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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ukrajuje dílek po dílku a my se ocitáme opět na sklonku dalšího roku –
roku 2014. Je pravdou, že ukrajuje nám všem stejnou měrou, jen se snad zdá, že nějak
rychleji než bývávalo zvykem. Je to však jen klam a hektičnost dnešního způsobu života,
který nám nedává možnost naplno prožít a vychutnat si okamžiky a události, které prochází našimi životy.
Pokud se ohlédneme zpět v letošním roce, první co nás napadne je to, že jsme zase
o rok starší a mnozí si povzdechneme: „ vždyť teprve začal školní rok a za chvíli máme
pololetí „ nebo taky : „ nedávno byly hody a za chvíli už bude fašank „. Bohužel se s
tím musíme nějak srovnat, a alespoň v těchto dnech bychom měli zvolnit, najít si chvilku
klidu a na konci adventního období, naplněného očekáváním vánočních svátků, prožít
v kruhu svých nejbližších vzácné dny klidu, míru a vzájemného porozumění. Je to jistě
přáním nás všech, ale zda tomu opravdu tak bude, záleží jen na nás samotných.
Období konce roku se nese vždy ve znamení bilancování toho, co jsme v tom letošním roce odvedli ve prospěch svých nejbližších, společnosti ve které žijeme ale také
sami pro sebe. Hodnocení to může být pro někoho radostné pro jiného méně. Vždy je
ale důležitý pocit toho, že jsme konali v dobré víře, i když naše snažení nepřineslo vždy
kýžený výsledek, který byl našim přáním. Věřím však, že pro většinu z Vás byl rok 2014
úspěšným.
Na to, zda byl letošní rok úspěšný i z pohledu obce je třeba pohlížet z více úhlů. Při
tomto hodnocení se nebudu pouštět do vyjmenovávání provedených investičních akcí.
Ty jsou koneckonců obsahem zpravodajů za jednotlivá čtvrtletí a měli jste možnost se s
nimi již obeznámit. Obecně se dá říci, že většina plánovaných akcí a projektů byla uskutečněna. O některých projektech bylo rozhodnuto teprve v průběhu roku, podle vývoje
dotačních možností a potřeb obce, a byly uskutečněny tzv. nad plán. Současná situace
v dotačních řízeních a možnostech je taková, že je potřeba být operativní a připraven
včas reagovat, jinak není šance uspět. Realizace některých akcí se naopak prodlužuje,
přestože se snažíme o jejich naplnění. Někdy však nejde vše tak, jak si člověk představuje a bohužel nejhorší situace nastává tehdy, když není v jeho silách situaci ovlivnit a
je odkázaný na rozhodování jiných. Nicméně stěžejní a prioritní projekty pro nejbližší
období, které hodlá obec realizovat, se nachází v závěrečné fázi administrativních příprav a v roce 2015 by mělo dojít k jejich fyzické realizaci. Jedná se především o zahájení
výstavby inženýrských sítí pro výstavbu RD za hřištěm a rekonstrukci chodníkových
tras ve střední části obce podél hlavní cesty na obou stranách. Cena obou projektů se
pohybuje v řádech milionů korun a bude třeba bezchybná realizace výběrových řízení
na dodavatele tak, aby se obec vyhnula případným komplikacím ve vztahu k zákonu o
veřejných zakázkách. U rekonstrukce chodníků jsme navíc limitováni dalším faktorem,
což je přidělení dotace ze SFDI, který akci pečlivě sleduje již nyní od projektové přípravy. Dotace na tuto akci by se měla pohybovat ve výši téměř 4 mil.korun a rozhodnutí o
jejím přidělení bychom měli obdržet v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015. K samotné
realizaci bude následně také potřebná součinnost s majiteli nemovitostí, podél kterých
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bude oprava chodníků probíhat. Před započetím akce budou proto sezváni k jednání na
obecním úřadě, kde jim budou vyjasněny podrobnosti.
Z pohledu kulturních a společenských událostí, které by se měli uskutečnit v roce
2015, proběhla tradiční schůzka představitelů všech aktivních organizací v obci a výsledkem našeho společného jednání je zpracovaný harmonogram dosud známých kulturních
akcí pro příští rok, který je obsahem tohoto vydání zpravodaje. Akcí je připravováno
mnoho, tak pokud se přímo nezúčastníte na jejich organizaci, přijděte tyto akce alespoň
navštívit a podpořit tak jejich organizátory.
Vážení spoluobčané, dovolte mě, abych závěrem svého úvodního slova tohoto vydání zpravodaje, poděkoval Vám všem za spolupráci a činnost, jíž jste v letošním roce
jakýmkoliv způsobem vypomohli a usnadnili práci ve prospěch obce.
Přeji Vám za sebe i všechny zaměstnance obecního úřadu příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v nastávajícím novém roce
2015.
Libor Grabec - starosta obce

2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za
období od 1.11.2014 do 12.12.2014.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE KNĚŽDUB, KONANÉ DNE 7.11. 2014.
ZO schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

Program ustavující schůze ZO Kněždub
Zapisovatele ing. Jana Petruchu
Ověřovatele zápisu Radima Hoňku a Radima Hrbáčka.
Jednací řád zastupitelstva obce Kněždub v platném znění beze změn.
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 254, 696 64
8) Zvolení neuvolněného místostarosty obce Ing. Jana Petruchu, Kněždub 131, 696 64
9) Volbu Finančního výboru ve složení: předseda Mgr. Jaroslav Mrkva, členové: Milan Durna, Radim Hoňka.
10) Volbu Kontrolního výboru ve složení: předseda Miroslava Andrýsková, členové:
Radim Hrbáček, Josef Zubatý.
11) Volbu Komise výstavby a životního prostředí ve složení: předseda Miroslav Mařík,
členové: p. Milan Durna, p. Radim Hoňka, p. Libor Grabec a Ing. Jan Petrucha
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12) Volbu Komise kulturní, sociální a školské ve složení: předseda Radim Hrbáček,
členové: Marie Křížanová, Mgr. Jaroslav Mrkva, Miroslava Andrýsková, Miroslav
Mařík, Danuše Máčalová, Josef Zubatý.
13) Členy VH DSO ČOV Velička: Libor Grabec, ing. Jan Petrucha, Danuše Máčalová,
Mgr. Jaroslav Mrkva, Miroslav Mařík, Milan Durna, Radim Hrbáček, Miroslava
Andrýsková, Marie Křížanová, Radim Hoňka, Josef Zubatý,
14) Volbu zástupců obce v Radě ZŠ a MŠ Kněždub, příspěvkové organizace: Mgr. Jaroslav Mrkva, Radim Hoňka, Radim Hrbáček.
15) Výši odměn pro členy ZO Kněždub a pro neuvolněného místostarostu dle nařízení
vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů
16) Užívání soukromého vozidla starostovi obce ( Reg.značka : 3B4 1654 ) při dopravě
na jednání probíhající v zájmu obce.
17) Smlouvu č. 14217691 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
ZO bere na vědomí:
1) Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).

3. INFORMACE PRO OBČANY
Informace ke splatnosti místních poplatků za rok 2014.
Žádáme občany, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad zaplatit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu za 1. pololetí roku 2014, dále poplatek za
psa za rok 2014.

Upozornění občanům
Dne 20.11.2014 dokončil Katastrální úřad pro JmK, Katastrální pracoviště Hodonín obnovu katastrálního operátu v katastrálním území obce Kněždub. Tímto dnem taktéž nabyl platnosti nový katastrální operát.
To znamená, že digitalizací katastru původní parcelní čísla pozbyla platnosti a nahradila je nová parcelní čísla.
V intravilánu obce (tj. pod rodinnými domy a zahradami) se až na malé výjimky parcelní
čísla nezměnila. Pracovníci Katastrálního úřadu Hodonín byli přítomni v průběhu měsíce října v určené dny na obecním úřadě a každý z Vás měl možnost si změnu číslovaní
parcel ověřit.
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (v platném znění), Vám změnou
katastrálního operátu vznikne povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí (ve
kterém uvedete změny v číslování parcel a výměrách) u Finančního úřadu ve Veselí nad
Moravou. Upozorňujeme, že daňové přiznání je nutné podat nejpozději do konce
ledna 2015 !
Libor Grabec, starosta obce
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Honební společenstvo Kněždub
svolává

VALNOU HROMADU HS
která se koná dne
6. února 2015 v 18.30 hodin
na klubovně MS Šumárník Kněždub

Pořad valné hromady
1. Zahájení
2. Schválení jednacích bodů valné hromady
3. Zpráva starosty honebního společenstva
4. Zpráva finanční, čerpání rozpočtu
5. Návrh rozpočtu na rok 2015
6. Zpráva revizní komise
7. Informace Mysliveckého sdružení Šumárník Kněždub
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
starosta HS Zachar Václav

r r r
Obecní úřad Kněždub žádá všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby si provedli před zimou zabezpečení vodovodních šachet proti promrznutí. V případě poškození vodoměru, případně přípojky vodovodu k dané nemovitosti
v důsledku řádného nezajištění šachty, ponese za vzniklé škody odpovědnost majitel nemovitosti.

ÚŘEDNÍ HODINY O SVÁTCÍCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
od 22.12.2014 – do 2.1.2015
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý

22. 12. 2014
23. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2015
29. 12. 2014
30. 12. 2014

7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Neúřaduje se

Středa
Čtvrtek
Pátek

31. 12. 2014
1.1.2015
2.1.2015

Neúřaduje se
Svátek
Neúřaduje se

Vánoční svátky
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
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4. ŠKOLNÍ OKÉNKO
Plán akcí Základní a Mateřské školy Kněždub na rok 2015.
LEDEN
17. 1. 2015 – Karneval
22. 1. 2015 – Zápis dětí do 1. třídy
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Příprava krmítek pro ptáky, doplňování
semínek MŠ
Péče o zvěř - /kaštany, mrkev, tvrdý
chleba/ MŠ
ÚNOR
Masopustní obchůzka vesnicí
BŘEZEN
18. 3. 2015 – Den otevřených dveří
Ukázka práce dobrovolných hasičů
30. 3. 2015 - 2. Tvarožnolhotská olympiáda
Návštěva knihovny MŠ
Capačka – poznáváme své okolí MŠ
VIS Bílé Karpaty MŠ
DUBEN
13. 4. 2015 - Plavání
20. 4. 2015 - Plavání
22. 4. 2015 - Den Země - úklid v okolí školy
22. 4. 2015 - Den Země - MŠ
27. 4. 2015 - Plavání
Velikonoční tvoření
Návštěva „Selského statku“ MŠ
Exkurze do hasičské zbrojnice MŠ
KVĚTEN
4. 5. 2015 - Plavání
5. 5. 2015 - Zápis dětí do MŠ
10. 5. 2015 - Den matek + 50. let MŠ v
Kněždubě
11. 5. 2015 - Plavání
18. 5. 2015 - Plavání
25. 5. 2015 - Plavání
Hledání pokladu – MŠ
Dopravní výchova
Péče o bylinkový záhon
Hledání pokladu

ČERVEN
1. 6. 2015 – Den dětí
1. 6. 2015 - Plavání
8. 6. 2015 – Plavání
15. 6. 2015 - Plavání
Školní výlet
Cesta na mysliveckou chatu (myslivci a
hasiči)
Rozloučení s žáky 5. ročníku – bowling
Veselí nad Moravou
Rozloučení s předškoláky – MŠ
30. 6. 2015 – Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015
Den dětí - týden dětem k svátku
- Kreslení na chodníku
- Pohádková zahrada
- Sportovní den
- Výlet
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Okénko do školní družiny
Od začátku školního roku jsme ve školní družině zahájili pravidelnou měsíční soutěž v
různých dovednostech. Vítěz dostane kromě drobné ceny i náš „putovní pohár“, který si
odnese na celý týden domů. V říjnu vyhráli soutěž „Nejvyšší věž“ Kuba Vařecha, Filip
Mareček a Ladík Chudíček. Kluci byli kreativní a postavili věž z kbelíků na hračky.
Říjnovou soutěž o nejoriginálnějšího draka vyhrály Andrejka Šmejdovcová s Radečkou
Klvačovou. „Stojím jako čáp“ byla listopadová soutěž. Vítězkou se stala Kristýnka Vítková, která vydržela stát na jedné noze více než 8 minut (zkoušela jsem to, ale neustála
jsem ani čtvrtinu vítězného času…). V prosinci budeme soutěžit o nejlepšího kapra ze
slaného těsta. Já sama se už moc těším na další soutěže (a doufám, že děti také).

Během podzimu jsme mimo jiné zkoušeli pouštět draka (který bohužel nelétal), nahlédli
jsme za dvířka dramatické výchovy (děti si zahrály na moderátory televizních novin,
vžily se do postavy sv. Martina aj.), trávili jsme čas na víceúčelovém hřišti a zkrášlovali
si naši družinu podzimními výrobky a obrázky.
Už nám nastal nejkrásnější čas v roce – čas adventní. Čteme si příběhy o Mikuláši a
čertech, nazdobili jsme si vánoční stromeček, pouštíme si koledy, při kterých vyrábíme
drobnosti spojené s touto krásnou dobou. A i přesto, že si čas ve družině užíváme plnými doušky,
všichni se už moc těšíme na vánoční prázdniny…
			
Eva Štípská, DiS.
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Listopad v mateřské škole.
Měsíc listopad je ze všech měsíců v roce asi nejméně oblíbený. Babí léto už je pryč a do
Vánoc – u dětí nejoblíbenějších svátků, ještě daleko. Sychravý podzim jsme si zpříjemňovali povídáním o zdraví a o všem, co k tomu patří. Poznávali jsme části těla, seznámili
se s některými vnitřními orgány a jejich významem pro náš život. Děti obkreslovaly
postavu, do ní kreslily proudění krve, vystřihovaly a umísťovaly vnitřní orgány, skládaly
skládačku postavy, za pomoci paní učitelek vyhledávaly nové informace v encyklopediích, modelovaly postavy z plastelíny, učily se poznávat pravou a levou stranu. Zahráli
jsme si spoustu her - např. Tlukot srdce, Myšlení nebolí, Na lékaře, Slepíme se spolu,
Baba Rýma atd. Nezapomněli jsme ani na správnou hygienu a vhodné oblékání (procvičili jsme si zapínání knoflíků a zipů, vázání tkaniček) a na pohyb na zdravém vzduchu a
na cvičení. Dětem se také líbilo vyhledávání a vystřihování zdravých potravin a hlavně
samostatná příprava zdravé svačinky. Děti si samy nabíraly do misek ovesné vločky, na
to si krájely na drobné kousky sušené ovoce, kolečka banánu, navrch daly jogurtovou
čepici a zakáply sladkým medem. Až na malé výjimky svačinka všem velmi chutnala a
někteří si i přidávali. Druhý den jsme si zase připravili zdravé bylinkové čaje z našich
vypěstovaných a usušených bylinek. Děti ochutnávaly a hodnotily čaje z měsíčku lékařského, z máty, dobromysle, meduňky a taky ze šípků. I když nebyl žádný z čajů ničím
slazený, vypili je skoro všichni.
Počátkem prosince začíná těšení anebo i obavy z příchodu Mikuláše. Náležitě jsme se
na tuto událost přichystali. Vyráběli jsme andělíčky i čerty z papíru a kelímků, napekli a
nazdobili perníčky. Každý z této trojice pak od nás dostal svoji perníkovou postavičku.
K tomu jsme jim zarecitovali básničky, čertovi zazpívali veselou písničku a společně si
zatančili. Všechno dobře dopadlo, čert si nikoho neodnesl a anděl s Mikulášem nám na
závěr nadělili balíčky s ovocem a nějakou sladkostí.
A připravujeme se na Vánoce….
Tak ať je vám s nimi hezky a rádi se mějte,
v novém roce samé štěstí cestou potkávejte.
Za kolektiv MŠ J. Frolková
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5. 12. 2014 - Mikuláš
I letos nás navštívili v základní a mateřskou školu čerti s andělem a Mikulášem. Dětem
přinesli balíčky se sladkostmi.

5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI.
Setkání seniorů
Rok 2014 uplynul jako mávnutí kouzelným proutkem. Čas neúprosně ubíhá a opět nastala 1. neděle adventní – v její předvečer se vždy koná přátelské posezení našich seniorů.
Vítáme je vždy na místní sokolovně, kde je pro ně připraven kulturní program a občerstvení. Skladba programu je vždy náročná. Ale naši „Kněždubští umělci“ si vždy poradí.
Každá babička a dědeček mají rádi své vnuky, a tak letos ti naši nejmenší program zahájili. Malý taneční kroužek zatančil, děti ze základní školy se představily s pohádkou
O pejskovi a kočičce, pásmem písní, hrou na flétny a také předvedly, jak jezdí „četa se
značkovými auty“.
„Kněždubský“ Karel Gott s Darinkou přidali oblíbené „Zvonky štěstí“. Operní pěvci
„Cvaj tenore„ sebrali důchodcům úplně dech a kamarádi táborového ohně připomněli
známé trampské písničky. Přivítali jsme také skupinu ze Skotska v tradičním oblečení a
s dudami. Závěr pořadu vyplnila scénka jak se „plká po Kněždubsku“ a hlavně „Prostřeno po Kněždubsky“. Trnčené bélešky, šumajzl, kněždubské musli-oškvarky a miliónová
polévka dodaly jistě chuť na dobrou večeři, která se podávala po ukončení pořadu. Při
kávičce zahrála kněždubská kapela „Šlapeto“. Pořadem provázela paní Danuše Máčalová. Seniorům také poděkoval starosta Libor Grabec za jejich aktivní přístup k veřejnému
životu v obci a popřál jim mnoho zdraví do dalšího roku.
Všem, kteří se na průběhu a přípravě letošního setkání podíleli, děkujeme. Příští rok zase
ve zdraví na shledanou už po 13.
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce, hojnost Božího požehnání a do nového roku 2015
hodně zdraví a osobní pohody.
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Další foto na www.knezdub.cz

Sváteční slovo kněze.
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Když na konci minulého století položili podmořský kabel, který spojil nový svět se starým - Ameriku s Evropou, první slova, která se po něm přenesla z jednoho břehu na
druhý, byla: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“
Byly to tytéž věty, kterými v betlémské noci andělé pozdravili lidi, když bylo poprvé
navázáno pevné spojení mezi zemí a nebem - kdy byl Ježíš položen jako spojovací kabel
mezi Bohem a námi, abychom se v něm a skrze něj mohli dorozumět s Otcem, kterého
máme v nebesích.
Vždyť každého, kdo by si dnes přál válku, bychom museli považovat za blázna. A kdo
by si přál pokoj, ale nedělal by to, co si jeho zachování vyžaduje, ten by se také nechoval
rozumně. Ale kdo chce pokoj a dělá vše, co je potřebné pro jeho zachování, je jedním
z těch, o kterých zpívali andělé: „Pokoj lidem dobré vůle.“ To je člověk s dobrou vůlí.
Mnozí lidé dnešní doby by chtěli, aby se splnila druhá polovina betlémské radostné zvěsti, ale tu první jakoby opomíjejí, nechtějí ji slyšet ani přijmout. Chtěli by mít ve světě
pokoj, aniž by se vzdávala Bohu sláva. Jedno bez druhého však nejde uskutečnit. Chtít
pokoj, ale přitom vytlačovat Boha z veřejného i soukromého života znamená, že nikdy

strana 14

Kněždubský zpravodaj 4/2014

nenaleznu toho, který je skutečným dárcem pokoje. Pokoje, který vám nemůže dát tento
svět, neboť on vás uspokojí jen na chvíli, ale není schopen uspokojit vaši duši, která
prahne po něčem skutečnějším, hodnotnějším, po něčem, co nelze koupit, vyměnit, ale
je to potřeba přijmout jako dar od samotného původce pokoje, a tím je Bůh.
Říká se, že jablka nepadají daleko od stromu. Je-li otec dobrý, je dobrý i jeho syn. Neboť všechno, co má, co ví, co umí, přejal od otce. Je-li otec zlý, ani syn mnohdy za nic
nestojí.
Platí-li toto v úzkém rodinném kruhu, o to víc to musí platit v celé společnosti. Mohou-li
„ti nahoře“ konat zlo, oč horší je ten, který si z nich bere příklad? Pokoj však nezíská ani
první ani ten druhý.
Podívejme se však na malé děti, kterým tak často dáváme za příklad malého Ježíška,
hodného chlapečka Panny Marie. Nejsou tyto děti do svého pátého či šestého roku, dokud „ještě věří na Ježíška“, fascinování dobrem a zla se přirozeně bojí, nemají ho rádi a
utíkají před ním?
Proč jenom děti věří v dobro, Ježíška, které není jen nějakou pohádkou, ale je skutečným
dobrem a vítězem nad vším lidským zlem?
V den, kdy opravdu uvěříme, kdy se staneme syny a dcerami našeho nebeského Otce,
budeme ho ctít a vážit si ho, nebudou pro nás jeho slova už vůbec těžká. Ale budeme
milovat všechna jeho přikázání, protože ony jsou cestou vedoucí k pokoji, ony jsou cestou vedoucí k dialogu s ním. V ten den bude mé srdce naplněno Bohem a toho mi nikdo
nevezme. Nad ním nemá vládu ani nemoc, ani smrt, ani zabití, ani nic přítomného ani
nic budoucího nás nemůže odloučit od lásky Kristovy, ve které se učíme milovat našeho
nebeského Otce.
Ten den ho budeme chválit a velebit, ten den budeme ke všem volat: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Požehnané a Bohem naplněné Vánoce vám všem.
P. Miroslav Bambuch

POZVÁNÍ K VÁNOČNÍM BOHOSLUŽBÁM
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN – středa
13.30 hod. – VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI
VE TVAROŽNÉ LHOTĚ
spojená s obřadem otvírání jesliček;
bohoslužbu doprovází schóla
děti nezapomeňte zvonečky!!!

/sbírka na kostel/

21.00 hod. – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/
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25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – čtvrtek
10.30 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve

/sbírka na kostel/

26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA – pátek
10.30 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
14.00 hod. – Vánoční koncert

27. 12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY – sobota
17.00 hod. – mše svatá spojená s obřadem žehnání vína

28. 12. SVÁTEK SV. RODINY - JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – neděle
10.30 hod. – mše svatá spojená s obřadem
obnovy manželských slibů a s obřadem žehnání dětí
při mši svaté zpívají Staré páky a dětská schóla

31. 12. SILVESTR – středa
17.00 hod. – mše svatá na poděkování za uplynulý rok /Te Deum/

1. 1. 2015 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – čtvrtek
/NOVÝ ROK/
10.30 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

/sbírka na kostel/

4. 1. 2015 PŘELOŽENÁ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - neděle
/TŘÍ KRÁLŮ/
10.30 hod. – MŠE SVATÁ
spojená s žehnáním vody, křídy a kadidla
a s obřadem žehnání tříkrálových koledníků
/koledování v obci/

6. 1. 2015 PONDĚLÍ PO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – úterý
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
7.30 hod. – růženec, příležitost ke svátosti smíření
8.00 hod. – výstav Nejsvětější Svátosti
korunka Božího milosrdenství
16.30 ¬hod. – společné ukončení
17.00 hod. – svátostné požehnání a požehnání obce
17.00 hod. – mše svatá
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11. 1. 2015 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle
10.30 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
spojená s obřadem zavírání jesliček
děti nezapomeňte zvonečky!!!
Každý den máte možnost navštívit Betlém v kostele. Vždy 1 hodinu před začátkem každé bohoslužby, a jednu hodinu po mši svaté!

POZVÁNKA
Farní úřad Kněždub, Obecní úřad Kněždub a Kněždubské sbory Vás srdečně zvou na
sváteční

Š TĚP ÁNSK Ý K O N C E RT
Který se uskuteční

26.12.2014 od 14.00 hodin v Kostele Sv. Jana Křtitele v Kněždubě.
Účinkují: Gajdoši z Brna, Ženský a Mužský sbor z Kněždubu, CM Rúža .
Koncert provází mluveným slovem PhDr. Marcela Vandrová.

6. ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Český svaz chovatelů Kněždub
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás, tímto informovat o činnosti naší základní organizace v uplynuvším
roce 2014.
Naše organizace má v současné době 31 členů, cestu k nám si letos našli dva noví mladí
zájemci o chovatelství, čímž stoupl počet mladých chovatelů na číslo 6. Vážíme si toho,
protože není snadné v dnešní době počítačů „bojovat“ a přitáhnout mladé lidi k chovatelství, i proto i nadále zveme do našich řad další mladé lidi, kteří by o chovatelství měli
zájem.
A nyní k našim akcím v uplynulém roce. V první řadě je třeba zmínit již tradiční účast
našeho mladého chovatele Petra Marečka v okresním kole Olympiády mladých chovatelů, konané v měsíci dubnu v Kyjově, kde si vybojoval stejně jako loni v kategorii Chov
exotického ptactva účast na Celostátní Olympiádě mladých chovatelů konané tentokrát
v jihočeském městě Tábor. Zde znovu úspěšně uplatnil své znalosti v chovu exotického
ptactva a v této kategorii obsadil šesté místo.
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V rámci Jánské pouti jsme se zúčastnili prvního ročníku Guláštfestu, kde jsme představili králičí guláš.
Koncem září se konala tradiční místní výstava drobného zvířectva, která patří již řadu
let mezi oblíbené akce v naší obci. Celkově se této výstavy zúčastnilo 41 vystavovatelů
z 10 organizací ČSCH, kteří vystavovali svá zvířata v180 klecích. Místní organizaci zastoupilo 18 vystavujících členů. Bylo uděleno 9 čestných cen a tři ceny vítězné. Z toho 5
čestných cen a dvě vítězné obdrželi členové naší základní organizace. Velmi rádi zaznamenáváme oproti loňskému roku nárůst vystavovaného drobného zvířectva. Výstavu si
prohlédlo cca 250 návštěvníků.
V listopadu se konala v místní sokolovně naše druhá významná akce a to Výstava exotického ptactva s podtitulem „Od ary až po zebřičku“, a svému podtitulu rozhodně dostála.
Vystaveno bylo přes 80 druhů papoušků, kanárů a drobného exotického ptactva, některé druhy nejen v barvách vyskytujících se ve volné přírodě, ale i v různých mutacích
vyšlechtěných chovateli. Na tuto výstavu si našlo cestu přes 500 návštěvníků. Zde s
povděkem vítáme nejen navýšení počtu vystavovaných druhů exotického ptactva, od
vystavovatelů nejen z naší základní organizace, ale i zájem regionálního tisku i návštěvnost, dnes již rozhodně přesahující hranice našeho okresu.
Výsledky obou těchto výstav jsou bezesporu příslibem pro jejich opakování i v příštím
roce a můžeme snad doufat, že budou patřit mezi tradiční akce kulturního a společenského života probíhající v naší obci.
Zdálo by se, že se činnost naší organizace upíná pouze k těmto dvěma našim akcím, ale
samozřejmě tomu tak není, naši členové obesílají svými „svěřenci“ i výstavy konané
jinde. A jsou to jak výstavy na úrovni místní, klubové, speciální, tak i výstavy národní,
kde dosahují velmi dobrých a hodnotných výsledků. Základní organizace všem těmto
chovatelům děkuje, protože rozhodně šíří dobré jméno jak naší základní organizace, tak
určitě i naší obce.
Místní organizace prostřednictvím tohoto článku děkuje obecnímu úřadu a všem našim
sponzorům za projevenou podporu při konání našich akcí.
Závěrem tohoto příspěvku přejeme všem našim spoluobčanům klidné a spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů.
Za ZO ČSCH Kněždub Radim Hoňka
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Stromy bez listí, u obchodních domů hromady jehličnatých stromků, v televizi a časopisech spousta zaručených tipů na dárky. Večerní tmu a chlad nám pomáhají překonat horké čaje, svařáky a prezidentova hřejivá slova z Lán. Prostě už je tu zas, blížící se konec
roku a vánoční svátky. Dny, kdy se pokoušíme zastavit, přibrzdit, odpočinout si a strávit
čas s nejbližšími, s přáteli a sami se sebou.
Dny, kdy rekapitulujeme, co jsme během roku zvládli, co se podařilo, co jsme mohli
udělat lépe nebo to, co jsme ani dělat neměli. Jsou to dny, kdy se můžeme těšit z úspěchů
a poučit z chyb, a to jak z vlastních, tak i druhých.
Využiji tyto řádky k tomu, abych Vás zavedl blíž k nám - pejskařům. Prakticky všechny
naše členy vídáte na listopadové ochutnávce a vnímáte, že nejsme jenom kněždubjané.
Celkový počet členů se pohybuje stále kolem dvaceti. Mimo sedmi z Kněždubu, máme
členy jak z blízkého okolí (z Hroznové Lhoty a Tasova), tak i dojíždějící odjinud (z
Veselí nad Moravou, Strážnice, Archlebova, Louky, Ostrožské Nové Vsi a Osvětiman).
Letošní rok jsme zahájili v lednu výroční členskou schůzí. V rámci kynologických aktivit
proběhl v dubnu Den s figurantem, v květnu zkoušky podle Národního zkušebního řádu
a o letních prázdninách výcvikový tábor na Lučině. Děvčata se i letos účastnila různých
výcvikových seminářů a zkoušek mimo naše cvičiště. Paní Caudrová se svými bílými
švýcarskými ovčáky nadále boduje úspěšně na výstavách a závodí v Moravskoslezské
kynologické lize. Z akcí, určených pro širokou veřejnost, zmíním účast našeho klubu
na červnovém Kněždubském gulášfestu, srpnový Den pro děti a veřejnost na cvičišti v
Hroznové Lhotě a největší z našich akcí, listopadovou ochutnávku jídel v kněždubské
Sokolovně. Při letošních brigádách byly znovu natřeny a opraveny překážky, kotce a obložení klubovny. Průběžně udržujeme cvičiště, okolí klubovny a obklopující stromořadí
od náletových a plevelných rostlin. Na příští rok opět plánujeme řadu kynologických aktivit (zkoušky z výkonu, semináře pro členy a zájemce z řad kynologů), ale také tradiční
akce pro veřejnost (srpnový Den pro děti a veřejnost v Hroznové Lhotě a listopadovou
ochutnávku v Kněždubě).
Celosvětově velmi oblíbené a módní „teambuildingové aktivity“, tzn. aktivity určené ke
sbližování a upevňování kolektivů máme my už dávno zvládnuté  a přetavené v tradiční slovácké stmelovací akce. Zde jen malý výčet: únorové posezení ve vinném sklípku
Na Mlýnkách, několik letních brigádně-narozeninových grilování a máme v plánu obnovit tradici únorové zabíjačky.
Klasický kynologický život cvičáku je u nás „na place“ nejvíce vidět o nedělích a středečních večerech, ale členové se svými psy cvičí individuálně i v průběhu týdne. Snad se
mi podařilo stručně shrnout, jak funguje náš klub.
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Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu a spolupráci, jak obecnímu úřadu v Kněždubě, v Hroznové Lhotě a v Tasově, tak i dalším sdružením a složkám. Za pomoc při
ochutnávce jídel patří velký dík našim rodinným pomocníkům, úderné a šikovné „patentové skupině“ a hlavnímu kuchaři Aleši Šupovi. Vážíme si sponzorské podpory osob a
firem, které nás opakovaně podporují a pomáhají nám.
Do blížících se vánočních dnů bych Vám za náš kynologický klub chtěl popřát
pohodu, radost, klidné chvíle a do roku 2015 hodně štěstí, pevné zdraví, veselou mysl,
rozvahu a zejména odolnost.
Tak šťastné a spokojené Vánoce
a veselého Silvestra!
			

Za Kynologický klub Karpaty
Jaroslav Mrkva

TJ Sokol Kněždub.
Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé!
Dovolte nám, abychom Vás na závěr roku 2014seznámili s činností naší organizace TJ
Sokol Kněždub v uplynulé části sezóny a s plánem činnosti v nejbližším období.
Pod hlavičkou Sokola působí ve svých soutěžích družstva mužů, dorostu (spojeno s KEN
Veselí), společného družstva žáků, družstvo přípravky a družstvo šachového oddílu.
Družstvo žáků je doplněno chlapci z Tvarožné Lhoty a hraje pod hlavičkou Kněždubu.
Z tohoto výčtu družstev je patrné, že jejich organizace a koordinace činnosti je značně
náročná a vyžaduje každotýdenní obětavou práci trenérů i funkcionářů oddílu. Navíc
mnoho chlapců je aktivních i v jiných oddílech (např. florbal) a proto se snažíme jim
umožnit účast i tam, což řešíme vzájemnými dohodami a změnami herních termínů.
V uplynulém roce se členové Sokola Kněždub kromě své hlavní činnosti, tedy sportu,
zaměřili i na další oblasti – budovatelskou a společenskou. Na poli sportovním si družstvo dospělých vede poměrně úspěšně v I. B třídě, kdy je na 3. místě v tabulce s 27 body.
Spojené družstvo dorostu bojuje v okresním přeboru, kdy se pohybuje v dolní polovině
tabulky. Činnost dorosteneckého družstva nám dělá v současné době největší starosti,
protože existuje reálný nedostatek „mládežníků“, kteří v této kategorii hráli. Důvodů je
několik: slabé ročníky, lákadlo jiných aktivit pro dorostence, pohodlnost, malá ctižádost,
velmi laxní přístup k povinnostem a odpovědnosti, celková nechuť. Nemůžeme se potom
divit, že na celém okrese Hodonín působí celkem pouhých 18 dorosteneckých družstev,
a to i přestože jsou spojené dva i více klubů, jako je to v našem případě. Je to celková
krize mládežnické kopané a vzhledem k demografickému vývoji (počtu narozených dětí)
je předpoklad, že se bohužel bude ještě prohlubovat.
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V tomto kontextu nás alespoň těší skutečnost, že se nám daří zajistit fungování družstva
žáků, kteří působí v okresní soutěži a po podzimní části soutěže jsou na 6. místě ve své
skupině. Bohužel i v této kategorii se výhledově dostaneme do problémů se složením
družstva, protože budou chlapci přecházet do jiné věkové kategorie a není je kým nahradit.
Radost nám v tomto směru dělá
družstvo přípravky, které čítá 11
dětí, včetně jedné dívky – Lucky
Hoňkové. Po dvouleté práci s těmito nejmenšími fotbalisty je vidět jejich rapidní zlepšování a s
tím ruku v ruce přichází i vítězství,
kterých přípravka letos dosáhla ve
své soutěži. Je to pro ně velké povzbuzení, že již i vyhrávají a ne
jenom dostávají kupu gólů. Družstvo přípravky bylo přihlášeno do
okresní soutěže a po podzimní části je na pěkném 6. Místě ve své skupině. Je třeba také
zdůraznit, že naši „přípravkáři“ jsou mnohdy i o 3 roky mladší, než někteří hráči soupeře
a na soutěžní zápasy si teprve zvykají. Přesto je u těchto chlapců vidět zájem a snaha se
zlepšovat. Za obětavou a nelehkou práci s těmi nejmladšími patří poděkování těm, kteří
se o ně několikrát za týden starají – Liborovi Grabcovi ml., Lubošovi Vařechovi, Markovi Sasínovi, Petrovi Chromečkovi, také paní Monice Bačíkové z Tvarožné Lhoty a všem
rodičům dětí za jejich podporu a pomoc.
V oblasti budovatelské byla největší akcí rekonstrukce a obměna vnitřního vytápění šaten a rozvodů teplé vody. Na tuto akci byl zpracován projekt a požádáno o dotaci. V
tomto dotačním řízení jsme byli úspěšní a z Krajského úřadu JMK jsme obdrželi dotaci
ve výši 70 tis. Kč. Realizace této akce se uskutečnila červnu. Bylo tím opět o značný
kus zlepšeno zázemí na šatnách Sokola tak, aby bylo možné vytvářet dobré podmínky
nejen pro fotbalisty ale i pro další akce, které se na hřišti konají (Jánská pouť, Memoriál
J. Křižana, šachové soutěže).
Co nás čeká v roce 2015? Na poli sportovním je cílem bezproblémové působení mužů
v I. B třídě s cílem pohybovat se v popředí tabulky. U mládežnických družstev zajistit
jejich další činnost a rozvoj mladých fotbalistů. Na poli kulturně společenském pak opětovně spolupracovat a pomáhat na akcích obecního úřadu, a samozřejmě dobře zabezpečit krojované hody 2015.
Jak je zřejmé, pro příští období nás čeká spousta práce na zajištění kvalitního chodu
oddílu. Doufáme, že se nám naše cíle podaří naplnit ke spokojenosti své, ale především
Vás, našich fanoušků i všech občanů Kněždubu.
Tímto bychom chtěli poděkovat i všem našim sponzorům, kteří podporují kněždubský
fotbal: firma Střecha Josef Konečný, Kněždub 104, Stavební společnost Kněždub spol.s
r.o., Autodoprava p. František Nejedlík, Instalatérství Rýparovi, Řeznictví Náhlík a Náhlík, Pila Strážnice, Lukáš Knotek a samozřejmě také Obec Kněždub.
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Jako již tradičně proběhne 31. prosince 2014 v 10.00 hodin silvestrovské fotbalové
ukončení roku a následné společenské setkání všech hráčů a příznivců TJ Sokol, na
které Vás všechny srdečně zveme.
Závěrem bychom vám všem popřáli jménem všech členů naší organizace příjemné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a šťastný vstup do roku 2015.
Výbor TJ Sokol Kněždub

Kněždubské pěvecké sbory.
Také v letošním roce 2014 pokračovali kněždubské pěvecké sbory ve své aktivitě a činnosti. Je velmi dobře, že v Kněždubě se stále udržují lidové písně. Zásluhou obou sborů
se písničky dál dostávají k lidem, kteří si je pro své potěšení zpívají při různých příležitostech.
Oba sbory letos přijaly pozvání svých přátel a vystoupily v Hroznové Lhotě, ve Strážnici
při vinobraní, v Hrubé Vrbce při Kateřinském zpívání. Mužský sbor spolu s cimbálovou
muzikou Rúža zpestřil sobotní hodové odpoledne zpíváním v Selském domku. Letos
ještě vystoupí ženský sbor při rozžíhání obecního vánočního stromu a na Štědrý večer
budou oba sbory jako vždy zpívat koledy u vánočního stromu.
K dnešnímu dni mají sbory celkem 27 členů – z toho 16 žen a 11 mužů. Scházíme se
1x za 14 dní – ženy ve středu a muži ve čtvrtek. Oba sbory stále vede Josef Matyáš ml.
Kdo rád zpívá a chtěl by rozšířit naše sbory je vítán.
Přejeme Všem požehnané Vánoce a šťastné vykročení do nového roku.
za sbory Marie Křížanová

Mladí florbalisté - Pobyt na myslivecké chatě.
14.-16. 11. 2014 se uskutečnil pobyt na místní myslivecké chatě. Jako vždy jsme přijeli na Kejdu a odtud už pěkně po
svých na chatu. Zavazadla nám
ale vezl traktor. (uf) Hned po příchodu následovalo rozdělení do
skupinek. Zatím co jsme potom
dělali dřevo, vedoucí nám do chaty nanosili věci. Dělali jsme to až
do oběda. Po obědě následovala
hodně krátká siesta. Asi čtvrt hodiny. Program pokračoval hrou.
Běhali jsme pro kousky obrázků,
které jsme potom skládali. Tak
skupinky získaly první body. Pak
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jsme hráli elektriku. Jen tak bez
bodu. Pak následoval Sniper neboli
světelný záblesk. Jak jsme se vrátili, krátce jsme si povídali, a postupně všichni usnuli.
Další den ráno jsme nastoupili
na rozcvičku, až potom snídaně.
Pak jsme se vydali na dlouhý výlet. Šli jsme ke chatě vzdálené od
myslivecké chaty asi 4km. Cestou
zpátky jsme chodili po kládě přes
potok, a já nakonec zbobroval. Tak
jsme i sušili. A nebyl jsem jediný.
Pak byl oběd, při kterém jsme si
pochutnali na kuřecím mase a pečených bramborách. Pak byla siesta a oproti včerejšku
mnohem delší. Pak byla dlouhá hra. Taky ta příprava nebyla krátká, takže proto tak dlouhý odpolední klid. Po té dlouhé hře jsme hráli elektriku tentokrát na body. A taky dlouho.
Mladší usnuli a starší si po zbytek večera povídali.
Ráno v neděli jsme se málem vyhnuli rozcvičce kvůli počasí, ale protože jsme po včerejší venkovní hře neuklidili fáborky tak jsme je šli uklidit, abychom neznečišťovali okolní
přírodu. Pak byla snídaně, po které se všichni sbalili. Potom jsme já s dalšími členy
kopali jámu na žhavé uhlí a další zbytky. Ostatní hráli elektriku. Potom byl oběd. Byla
česneková polévka a jako druhé byly bramboráky. Potom přijel náš pan farář, ochutnal
bramboráky a byla mše svatá. Potom jsme začali uklízet chatu. Po úklidu přijel traktor a
odvezl věci. Na Kejdě jsme se setkali s rodiči a odjeli domů.
Všichni až na jednoho tam vydrželi a určitě se jim tam líbilo. Poděkování patří panu
Miroslavovi Říhovi nejst. za odvoz a dovoz traktorem, panu Romanovi Máčalovi za
výborné vaření, Vlastikovi mladšímu a asistentům Alešovi ml. a Mirovi Říhovi za přichystání programu. Děkujeme také myslivcům za půjčení chaty a otcovi Miroslavovi za
to, že si na nás udělal čas.
Napsal: Petr Piškula

Školní turnaj tříd ve florbalu.
Dne 2. prosince 2014 se uskutečnil turnaj tříd naší školy ve florbalu. V každé třídě byl
vybrán jeden kapitán a ten pozval celou třídu na turnaj, který se konal v tělocvičně naší
sokolovny. Žáci, kteří nakonec přišli, nastoupili v týmech rozdělených tak, jak spolu
chodí do třídy. Byli tři týmy. První a čtvrtá třída, třetí a pátá třída a nakonec druhá třída.
Každý se snažil, aby vyhrál, ale vyhrát mohl jenom jeden. Nakonec jsme to byli my první a čtvrtá třída. Na druhém místě byla druhá třída a nakonec skončila třída třetí a
pátá. Všichni hráči dostali nějaké dobroty, ale my navíc i putovní pohár. Ten vystavíme
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ve škole a snad ho vyhrajeme i příští rok. Dále byl vyhlášen nejlepší střelec turnaje a tím
byl Jakub Vařecha a v soutěži samostatných nájezdů na brankaře se stala vítězkou Radka
Zalubilová. Nakonec bych chtěl moc poděkovat hlavním pořadatelům turnaje, Alešovi
Mokrošovi a Mirkovi Říhovi za perfektní přípravu a organizaci turnaje.
Mirek Mařík ml.

Sbor dobrovolných hasičů Kněždub.
Sbor dobrovolných hasičů Kněždub
Vám všem přeje k vánočním svátkům pohodu, radost,
klidné chvíle a do roku 2015 hodně štěstí, pevné zdraví.
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7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA

		

Počet sňatků uzavřených v období od 1.11.2014 do 12.12.2014 :

0

Počet dětí narozených v období od 1.11.2014 do 12.12.2014:

1 ( 1 děvče )

Počet zemřelých v období od 1.11.2014 do 12.12.2014:

0
1 111

Počet obyvatel k 12.12.2014 :

Průměrný věk obyvatelstva 42,05 let.

Dospělí-muži
Dospělí-ženy

458
478

Děti a mládež celkem
Děti do 15-ti let
Mládež 15 -18 let

175
144
31
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8. Povídka
A vzpomínky jdou dál ……
Poslední předvánoční týden se chýlil ke konci, štědrý den, i svátky vánoční byly takřka přede dveřmi. Od hor foukal ledový vítr, metl ze střech chuchvalce sypkého sněhu a
husté černé mraky slibovaly další sněhovou nadílku. Nechť jen padá, aspoň budou krásné
bílé Vánoce, přála si panímáma Navrátilová, když procházela zasněženým dvorem a pak
zvědavě otevřela vrata, aby mohla nahlédnout ven na náves.
Naproti v ulici se od jednoho domku pomalu rozjíždělo auto, aby nenajelo do nameteného ztvrdlého sněhu na okraji vozovky. Aha, to jistě někdo přijel pro tetičku Maryšku,
určitě to byl některý z jejich potomků, aspoň nezůstane na svátky sama. Však jsou za to
hodní, že se o ni starají, ona chudinka si to zaslouží, neměla to v životě lehké, ba velmi
zkusila všeho zlého.
Pohlédla lépe za odjíždějícím autem a zachytla letmé zamávání řidiče. No vidíš, tak
to byl Jaroslav, její nejstarší syn, poznala ho a měla radost, že jí mávnutím pozdravil.
Jako obrazy na filmovém plátně, tak se jí vybavovaly v myšlenkách vzpomínky jedna
za druhou na tuto rodinu v dávné minulosti.
Tehdy byla Maryška mladé, sice hezké, ale skromné děvče. Bylo překvapením, že
si takové šedé, bezvýrazné myšky povšiml sebevědomý fešák Jára, nicméně s povahou
hrubiána, který se rád napil. Bydlel s rodiči v domě, celkem dobře udržovaném, obhospodařovali i nějaké polnosti a jeho máma byla hrda na svého jediného, tak šikovného syna,
tudíž si vůbec nepřipouštěla větší náklonnost, dokonce lásku k této dívce.
Jejich kratičká známost však nezůstala bez následků a Maryšce se narodil chlapeček.
Mladý otec neprojevil o něho ten nejmenší zájem a už vůbec neměl v úmyslu zpečetit
tuto svou povinnost sňatkem, což zjevně zase vadilo jeho mámě. Prý zostudil jejich rodinu, neboť tato událost se roznesla po celé vesnici, nutila proto syna, aby si Maryšku vzal
a třeba narazila z jeho strany na tvrdý odpor, nepovolila. Koupila nové šaty jemu i jí a
měla se odbýt tichá svatba.
Vzadu kostela držela sousedka v náručí malého Jarouška, když vedle přešel ženich
s tváří jako vytesanou z kamene a nevěsta bílá jak stěna. Začal svatební obřad a jako
obvykle se pan farář zeptal: „Berete si, pane ženichu svou nevěstu Marii dobrovolně?“
Uslyšel jeho zřetelnou odpověď: „Ne, z donucení.“ Třebaže své kněžské povolání vykonával již kolik let, takovou situaci ještě nezažil. Uvážil jste, pane Kalina vážnost svých
slov? Zeptal se překvapen. „No samozřejmě,“ odpověděl mu ženich. Pan farář se odvrátil
od snoubenců a šel do sakristie. Odešla i plačící nevěsta se synáčkem v náručí.
Okolí si zase mělo o čem povídat na účet jejich rodiny a matka plna zloby, vyrukovala
na syna s posledním argumentem. Hrozila mu vyhozením z domu, vyděděním, nedá-li
si rodinné záležitosti do pořádku. Tvrdou podmínku si stanovil i on. Prohlásil, prý toho
fakana, který je příčinou jeho nechtěného sňatku, nechce pod svojí střechou. Tak se i stalo. Malého Jaroslávka si vzali vzdálení příbuzní a on vyrůstal bez matčiny lásky a péče.
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Mladí manželé bydleli v malém, koupeném domku na kraji vesnice, a byť se brali z
donucení, dětí jim rok co rok přibývalo, už čekali narození pátého potomka. Přispět dárkem, či penězi malým vnoučatům, babičku ani nenapadlo. Podstatnou věcí bylo jen, aby
syn sňatkem zahladil hanbu. S pitím nepřestal a ona ho v jeho neřesti ještě podporovala.
K jídlu u ní dostal vždy něco dobrého, k zapití nechyběl rum, neboť u ní byl chudáček,
který se musí starat o tolik děcek a to nejstarší synek nesměl bydlet doma. Jednou ho
sousedka spatřila, jak klečí před domem na zemi a nahlíží škvírou ve vratech do dvora.
„Co tam děláš Jaroušku,“ ptala se. Chlapec se lekl a pak potichu povídal: „Já jsem jen
chtěl vidět maminku, jestli náhodou nejde po dvoře.“
Děti jak schodečky rostly, třebaže žily v podmínkách lecjakých. Požil-li táta přemíru
alkoholu, což se bohužel stávalo často, bylo mu jedno, zda je před Štědrým dnem, zničil
nastrojený stromek a rozmlátil, co mu přišlo pod ruky. Až se vyřádil, usnul a spal přes
celé svátky.
Neplačte, zase bude dobře, utěšovala matka ustrašená, plačící děcka, pochovala ty
nejmenší a chystala skromnou štědrovečerní večeři.
Nastala i horší situace, kdy těžce zkroušená žena vyčerpáním onemocněla, ležela ve
vysokých horečkách a její stav byl beznadějný. Marika starajíc se o celou domácnost,
běžela k sousedce. Tetičko, prosím, pojďte se podívat na naši mamičku. Ta při pohledu
na těžce nemocnou, šla na faru. „Velebný pane, ona umírá, dejte jí poslední pomazání.“
„To mohu, především se ale musí dostat do nemocnice,“ rozhodl pan farář a sám zjednal
pomoc.
Každé sebemenší zlepšení v rodině s radostí sledoval děda. On byl člověk dobrý,
spravedlivý, pravý opak té své báby. Všichni jeho známí nechápali, ba ani on sám, jak
si kdysi mohl vzít takovou fůrii. Žádnému z dětí nedala ani halíř, ale využít je uměla.
Nejstarší Marice a mladší Lidce poručila, ať pohrabou v humně seno, zametou dvůr a
uklidí v domě, co je potřeba. Ten den dopoledne smažila koblihy a plnou mísu dala až na
vrch kredence, pak přikryla velkou utěrkou. Děvčata hotova s prací venku přišla do kuchyně a vtahovala do sebe vůni omastku a vanilkového cukru. „Jé tady to voní,“ šeptaly
si potichu, jenže babička jim nenabídla, zběžně prohlédla, zda dobře provedly svou práci
a hladové je poslala domů.
Dědu její bezcitné jednání, jak se chovala k vnučkám, obrovsky mrzelo, rád by jim
pomohl, ale jak? Sám nevládl sebemenším finančním obnosem. Uchýlil se tedy ke lži,
prý má něco se žaludkem, tudíž nemůže jíst maso, jen pečivo. Bába se nestačila divit,
kolik děda, suchý jak lunt, spořádá všeho, co napeče. Nasmažené koblihy si dal do rukávů a tajně je nosil za stodolu. Tam už čekala Marika a přinesené koblihy si dělily, půlily i
čtvrtily, aby každý spravedlivě dostal svůj díl. I s Jarouškem se počítalo.
Těžká práce, málo odpočinku, pohled na stále opilého syna, zejména i starost o tolik
nezaopatřených vnoučat a všechny ty závažné okolnosti, zkrátily dobrosrdečnému dědovi život.
Teprve pak si jeho žena uvědomila, čím jí byl. Sama, v brzku upoutána na lůžku těžkou nemocí, neměla sil jakýmkoliv způsobem pomoc dětem.
Skon obou prarodičů rodina velmi pocítila. Vzhledem k tátově nespolehlivosti se do-
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mácnost potýkala s neustálým nedostatkem peněz a mnohdy nebylo za co koupit ani
základní potraviny.
Příbuzní ho pozvali, aby jim přišel pomoct při domácí zabíjačce. To bylo radosti.
Děcka se těšila, jak se večer do sytosti nají dobrého jídla. Teta mu samozřejmě nabalila
do velké tašky zabíjačkovou výslužku, ukrojila také kus chleba, přitom mu důsledně domlouvala, ať to v pořádku přinese domů. Zajisté, vykračoval k domovu, pokud byl ještě
dost střízlivý. Hospodu, kolem které šel, však opomenout nedovedl. S myšlenkou dát si
jen jedno pivo, usedl ke stolu mezi své kamarády, stejné jako byl on sám. Ti vtáhli do
nosu vůni jitrnic i jiných dobrot a na důkaz „věrného kamarádství“ mu poručili několik
panáků. Jakmile začal za stolem klimbat, pustili se s chutí do zabíjačkových specialit,
až je všechny snědli. Prázdnou tašku pak naplnili až po vrch vršky od pivních sklenic.
Po činu, který hraničil s mezí lidskosti a citu, sledovali povedení kumpáni Járu, až se
probudil a vratkými kroky se s plnou taškou štrachal domů. Hladové a dlouhým čekáním
unavené děti, vyběhly na chodbu a volaly: „Maminko, tatínek jde.“ Ten poručil dát na
stůl mísu a pak místo zabíjačky do ní nasypal vršky. Jejich zklamání a beznaděj nelze
vypsat.
Tehdy Marika s Lidkou, obě prostovlasé, obuté jen na boso, běžely za mrazivého večera do hospody a postavily se doprostřed šenku. Proč jste to udělali, proč, to se vůbec
nestydíte? Křičela Marika na hostinského a popíjející chlapy.
Kdyby Jára Kalina byl otec, jak se patří, mohl být na svých sedm potomků právem
hrdý. Chodili málem polonazí, přesto nebyli nemocní, ze vzteku je mlátil, na kterého
dosáhl, děcka se otřepala a běhala po ulici jako jiní jejich vrstevníci. Jeden po druhém
dorůstali a přestávali se ho bát. Nejvíc si dovolovala černovlasá, kudrnatá Růženka, s
podobou jako by mu z oka vypadla. Docela drze mu vytkla chybu, byl-li opilý a chtěl
ublížit mamičce, křikem ji bránila. Sice po ní několikrát hodil vším, co měl po ruce,
naštěstí se nikdy netrefil.
Chlapci po skončení základní školy se snažili vyučit nějakému řemeslu. Jaroslav se
učil zahradníkem a třebas domů jít nesměl, zásoboval rodinu ovocem a zeleninou. Také
děvčata si našla práci, kde mohla.
Každý z nich přispíval pravidelně mamce penězi na domácnost. Bohužel se často
stalo, že je táta všechny vzal. Růženka měla svou tajnou skrýš a běda, kdyby ji našel.
„Otrávila bych ho“, řekla si vzpurně. Večer se modlila a při desateru Božího přikázání
„cti otce svého i matku svou“, objala mamičku a rozplakala se.
Jako ti ptáčci, tak i oni jeden po druhém posléze vylétali z rodného hnízda. Na každé
svatbě táta neopomněl poznamenat: „To mám hodné děti.“ To oni o něm říci nemohly.
Vždy ho úplně alkohol zmohl. Vysokého věku se nedožil. Jakým způsobem žil, tak i
odešel.
Rodina si povinně otřela slzy, všichni si oddechli.
Vánoční svátky prožili v pohodě u mamičky, poprvé i s Jaroslavem. Pak si sourozenci
každé Vánoce střídavě brali matku k sobě. Ta Maryška se teď něco nacestuje, pomyslela
si panímáma Navrátilová, hledíc na tmavá okna jejího domku, pak zavřela kůlnu, zamkla
vrata od ulice a vešla do teplé kuchyně za svým mužem.
Marie Novotná
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