej do ohně a nadělala v rodině
ženicha plno pohoršení a klepů. Ti se samozřejmě urazili, ženich nepřicházel a mladí se
málem rozešli.
První reakce matky Poluše byla: „Já ju dám k sůdu!“ Ale co by pomohlo to vyhrožování,
když by jim dcera zostala „v haňbě.“
Nezbylo jí nic jiného, než přimět mladičkou plačící nevěstu, aby to daly všechno do pořádku. Šly spolu večer okolo humen, aby je nikdo neviděl do domu jejího nastávajícího a
vysvětlily jemu i jeho rodičům, že všechny ty pomluvačné řeči se nezakládají na pravdě.
Bylo nutno také podotknout povinnost o urychlení plánované svatby.
Zvítězil zdravý rozum i trocha dobré vůle. Mladí se udobřili, přestali si trucovat a byla
svatba. Všechno se v dobré obrátilo po narození malého Tonečka, kluka jako buka. Pryč
byla všechna nepohoda, rodiny se spolu dobře snášely.
Jenže Poluša nebyla z těch, které zapomínají a odpouštějí. Ono se to v životě točí všelijak.
Vždyť její úhlavní nepřítelkyně musí teď stejně tak pospíchat se svatbou své dcery.
Proto trpělivě přešlapovala ve sněhu u jedněch vrat blízko svatebního domu, aby jí všecky
ty tehdejší potupy mohla vrátit.
Nevěsta prý se do kroje oblékala u sousedů. Právě vyšly z jejich dveří. Ona i matka.
Odlepila se od těch vrat a šla jim v ústrety s pohrdavým úsměvem. „Ná vitaj svatební mamičko, aj s cérů. To máš bezúhonnů nevěstu, enom co je pravda. Pamatuješ, když sa naša
Mařa vdávala? Byla pro vás terčem posměchu a pomluv. A ejhle... Tvoja cnostná nevěsta
si bude dnes při muzice s ženichem vykračovat, až jí budů na hlavě pantle létat.“ Obě ženy
nečekaly takový vpád urážek a hněvu. Byly tím tak zaskočeny, že přešly beze slova.
Však už se pomalu scházeli svatební hosté a u domu postávaly zvědavé tetičky. Stoupla si
trochu stranou a počkala i ona, aby něco viděla. Bylo slyšet jak buben „tříská“ stále blíž,
to přicházel průvod i s ženichem. Kuchařky roznášely koláčky. Nevzala si. Kolem ní šla
nějaká cizí kuchařka a zase jí nabízela. „Teti okoštujte a vemte si aj cukrové.“ „Drápla“
teda hned dva koláčky, v míse vylovila i trdelník a dala do vlňáka. Pak šla spokojeně domů.
Řekla, co chtěla říct, měla „dušu na místě.“
V dobré náladě přišla po obědě k naproti sousedům drat peří a všem dračkám to vyprávěla,
ale že ochutnala i svatební koláče, to neřekla. Jen zpečetila, prý do své smrti celou jejich
rodinu nechce vidět.
Po dvaceti letech....
Dcery obou znepřátelených matek měly na to jiný názor. Pro ně byly jejich stálé hněvy
úplně bezpředmětné. Ony spolu jezdily do zaměstnání. Seděly vedle sebe v autobuse, normálně se bavily a povídaly si o svých potomcích, Tonkovi a Martičce. Proč by se Tonkovi
právě ona nemohla líbit? Samozřejmě se to dozvěděla i babička Poluša a zlostí vyrostla
snad o půl metra. Křičela, nadávala a vyhrožovala vnukovi, co všechno mu chtěla dát, ale
nedá, vezme-li si děvče z takové rodiny atd.
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Pak zvýšila hlas zase dcera. „Mami a dost“ Co už těch hněvů bylo za ta léta. O nikoho se
nestarej, do ničeho nezasahuj.“
Babi sledovala tedy s nevolí přípravy ke svatbě. Svatební matky daly ušit babičkám k té
příležitosti stejné fěrtůšky, aby byly nastrojené. A posadily je v kostele do lavice vedle sebe.
Začala mše svatá. Nevěsta v bílém závoji, šaty nadýchané jak obláček stála vedle ženicha
a jak to těm mladým spolu slušelo. Zpěvačky na kúru za doprovodu varhan zpívaly, kněz
promlouval ke snoubencům. A jak to vnímaly ty dvě nesmiřitelné osoby?
Jedné slza ukápla, druhá si ji setřela tajně. Pan farář jako při každé bohoslužbě řekl. „Pozdravte se pozdravením pokoje.“ Také ony si podaly pravé ruce a potichu zašeptaly, „Pokoj
Tobě.“
Stejný pořadník židlí byl pro ně i u slavnostní tabule, kam všichni svatebčané po oddavkách
odjeli. Jak by to vypadalo, kdyby při svatebním veselí seděly vedle sebe a nemluvily. Začala babička nevěsty. „Čuješ Poluško, to je tady pěkné prostředí. Všecko vystrójené a dobré
jídlo. Za našeho mládí bývaly svaďby doma. Postele, skříně a všecko ostatní bylo vystěhované ve stodole a kuchařky obvykle vařily na dvoře. Měly tam postavený sporák, aj kotel a
zmatek v baráku po celý týden.“
„Baže, ba, přikyvovaly obě a najednou si velice rozuměly. Povídaly, vzpomínaly o všem
možném za doby minulé. O dlouhém hněvu a nesvárech nepadlo ani slovo.
Rozjaření svatebčané připíjeli nejen novomanželům, ale i těmto svérázným babičkám.
Budou-li křtiny po svatbě brzy, nebo později, nebylo už v té době vůbec podstatné.
Marie Novotná

Maškarní bál.
Bylo to v jednom roce, v měsíci lednu. Napadlo spoustu sněhu a za stálých mrazů i ledových
větrů se dalo očekávat, že sněhová pokrývka velmi dlouho potrvá.
Přes mrazivé zimní počasí nebylo ve vsi nouze o četné plesové radovánky a týden co týden
se pořádal v kulturním domě nějaký taneční bál, vždy s hojnou účastí. Vždyť bylo svobodné
mládeže plná dědina.
Týden před fašankem pořádala organizace Sokola maškarní ples a ten se těšil velké oblibě.
Chystaly se na něj i dvě kamarádky Pavlínka a Majka. Obě šily ve velké šicí dílně. Šití na
strojích jim docela šlo, nebyl tedy problém, „spíchnout“ si něco na ten maškarní bál. Ze
světle modré lehounké látky ušily stejné šaty, ty pak každý večer až pozdě do noci zdobily,
aby v nich mohly představovat třpytivé hvězdičky.
Každá z dívek měla už svého frajíra, proto Janek a Jurka marně slídili a vyzvídali, co za
masky si děvčata chystají. Nezjistili nic. Takové tajemství se přece prozradit nesmělo.
Konečně nadešel ten sobotní večer, pro obě kamarádky tak očekávaný. Maškarní garderoby
si složily do velkého kufru. Musely jej odvézt na kole až dolů do dědiny ke známým, tam
se potom chtěly obléct.
Majka vedla kolo, Pavlína držela kufr a jely. Vzápětí však kolo po ledě sklouzlo a do sněhové závěje spadly obě i s kufrem. Pečlivě uložené, nazdobené šaty a všechno ostatní co
k maškarním doplňkům patřilo, se vysypalo do sněhu. Ani to jim na veselé náladě nic
neubralo, právě naopak. Stejně tak necítily zimu, když cupitaly po sněhu při 20º mrazu,
v lehkém oblečení a letních botkách.
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Když vstoupily do již plného sálu, kde poskakovaly v rytmu hudby rozličně oděné pohádkové bytosti, vzrušením ani nedýchaly a vmísily se mezi ně. Hned se k nim připojil mohutný měsíc a třpytivé hvězdičky z modré oblohy se otáčely kolem něho.
Na maškarní rej se přišlo podívat také hodně zvědavců. Ti obsadili všechny stoly. Nebyla
volná žádná židle, ani lavka a kteří si neměli kam sednout, postávali, kde se dalo.
K těm patřili i galáné, Janek s Jurků. Oči měli na stopkách, marně však hledali, které asi
jsou ty jejich milé. Poznat je v takové spoustě masek, bylo nemožné. Chlapci ale dlouho jen
tak nestáli. Rázem se ocitli v kole, aniž by věděli s kým.
Pavlu přešel humor. Dokud Janka pozorovala, že se jen tak díval, byla v klidu. Jak ho ztratila z očí, měla strach, aby nezapadl do šenku a neopil se. Šikovný Jura byl vzácný. Točil se
v kole s bílou vílou, vzápětí ho svým vějířem ovívala turecká tanečnice, nemohl se ubránit
dotěrné divožence. No prostě, masky si ho doslova podávaly.
To vše Majka nesledovala. Však on se neztratí, ani jí neuteče. Ukáže se mu až při odmaskování.
Líbil se jí velký měsíc, pak zase křepčila v kruhu trpaslíků, točila se okolo pestrobarevného
šaška. Bavila se a byla ve svém živlu. U stěny v přísálí spatřila cizího chlapce. Stál tam sám,
pohlížel tak nejistě a byl velice hezký. Kdo to je a kde se tu vzal? Odvážně šla k němu a
úklonou ho požádala o tanec. Při prvních krocích valčíku jí stiskl ruku a řekl překvapeně.
„Liduško, jsi to ty?“ Teď byla překvapená zase ona. S kým si ji to spletl? Přesto kývla na
souhlas a stisk ruky opětovala.
Přiznal, jak stále myslí jen na ni. Věděl, že asi bude na plese, proto přijel. A prý ji poznal
i zamaskovanou. Chtěl, aby něco řekla, nebo trochu odhalila obličej. Zavrtěla hlavou, že ne
a přitáhla si pevněji rukou závojek. Pak od svého tanečníka odběhla. Proč by poslouchala,
co nepatří jí? Chlapec ji však hledal v chumlu tančících. Zalichotilo jí to.
„Liduško, neodcházej prosím. Já chci tančit jen s tebou. Pak už zůstala jen v jeho náruči.
Bylo jí docela milé, hrát dál roli domnělé Lidušky a poslouchat tak zamilované řeči. Ba
dokonce si přála, aby tato pěkná chvíle tančit s ním, ani neskončila.
Tramtaradáááá.... Ozvala se trubka z podia, to muzikanti hlásili odmaskování.
Jako všechny masky v sále, i ona odhalila svou tvář, tomu neznámému. Ten zbledl, pustil
její ruku a jen cosi nesrozumitelného zakoktal.
Po odmaskování ji ani nevyzval k tanci a odešel. Měl pocit, že se ztrapnil? Když vyznal své
city a nevěděl komu?
Teprve teď, bledá zklamáním, hledala očima Jurku. A on v pevném obětí tančil s jakousi
cizí dívkou v roli půvabné cikánky. A ji jakoby ani neviděl, nebo nechtěl vidět. Sobě si vinu
nepřiznala. Vždyť se tiskla na cizího hocha, ale její frajír si nic takového dovolit nesměl.
Když se na moment od své tanečnice vzdálil, přiblížila se Majka k té cizí dívce a tiše ji
oslovila. „Slečno, co si to dovolujete, bavit se důvěrně s mým chlapcem? Já s ním totiž již
delší dobu chodím.“ „Prosím?“ Řekla na to uraženě ta neznámá kráska. Pohodila hlavou a
šla si do šatny pro plášť.
Majce neušlo, že její milý také už oblečen, rychle spěchal za ní a pak spolu vyšli ven
do tmavé noci. Plesová zábava pokračovala. Majka ztratila náladu i sebevědomí, třeba se
snažila usmívat a bavit s jinými tanečníky. Pro Pavlu rovněž ples dobře neskončil. Janek
se opil. Nevěděla vůbec, jak a kdy se dostal domů. Po plese se spolu udobřili, ale Majka
s Jurků ne. Asi to nebyla ze strany obou ještě ta pravá láska.
Marie Novotná
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