
zpravodaj obce Kněževes (u Prahy)   ročník 23   říjen 

KněževáK 3 20
22

  Obsah:
Slovo starosty
Informace z OÚ
Činnost spolků
Tip na výlet
Fotogalerie

15. 10. od 10.00 - 13.00  hod. Drakiáda na místním sportovním hřišti
15. 10. od 16.00 hod.  Rodinné dlabání dýní a řepy - Halloweenská párty  v KD
15. 10. od 20.00 hod.  Rock party se skupinou TYP v KD
2. 12.  od 18.00 do 20.00 hod.  Příjem svícnů do soutěže v KD
3. 12. od 14.00 do 17.00  Mikulášská besídka pro děti v KD 
3. 12. od 20.00 hod. Mikulášská taneční  zábava v KD

24. 10. sobota od 10.00 Drakiáda na sportovním hřišti

28. 11. sobota od 14.00 Mikulášská besídka pro děti v sobotu v KD

28. 11. sobota od 20.00 Předvánoční taneční zábava v sobotu v KD

24. 12. čtvrtek od 15.00 Vánoční sousedské setkání v Kapli sv. Václava

PřiPravované aKce:
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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
léto je nenávratně 
pryč a podzimní 
měsíce nám klepou 
na dveře. Posledně 
jsem vyjmenoval 
počet ulic, které 
byly opraveny a co 

ještě zbývá. Silnici Ke hřbitovu opravi-
lo Letiště Praha v délce cca 300 m včetně 
problémové křižovatky u Maštale. Povrch 
je nový, takže by komunikace měla vydr-
žet řadu let.
Letiště chce opět spolupracovat s obce-
mi. Letos rozjeli akci “Dobré sousedství”. 
Rozdělovat už peníze bude letiště samo. 
Dosavadní způsob zamítla správní rada. 
Pro letošní rok máme požadavky na do-
tace ve výši přes 800 tisíc Kč. Mezi těmito 
penězi je i částka na T815 pro místní SDH. 
Tento automobil je již v Kněževsi. I když 
to není nové auto, tak je modernější, než 
naše “Máňa”. Po drobných opravách 
bude nasazena na akce. Výměna osvětlení 
a kryty na radiátory ÚT budou hrazeny 

z těchto peněz včetně doplnění cvičební-
ho nářadí, protože sál KD nude využívat 
základní škola pro tělesnou výchovu. Ob-
sazení sálu je rovnoměrně rozděleno po 
celý týden. 
V poslední době se stává, že v některých 
částech obce teče rezavá voda. Tímto Vás 
žádám o nahlášení na OÚ. Obec bude tuto 
situaci řešit společně s 1 VHS. 
Posledně jsem informoval o pokácené 
lípě. Za tuto lípu  byla provedena náhrad-
ní výsadba 2 větších lip i se zavlažovacími 
vaky. Tyto vaky plní místní hasiči. V obci 
proběhne další výsadba stromů jako ná-
hrada za pokácené stromy na letišti. Jako 
vždy se na vás obracím o pomoc při udr-
žování pořádku. V září byly vyměněny 
houpačky na dětských hřištích za 70 000 
Kč, protože se houpají i neúměrně velké 
děti. Poškozen byl i plot na hřišti, který 
musel být též oparven. Smutné je to, že se 
některé věci dějí i za přítomnosti mami-
nek.
Zeleň pravidelně sekáme, ale i to se ně-
komu nelíbí, že je to často, ale když se to 
seká strojně, tak to musí být kratší, aby se 
to nemuselo hrabat.
I v prostoru Sportovního areálu došlo 

k údržbě, rovněž u chaty Nataša dochází 
k úpravám sociálního zařízení, aby odpo-
vídalo 21. století.
V září proběhly volby do obecního zastu-
pitelstva a do ⅓ senátu. Do obecního za-
stupitelstva kandidovala 2 volební usku-
pení, která měla celkem 30 kandidátů. 
Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých 
kandidátů a ODS získalo 6 mandátů; Ro-
man Holan 121 mandátů, Ondřej Botka 
117 mandátů, Václav Čefelín 116 mandá-
tů, LIbor Pitterman 110 mandátů, Tomáš 
Seiner 95 mandátů, Petr Wagner 108 man-
dátů.
Volební uskupení NEZÁVISLÍ 1 získalo 
9 mandátů; Václava Vlčková 170 mandá-
tů, Robert Souček 168 mandátů, Stanislav 
Kettner 166 mandátů, Petr Dobiáš 159 
mandátů, Milan Červený 164 mandátů, 
Jan Drábek 145 mandátů, Jakub Šebes-
ta 163 mandátů, Bohdana Pavlíková 144 
mandátů, Klára Vlčková 142 mandátů.
Z těchto zastupitelů bude v průběhu října 
vybrána rada a komise obce na ustavují-
cím zasedání obecního zastupitelstva.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 48 z plenárního zasedání  
Zastupitelstva obce Kněževes konaného 
dne 20. 6. 2022 v KD

 Zo schvaluje:

•  Smlouvu na vybudování vodovodního 
řadu pro projekt „Obytná zóna Kněževes.“

•  Koncesní dokumentaci, kvalifikační pod-
mínky a návrh koncesní (provozní) smlou-
vy pro kanalizační systém a ČOV Tucho-
měřice/Kněževes.

•  Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 – 
změna (navýšení) výdajů o 1 milion Kč.

•  Cenovou nabídku firmy Elpedo s.r.o. č. 
01922 ve výši 142 725,55 Kč včetně DPH na 
výměnu 14 ks stropních svítidel v sále KD.

 Zo bere na vědomí:

•  Zprávu starosty obce od posledního veřej-
ného zasedání v březnu 2022.

•  Kontrolu usnesení z posledního veřejného 
zasedání.

•  Informaci KHS Středočeského kraje 
o vnitřní úpravě hranic působnosti územ-
ních pracovišť odboru hygieny obecní 

a komunální KHS.
•  Informaci k přípravě nových smluv o ná-

jmu hrobových míst na místním hřbitově 
a výši ročního nájmu.

Usnesení č. 49 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 25. 7. 2022 

 Zo schvaluje:

•  Smlouvu o nájmu nemovitých věcí č. UZ-
SVM/S/10485/2022 – HMSU ( pozemek 
pod vodojemem ve vlastnictví ČR) – ná-
jemné 15 207 Kč/1 rok 

•  Nákup hasičského vozu pro SDH za 300 
tisíc Kč od SDH Praha – Satalice.

•  Dokoupení TV náčiní pro žáky ZŠ v Kně-
ževsi do 40 tisíc Kč, které bude k dispozici 
v KD.

 Zo bere na vědomí:

•  Informaci starosty obce ohledně stavu 
ČOV.

•  Informaci starosty obce ohledně další spo-
lupráce s Letištěm Praha; dar Letiště bude 
použit i na zmíněný nákup hasičského 
vozu.

Usnesení č. 50 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 22. 8. 2022 

 Zo schvaluje:

•  Pasport veřejného osvětlení pro obec Kně-
ževes podle návrhu Mgr. Štěpána Helli-
cha, Dis., Sdružení Světlo.cX.

•  Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022.
•  Instalaci astronomických hodinek do ve-

řejného osvětlení za účelem zvýšení nákla-
dů na energie.

•  Vypracování návrhu pro navýšení elek-
trické energie ve zdravotním středisku 
a Ing. Bareš zjistí možnosti pořízení hlavic 
na topná tělesa z důvodu úspory.

•  Splacení celé dlužné částky úvěru České 
spořitelně, a. s. do 31. 8. 2022, který obec 
čerpala na výstavbu hasičárny.

•  Navýšení hodinové mzdy za provedené 
práce pro obec na 250,- Kč za fakturovanou 
hodinu.

 Zo neschvaluje:

•  Na základě doporučení JUDr. Lamprechta 
jednat s firmou SEREZA,s.r.o. na realizaci 
výstavby vodovodního řadu pro plánova-
ný developerský projekt  - proti kovárně.

 Zo bere na vědomí:

•  Vítání nových občánků v Kapli sv. Václava 
dne 11. 9. 2022 od 10,30 hodin.
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Usnesení č. 51 z Plenárního zasedání Za-
stupitelstva obce Kněževes konaného dne 
19. 9. 2022 v KD

 Zo bere na vědomí:

•  Zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 

od posledního plenárního zasedání kona-
ného v červnu 2022 

 Zo schvaluje:

•  „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s bu-
doucím zřízením věcných břemen služeb-

nosti stezky (chůze) a cesty (jízdy“), kdy 
prodávajícím bude Obec Kněževes a ku-
pující Ing. Václava Vlčková – jde o poze-
mek (jediný vjezd) na zahradu parc. č. 65 
ve vlastnictví manželů Vlčkových. Smlou-
va bude uzavřena po opravě GP.

 vítání občánků

V letošním roce jsme přivítali naše malé kněževáčky opět v Kapli sv. 
Václava v neděli dne 11. září. 
V předchozích 2 letech jsme vítání uskutečnili s ohledem na covido-
vá opatření  venku před Kaplí.
Jako každým rokem jsme byli moc rádi, že se této sváteční události 
zúčastnily i  děti ze základní a mateřské školy, které svým vystou-
pením dojaly k slzičkám všechny přítomné.
Nechyběli ani zástupci místního spolku Baráčníků, Hasičů, Sokola 
a Spolku Havlíček.

od září loňského roku se v Kněževsi narodily 4 holčičky a 4 
chlapci:

Oliver Ryba, syn Kateřiny a Jakuba Rybových,
Patrik Semler, syn Kateřiny Kovářové a Michala Semlera,
Anna Muchová, dcera Zuzany a Pavla Muchových,
Nela Zádová, dcera Andrey Hykové a Tomáše Zády,
Tereza Faitová, dcera Elišky a Jana Faitových,
Olivie Valentko, dcera Davida a Kateřiny Valentko,
Mathias Kettner, syn Nikoly Jirákové a Stanislava Kettnera nejml.,
a Janek Pejčoch, syn Terezy Buškové a Jana Pejčocha.

 
Nejmladší z vítaných občánků se narodil až 30. srpna letošního 
roku. Od roku 2000 včetně se v naší obci narodilo 139 dětí; z toho 63 
děvčátek a 76 chlapců.
Rodiče dětí dostali od obce finanční dárek, knížku, podepsali se do 
Pamětní knihy obce a naši noví občánci dostali dárek i od zástupců 
kněževeských spolků. Málokomu se poštěstí i to, co letos našemu 
starostovi, panu Stanislavu Kettnerovi, který mezi kněževáky přiví-
tal i svého prvního pravnoučka.

Dva dny po této slavnostní události byla na Kapli vrácena překrás-
ně zrestaurovaná socha sv. Václava. Renovaci provedl pan Martin 
Tamchyna, který se o naše památky již řadu let stará.
Svatý Václav je tedy opět na svém místě a doufám, že nás bude 
v těchto nelehkých dobách ochraňovat.
 Za OÚ v Kněževsi,  
 ing. václava vlčková

Narodil se v Rychnově nad Kněžnou, jeho otec byl obchodník. Gymnázium dokončil maturitní zkouškou 
v Truhlářské ulici v Praze roku 1912. Poté začal studovat na právnické fakultě Karlovy univerzity. Od 
roku 1920 začal psát do satirických časopisů Štika venkova a Nebojsa. Zde se seznámil s bratry Karlem 
a Josefem Čapkovými. Výběr z díla: Muži v offsidu (1931) byl první Poláčkův román, který zaznamenal 
výrazný čtenářský úspěch. Děj se odehrává v prostředí fanoušků fotbalových klubů FK Viktoria Žižkov 
a SK Slavia Praha.  Edudant a Francimor (1933) je povídka pro děti s někdy absurdním humorem. Hos-
tinec U Kamenného stolu (1941) je humoristický román, jehož vydání bylo „pokryto“ jménem malíře 
Vlastimila Rady. Román Bylo nás pět napsal Poláček krátce před odchodem do Terezína, poprvé vyšel 
v roce 1946. Kniha zobrazuje dění na maloměstě tentokrát očima dítěte. Příhody pěti chlapců jsou psány 
groteskní kombinací jazyka hovorového, obratů z dobrodružné četby a slohu povinných školních prací. 
 p. Bareš, knihovník

 výročí autora Karel Poláček 22. 3. 1892 – 21. 1. 1945obecní knihovna

 Tip pro vás

Ozvěte se Vláďovi Barešovi – vladimir.bares@centrum.cz. Zdarma vyfotí váš dům, strom, altán z dronu a pošle vám digitální 
obrázky. Jedinou preferencí je symbolický příspěvek na libovolnou charitativní akci Člověka  v Tísni či jiné organizace. Vzhledem 
k blízkosti letiště a souvisejících pravidel je možné focení provést na 90% obce.

chcete svůj dům vidět netradičně a mít fotografie z výšky, z různých pohledů?  
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 Zprávy z mateřské školy

1. září jsme se po prázdninách sešli v naší 
krásné školce. Přivítali jsme mezi sebou 
postupně 12 nových dětí.

Personální obsazení školy zůstává stejné. 
Jana Eichlerová a Hana Štěrbová jsou tříd-
ními učitelkami Soviček, Jana Čermáková 
a Hana Shahini jsou třídními učitelkami 
Žabiček, asistent pedagoga je Jana Ečerová 

Za doby jeho působení se podařilo opatřit na rekonstrukci kláštera 
v Tuchoměřicích nemalé finanční prostředky, které uvnitř budovy i nádvoří 
změnily klášter k nepoznání.  v. vlčková

OÚ Kněževes,U Národního výboru 62, 252 68Kněževes,
� 220 95 06 33,, fax 220 95 02 85

obecknezeves@seznam.cz
________________________________________________________

Vážený pan
P. Alain Cleyssac
administrátor farnosti

Vážený pane faráři,

velmi nás rozesmutněla zpráva o Vašem odchodu ze zdejší farnosti.
Poznali jsme ve Vás velmi moudrého, vzdělaného a charismatického člověka,
osobnost, kterých mezi námi mnoho není.
Předával jste sílu, naději a lásku jak při církevních obřadech, tak i civilních
setkáních.

Vždy jste přijal naše pozvání jak na Vánoční sousedské setkání do Kaple sv.
Václava v odpoledních hodinách Štědrého dne, tak i na lednové výstavy
Betlémů ve zdejší základní škole, oslavy založení naší obce a další pro obec
významné události.
Pravidelné byly i Vaše církevní příspěvky do našeho časopisu Kněževák.
Vaše hřejivá slova vnesla do každého setkání nejen důstojnost, ale i pokoru a
lásku. To vše nám bude chybět.

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali a popřáli Vám ve Vašem dalším
působení pevné zdraví, spokojenost a hodně radosti.
Budeme na Vás s úctou vzpomínat a přát si, abyste se opět do naší farnosti
vrátil.

Ing. Václava Vlčková                                                                 Stanislav Kettner
místostarostka obce                                                                    starosta obce

V Kněževsi dne 1. 9. 2022

 Sháníme novou kolegyni / kolegu

Ředitelka příspěvkové organizace 
MŠ Kněževes, okr. Praha západ 

vyhlašuje díky poskytnuté dotaci 
na projekt OP JAK ŠABLONY I 

výběrové řízení na pozici:

ŠKoLnÍ aSiSTenT

nabízíme:
úvazek 0,5 (20 hodin týdně od 8:00 do 
12:00) v hlavním pracovním poměru, 

výkon práce – třída mateřské školy. Ná-
stupní plat dle platné tarifní tabulky)*

nástup od listopad - prosinec/2022
Možnost dalšího vzdělávání 

a odborného rozvoje.

Požadujeme: 
uživatelskou práci na PC, 

praxe v oblasti školského prostředí 
výhodou. 

Strukturovaný životopis, motivační dopis 
a žádost o přijetí do pracovního poměru 
zasílejte na e-mail školy: materskaskola@
knezeves.cz do 31.10. 2022, vybraní ucha-
zeči budou vyzváni e-mailem k osobnímu 
pohovoru, který proběhne 7.11.2022. 

Uchazečům nehradíme žádné cestovní ná-
klady, které jim vzniknou účastí na výbě-
rovém řízení.

 Bc. olga Procházková 
 ředitelka mateřské školy 
 tel. 602 580 963

)* Jako školní asistent může pracovat kdo-
koli, kdo má pedagogické vzdělání podle 
zákona o pedagogických pracovnících – ji-
nak řečeno, kdokoli, kdo je kvalifikovaný na 
pozici např. učitele, vychovatele, pedagoga 
volného času nebo i asistenta pedagoga.

Mateřská škola

Poděkování panu faráři



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 3/2022 5

a stará se o nás všechny a všechno (hlavně 
o dobré jídlo) Ivana Holanová. 

V pondělí 5. září proběhla schůzka s rodi-
či.  Kromě jiného se dozvěděli :
• od února jezdíme na plavání do Tuchlovic
•  od října začíná angličtina a pohybové 

kroužky dle zájmu
•  nabídnuto “hravé lyžování” v areálu 

Chotouň
•  stihli jsme již navštívit hrad Okoř a vítá-

ní nových občánků v kapli sv. Václava 
v Kněževsi

•  čeká nás mnoho dalších zážitků: divadél-
ko, vzdělávací programy, výlet do Lidic 
a říjnová strašidelná bojovka

… a budou Vánoce 

Přejeme všem hlavně zdraví, ať je nás ve 
školce pořád plno.
 olga Procházková
 ředitelka MŠ

Základní
škola
 Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začal slibně. Na naší škole máme 
letos více dětí. Proto jsme v historii školy 
podruhé otevřeli místo jedné dvě první tří-
dy a nyní i dvě šesté třídy. 
K rozšíření počtu tříd se nám velmi hodila 
možnost využít prostory bývalé Integrova-
né školy Stanislava Kubra. Nyní jsou v této 
budově umístěni žáci obou prvních tříd, 
druhá třída, pátá třída a tři oddělení druži-
ny. Do budoucna to není konečné uspořá-
dání naší školy.

Třetí a čtvrtá třída zůstává tradičně v Kně-
ževsi, ale i pro ně nastala v tomto školním 
roce změna. 
Výuka tělesné výchovy pro obě třídy bude 
od tohoto školního roku probíhat v KD 
Kněževes. V Kulturním domě v Kněževsi 
proběhly nutné úpravy, za které vděčíme 

a děkujeme panu starostovi Obecního úřa-
du Kněževes Stanislavu Kettnerovi.
Bez covidových opatření mohou probíhat 
i rozšířené aktivity školy jako je plavání 2. 
a 3. třídy, výlet do Zooparku Chomutov, 
účast na programu v Budči, účast na vítání 
občánků a další akce.
Rodičům děkujeme za spolupráci s rozjez-
dem školního roku a těšíme se na další čin-
nosti s dětmi.
 iva Farová a emil Červený

 výlet do Zooparku chomutov

Ve středu 21. 9. 2022 jsme vyrazili s dětmi na 
výlet za poznáním živočichů a rostlin v naší 
i cizokrajné přírodě. Výpravy se zúčastnili 
žáci obou prvních, druhé a čtvrté třídy. Tře-
tí a pátá třída měla objednaný program na 
Budči.
Zoopark Chomutov nás přivítal chladným 
počasím, které však nikomu nevadilo. Na-
štěstí se nám vyhnul déšť a občas vykouklo 
sluníčko.

Polovina zúčastněných zahájila prohlídku 
jízdou v Zoovláčku s doprovodným ko-
mentářem o zdejších zvířatech, druhá po-
lovina svačinou a po vystřídání začala pro-
cházka parkem.

V 11:00 hodin jsme si užili podívanou na 
krmení tuleňů kuželozubých a pořídili si 
krásné fotografie. Byli rozkošní.

Poté jsme si po třídách prohlédli další oby-
vatele zooparku, jako např. vydry, medvědy 
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hnědé, pandy červené, oslíky, poníky, bu-
voly, velbloudy, soby, losy, blavory, sovy, 
plameňáky, papoušky alexandry, bažanty 
a další. Vyzkoušeli jsme si různá zajíma-
vá zastavení pro děti v podobě dřevěných 
medvědů nebo různých herních prvků s na-
učnou tématikou. Zpestření cesty nám po-
skytly houpačky, klouzačky a jednoduché 
překážkové dráhy, které děti též ocenily.
Užili jsme si nádherná setkání se zvířecími 
kamarády a spokojeně jsme se vrátili domů.

 iva Farová, irena Houbová,
 Jana Paruševová, Helena Doležalová
 třídní učitelky

 výprava na památné místo Budeč

Dne 21. a 22. 9. 2022 se vypravily tři třídy 
prvního stupně na Budeč. Ve středu pro-
gram Středověk na Budči absolvovala třetí 
a pátá třída, ve čtvrtek čtvrtá třída.

Hradiště Budeč je spojováno s památkou 
na knížete Václava a jedenáct století starý 
kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru 
nejstarší stojící budovou v Česku.
Spolupracovníci Sládečkova muzea v Klad-
ně připravili pro děti úžasný program 
s dobovými kostýmy, které byly k dispozi-
ci i dětem. Oblékly se, opásaly se páskem 
z provázku a přenesly se do přelomu 9. a 10. 
století. 

Nejprve je paní Ludmila seznámila s po-
stavou svého vnuka sv. Václava, s jeho pří-
kladným životem i krutou smrtí, kterou mu 
přichystal vlastní bratr Boleslav. Sama také 
zahynula rukou vraha na rozkaz Drahomí-
ry, matky sv. Václava.
Na dobové mapě si žáci zkusili vyhledat, 
kde se vše tenkrát odehrálo a vyznačili vý-
znamná místa.
Zkusili si uhádnout, jaké oděvy a předmě-
ty se v té době používaly, ukázku viděli 
přímo před sebou na paní Ludmile. Oděv 
byl ze lnu a z kůže, středověké ponožky se 
nazývaly ovínky, vdané paní nosily šátek 
a aby byly vidět náušnice, nosily kroužky 
za ušima – děti správně uhodly, že se jim 
říkalo záušnice. Dále viděly sponu na pásek 

na šaty, brož na sepnutí pláště a zvláštní že-
lezný předmět, který vypadal jako kovová 
část sekyry – hřivnu. S tím si prý lámali hla-
vu i archeologové, než přišli na to, že tento 
předmět sloužil jako platidlo.

Od paní Ludmily jsme se odebrali ke kně-
zi jménem Učen, ten nás seznámil s historií 
písma, vysvětlil, proč jsou v rotundě a ostat-
ních kostelech kazatelny a na závěr pobytu 
v rotundě si mohli žáci vyzkoušet psaní na 
voskové tabulky.

Poslední postavou byla paní Doubrava, 
která zasvětila děti do tajů běžných středo-
věkých povinností žen i mužů. Například 
mletí obilí na žernovu a prosévání přes síto, 
postupy výroby látek ze lnu, kopřiv a kono-
pí, využití kůží a kožešin, ukázky středově-
kého nádobí včetně kovové pánvičky, ukáz-
ka středověké sekery jako nástroje i zbraně, 
ukázka štítu a kopí, luku a šípu, který si 
mohli všichni sami vyzkoušet.

Lektoři byli příjemně překvapeni znalostmi 
našich dětí o tomto období dějin a vyslovili 
na adresu našich dětí pochvalu. To zase po-
těšilo nás vyučující.

Cestou zpátky si děti povídaly o svých zá-
žitcích a měly radost z dárku, který jim vě-
novala kněžna Ludmila a svojí šikovností si 
ho opravdu zasloužily.

 iva Farová a emil Červený
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 Turnaj v Kněževsi 2. 7. 2022 

Fotbalový turnaj v Kněževsi jsme oproti minulým ročníkům uspo-
řádali jednodenní. Dvoudenní varianta bohužel nevyhovovala zva-
ným týmům, tak jsme zvolil jiný model turnaje. Základní hrací doba 
se smrskla na 2x30 minut, ale formát zůstal stejný. První semifinálo-
vou dvojicí byly naši sousedé ze Středokluk a TJ Sokol Sazená, která 
u nás na turnaji startovala premiérově. Středokluky po výhře 4:1 
postoupili do finále. Druhý zápas odehrála domácí Kněževes proti 
Slavoji Suchdol, přes velké množství šancí zápas skončil remízou 
1:1, následovaly pokutové kopy kde bohužel zvítězil Slavoj Such-
dol. Zápas o 3 místo jsme skvěle zabojovali a díky brankám Ond-
ry Staňka a Kuby Šafaříka jsme zvítězili 2:1. Ve finále Středokluky 
obhájili vítězství z minulého ročníku po výhře 4:3 na Suchdolem. 
Před vyhlašování vítězů jsme ocenili legendy kněževeského fotbalu 
uvedením do naší fotbalové síně slávy. Po turnaji jsme uspořádali 
rozlučku se sezónou, rožnili jsme selátko a k tomu nám hrála kapela 
Zdeňka Doubka Retro Band. Všichni se skvěle bavili a doufejme že 
se akce vydaří i příští rok.

 Memoriál Jardy Paznochta 16. 8. 2022 

Generálku na novou sezonu jsme odehráli na turnaji ve Středoklu-
kách. Bohužel spousta hráčů měla dovolenou nebo nebyli stopro-
centně fit tak jsme přijeli s velmi mladou sestavou. První zápas pro 
nás dopadl dobře přehráli jsme Drahelčice 3:2 a postoupili do finále. 

V Druhé utkání domácí Středokluky porazili 6:1 TJ Broumy. V zá-
pase o 3 místo padlo 11 gólů, šťastnějším mužstvem byly Broumy 
které vyhráli 7:4 na Drahelčicemi. Ve finále jsme bohužel na silné 
Středokluky nestačili a prohráli 5:1. I tak to byla fotbalová hezká 
sobota která vynesla Kněževsi pohár za 2 místo.

 Podzimní mistrovská část 

Vstup do nového ročníku se nezdařil, po prvním poločase proti 
Černošicím jsme prohráli pouze 0:1, ovšem velká útočná síla v půli 
druhé znamenala vysokou prohru 2:8. Následovala první venkovní 
výhra 2:1 v Hostivici která hrála minulou sezonu okresní přebor. 
Skvělým výsledkem 5:1 jsme porazili silné Vonoklasy proti kterým 
se nám poslední roky nedařilo. V Dobřichovicích jsme bohužel ne-
dokázali více uspět proti silné obraně a padli jsme 1:4. Velmi vyrov-
naný zápas s Třebotovem nám také body nepřinesl, dvoubodová 
radost přišla v Kosoři kde jsme zvítězili po nerozhodném výsledku 
na penalty. Další zápasy si nenechte ujít, děkujeme všem za podpo-
ru tohoto krásného sportu.
 Jakub Šebesta, Vedoucí týmu

 Přijďte podpořit naše fotbalové veterány 

Fotbalem v Kněževsi se bavíme od nepaměti. Krátce před 
létem jsme všichni společně oslavili 95 let od okamžiku, 
kdy místní fotbalisté nastoupili k prvním zápasům. Šlo 
o skvělou akci, kdy se potkalo mnoho hráčů jež nosili náš 
dres. Na hrajících i fandících bylo vidět, jak fotbalem žijí. 
Během akce slovo dalo slovo a pár hráčů se shodlo na za-
ložení Staré Kněževeské Gardy. Během léta jsme vybrali 
termíny a soupeře s nimiž bychom se na podzim potkali. 
Dohodli jsem se pro začátek na 3 zápasech na podzim a šli 
do toho! Už máme za sebou první zápasy se sousedy z Tu-
choměřic a Dobrovíze. Budeme rádi pokud nás přijdete 
podpořit i na následující zápas  16. října od 12:30 s Jenčí.

Po Staré Kněževeské Gardě vždy následuje zápas kněže-
veského A týmu. Přijďte si užít fotbalové neděle s námi.
 Martin vidman, vláďa Bareš, Jakub Šebesta

TJ Sokol Kněževes
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Termíny akcí ČSž - KK  do konce roku 2022

 oslava - výročí 70 let naší organizace 

Pátek 7.10. 2022 od 18,00 hod. v KD Kněževes
Zváni jsou zástupci obecního úřadu i všech spolků v Kněževsi . Ob-
čerstvení bude pro vás připraveno. 

 Drakiáda -  pouštění draků a jiných létajících těles 

Sobota 15.10. 2022 od 10.00 - 13.00  hod. 
na místním sportovním hřišti.
Odměny pro všechny zúčastněné !  Občerstvení pro děti zajištěno.

 rodinné dlabání dýní a řepy - Halloweenská párty

Sobota 15.10. 2022  od 16.00 - 18.00 hod. v KD.
Dýně, řepy, nožíky, lžíce a svíčky s sebou !    
Občerstvení pro děti zajištěno.

 Soutěž o nejhezčí vánoční svícen 

Příjem svícnů do soutěže 
v pátek  2.12. 2022 od 18.00 – 20.00 hod. v KD.
 Svícny vystavíme v průběhu Mikulášské besídky  v sobotu 3.12. od 
13.30 - 17.00 hod. v KD, kde budou bodovány dětmi i dospělými. 
První tři svícny s nejvyšším počtem bodů budou oceněny. Všechny 
soutěžní svícny budou vydraženy a výtěžek předán dětem do míst-
ní ZŠ a MŠ.

 Mikulášská besídka pro děti

Sobota 3.12. 2022 od 14.00 - 17.00 hod. v KD
Děti, těšte se na dílničky, zpívání, hraní. Mikuláš, anděl a čerti vám 
nadělí balíčky. Občerstvení pro děti zajištěno. Poté společně rozsví-
tíme venkovní vánoční strom.

 Mikulášská taneční  zábava

Sobota 3.12. 2022 od 20,00 hod. v KD
K tanci a poslechu hraje skupina Premium Band, vstupné 100,- Kč.. 
Vyhodnocení a ocenění svícnů ze soutěže. Dražba svícnů. Bohaté 
kolo štěstí.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na účast dětí i všech dospělých. 
Radost dětí je naší odměnou.

 Za ČSž Kněževes Kateřina Krausová a Bohdana Pavlíková

15. 7. 1952 byl v naší obci založen výbor 
žen (původní název Českého svazu žen). 
Předsedkyní byla zvolena 47-letá Božena 
Součková. od tohoto data se píše historie 
ČSž Kněževes. 70 let je dost dlouhá doba 
na vytvoření tradic, zvyků, různých pravi-
delných ročních akcí … 

7. října 2022 jsme se v malém sále kultur-
ního domu sešly – členky i sympatizantky, 
abychom 70. výročí oslavily. Pozvání při-
jaly Jířa Filikarová a Majka Neureuterová 
– to nám udělaly opravdu velkou radost.  
Bohužel některé z nás byly nemocné nebo 
nemohly. Ale účast stejně byla velká. Ma-
teřská školka nám připravila pro všechny 
zúčastněné barevné panďuláky, na stolech 
byly doma zhotovené sladkosti, Vlasta 
Valentková a Dana Čermáková připravi-
ly 150 výborných chlebíčků a naši hasi-
či – Petr Vágner, Vašek Čefelín a Honza 
Drábek - se ujali obsluhy. Za pultem byl 
Kája Vtípil a Kuba Šebesta fotil a pouštěl 
videoprojekci. 
Svým vystoupením nás potěšily děti pod 
vedením Lucky Vomáčkové-Herdinové. Ve 
velkém sále nám zatančily lidové tanečky 
a sklidily velký potlesk. 

V průběhu večera jsme předaly Pamětní lis-
ty ČSŽ Květě Barešové (téměř 30-leté pro-
pojení s Okresním a Krajským výborem, 
pomoc z ústředí), Venušce Hympánové 
(v předrevolučním období nejvíce brigád-
nických hodin, posléze naše odbornice), 
Katce Krausové (13 let vede ČSŽ Kněževes 
přes veškerá administrativní úskalí ), Boh-
daně Pavlíkové (od r.1986 předsedkyní, 
po předání funkce až doposud zástupkyní 
předsedkyně) , Květě Pejclové (několika-
násobná držitelka Jánského plakety), Ivě 
Roučkové (tvořivý přístup, hudební do-
provod dětí při našich akcích, keramický 
kroužek), Janě Součkové (20 let bezplatně 
předcvičovala aerobik a džezgymnastiku 
v Kněževsi). Poslední třešničkou na dor-
tu bylo předání Pamětního listu našemu 
p. starostovi Stanislavu Kettnerovi za jeho 
vstřícné jednání s námi ženami, jeho ochotu 
nám vždycky vyjít vstříc a pomoci nám.  
Velký dík patří všem členkám i sympa-
tizantkám, bez kterých bychom nebyly 
schopny nic udělat. Pomáhají při všech 
akcích, neznají slova „nejde to“. To samé 
naši manželé. Také neznají slova „nejde to“. 
Vždycky nám pomohou a vymyslí způsob, 
jak lépe a šikovněji. 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na 
naše sponzory. Jejich finanční a materiální 
pomoc je pro nás nepostradatelná. Myslím, 
že to ocení všichni, hlavně naše děti.  
Přijaly jsme s radostí mezi nás nové mla-
dé členky – Terezku Buškovou, Katku Po-
kornou, Romanku Prexlerovou, Kristýnku 
Vágnerovou, Nikolu Hoškovou a Péťu 
Hanzlíkovou. Bohdana Pavlíková nás se-
známila s historií ženského hnutí od 19.sto-
letí do současnosti. 
Když Kuba zapnul videoprojektor a na 
stěně se začaly objevovat první historické 
snímky. Sál ztichl. Robert Souček a Bohda-
na Pavlíková připravili průřez naší historií. 
Nejdříve černobílé a později barevné foto-
grafie defilovaly za sebou  v časovém sledu. 
Některé akce jsme si vůbec nepamatovaly, 
z dětí jsou už dávno rodiče . A nakonec 
ještě pro nás Robert připravil překvapení - 
film z oslav 900 let naší obce z r. 1988. 

Před půlnocí ještě bouchlo darovené šam-
paňské a hurá na úklid. S úderem dvanácté 
byl sál uklizen a mohly jsme jít v klidu spo-
kojeně spát. 
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková 

Svaz žen
Klub Kněževes
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Baráčníci
Činnost baráčníků se od poloviny roku 
přes řadu technických a zdravotních pro-
blémů pomalinku rozjíždí. Svědčí o tom 
řada akcí, které se realizovaly nebo na kte-
rých byli naše tetičky a sousedé účastni. 
Např.: Den pro ukrajinské děti (akci pořá-
dali Malostranští s Prahou 1 v prostorách 
Všebaráčnické Rychty v Praze za účasti 
zástupkyně velvyslance ukrajinského vel-
vyslance), Otevření  nové Hasičárny v Kně-
ževsi (krásná akce místních dobrovolných 
hasičů za podpory místního OÚ), slavnost-
ní setkání baráčníků v Hostouni (milé se-
tkání spřátelených obcí baráčnických),140 
let založení  Obce Baráčníků Hradčanské 

(velkolepý průvod od Lorety do Všebaráč-
nické Rychty, zastavení na Hradčanském  
náměstí, položení  kytice u sochy T.G.Ma-
saryka), Svatojánské slavnosti NAVALIS 
(14. ročník obnovených slavností pod Kar-
lovým mostem v Praze s třísetletou tradicí), 
pietní průvod ve Středoklukách, vítání ob-
čánků v Kněževsi (předání rodičům pamět-
ní listy s dárečkem pro děti), Spolkový den 
na Kampě (pořádali baráčníci Hradčany 
a Praha1), Slavnostní zasedání k výročí 85 
let založení Baráčníků  Středokluky (kro-
jovaný průvod obcí za doprovodu kapely, 
u pomníku pietní zastavení s uložením 
kytice), „rozloučení“ na Malvazinkách se 
sousedem Nečasem, v Motole s rychtářem 
Středokluk Antonínem Čermákem a dlou-
holetých chovatelem, zahrádkářem a příz-
nivcem baráčníků Ing. Jaroslavem Bouka-

lem. Součástí naší baráčnické činnosti byly 
baráčnické sezení v Rychtě, brigády na 
úpravu okolí Rychty i účasti na sezeních 
III. župy Jana Husi na levém břehu Vltavy.

Poděkování patří všech tetičkám a souse-
dům, kteří se na akcích svojí účastí podí-
leli. Poděkování patří také panu starosto-
vi S. Kettnerovi a všem zastupitelům OÚ 
v Kněževsi, kteří odsouhlasili realizovat 
vybudování nového WC, skladových pro-
stor a posezení u Rychty. Do konce roku 
bychom rádi uspořádali společenské party 
nejen pro baráčníky a vánoční posezení při 
harmonice. Snad nám to opět se zhoršující 
společenská zdravotní situace dovolí. 

 obec Baráčníků Kněževes

Spolek  
Havlíček
 Příspěvek od Spolku Havlíček 

Ve svém příspěvku bych vám ráda přiblíži-
la dvě akce, kterých se členové spolku Ha-
vlíček zúčastnili v měsíci září 2022.

Začátkem měsíce to bylo celé zážitkové 
odpoledne, které se konalo v domě Radost 
na Žižkově a v jeho okolí. Tato budova je 
známá z minulosti jako Penzijní ústav 
a později zde sídlila Ústřední rada odbo-
rů. V sousedství se nachází areál Vysoké 
školy ekonomické na Churchilově náměstí. 

Účastníci této akce nejprve vyjeli výtahem 
do 11. patra domu Radost, aby se poté 
ocitli na střeše, ze které se otevřel nádher-
ný pohled na otevřené panorama našeho 
hlavního města. Z tohoto místa přítomní 
vyslechli poutavé vyprávění o přírodním 
prostředí Prahy, o životě různých živoči-
chů v minulosti a soužití s obyvateli města 
v současnosti. Přednášku vedli přírodověd-
ci a tvůrci filmu PLANETA PRAHA, který 
v současné době přichází do kin. Povídání 
pokračovalo také v přilehlém parku a na 
závěr se všichni sešli v kině, které se nachá-
zí v domě Radost a jmenuje se Přítomnost. 
Současně s filmem vznikla také knížka se 
stejným názvem, která zde byla slavnostně 
pokřtěna. Na úplný závěr všichni přítomní 
shlédli film PLANETA PRAHA. 

Druhá zářijová akce byla spojením hud-
by s malebným okolím Pražského hradu. 
Byli jsme přizvaní do kostela sv. Jana Ne-
pomuckého na Novém Světě, který jako 
vojenský kostel slouží také příslušníkům 
Hradní stráže. Konal se zde koncert decho-
vého žesťového septeta příslušníků Hradní 
stráže určený  pro školáky jako výchovný 
koncert. Během padesátiminutového vy-
stoupení jsme vyslechli díla významných 
hudebních skladatelů, z nichž asi nejzná-
mější byla Óda na radost. V prostorách 
kostela to byl úžasný zážitek.  Po koncertě 
jsme  s průvodcem přešli  k  Pražského hra-
du, kde jsme přihlíželi slavnostní výměně 
stráží u Matyášovy brány, která zde probí-
há denně vždy v pravé poledne.

 Za spolek Havlíček: L. Kučerová

Hasiči
Vážení spoluobčané,

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za 
námi. Celé léto jsme měli napilno. Začali 
jsme historicky prvním letním kinem u nás 
v Kněževsi, kterému předcházela účast na-
šich členů a hlavně naší „Máni“ na premi-
éře filmu Kdyby radši hořelo. Kluci udělali 
s autem doprovod až na červený koberec 
kina Lucerna. Zároveň na afterparty bavili 
společnost a pózovali fotografům po celý 
večer. Na oplátku dorazili tvůrci filmu na 
naše promítání, aby film uvedli jak se patří. 
Druhé promítání jsme naplánovali na 19. 8., 
ale pro nepřízeň počasí nakonec proběhlo 
v garážích naší zbrojnice. Chladno a déšť 
zřejmě i ovlivnilo účast - tentokrát přišlo 
méně diváků, než o měsíc dříve.

26.8. jsme vyrazili do Příbrami, kde jsme 
absolvovali praktickou část kurzu „Nositel 
dýchací techniky“. Za mě můžu říct, že to 
bylo fyzicky nejnáročnější školení, jaké jsme 
kdy absolvovali. Tím však nemluvím jen 
o naší jednotce, ale o všech zúčastněných. 

Někteří tam po projití polygonu odpadli 
jak „mouchy“. Můžeme se ale hrdě pochlu-
bit, že jsme kurz absolvovali bez tzv. ztráty 
kytičky a máme v jednotce šest nových no-
sitelů dýchací techniky, a to Ondru Botku, 
Vaška Čefelína ml, Martina Dobra, Honzu 
Drábka, Tomáše Seinera a Petra Wagnera.
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28.8. jsme byli pozváni hasiči z Buštěhradu 
na den s IZS. Kluci vyrazili oběma vozy, 
které na místě vystavili a případným zá-
jemcům něco o naší technice řekli. Celou 
akci jsme si užili a jsme rádi za pozvání.
Nesmím zapomenout na naše tři technic-
ké zásahy: dvakrát jsme odstraňovali vosí 
hnízdo a k tomu jeden obzvláště závažný 
případ, kterého se ujal Petr Wagner, a to 
odchyt hada. Ano, hada! Petr se však s od-
vahou sobě vlastní do tohoto úkolu vrhl 
a užovku obojkovou odchytil a vypustil za 
vsí na louku.
Účastnili jsme se i pořádání sportovního 
dne a uspořádali jsme také malý příměst-
ský tábor. O tom se však více dozvíte od 
mé kolegyně hasičky Kristýny Wagnerové 
v jejím článku.
10.9. jsme uspořádali rodinné grilování, na 
které jsme pozvali jak bývalé hasiče, tak 
i zájemce o vstup do sboru.
11.9. jsme měli opět milou povinnost, a to 
účastnit se Vítaní občánků, kde jsme při 
slavnostním aktu předali gratulace a drob-
né dárky se znaky hasičů.
O týden později jsme se zúčastnili akce „120 
let SDH Úholičky“,  kde panovala dobrá at-
mosféra, byla k vidění krásná technika a ke 
všemu hrála hasičská hudba.

Tento den však byl pro nás významnější 
tím, že jsme se ráno sešli v hasičárně a pod 
vedením Honzy Hanuše jsme vyrazili směr 
hasičská stanice Holešovice. Honza nám 
udělal úžasnou exkurzi - provedl nás stani-
cí, kde jsme viděli moderní techniku a celé 
zázemí profesionální stanice HZS Praha.  
To byl ale teprve začátek naší cesty!  Z Ho-
lešovic naše cesta pokračovala do Satalic, 
kde jsme od velitele místní jednotky pře-

vzali naše nové zásahové vozidlo, Tatra 815 
CAS 32, které nahradí za pár dní ve výjez-
du naší Máňu. V Satalicích za volant usedl 
náš velitel Vašek Čefelín, k němu jsme si 
přisedli další tři a vyrazili směr Kněževes. 
Před Kněževsí na nás již čekal Petr Wagner 
s Pavlem Čermákem v druhém voze a vý-
stražným znamením jsme dali o sobě do-
statečně vědět. Hned druhý den jsme začali 
na novém autě pracovat - musely se sundat 
staré nápisy a označení jednotky a o dva 
dny později už se nalepovaly naše nápisy 

a volací znaky. V tuto chvíli na autě pracu-
je Vašek Čefelín ml. a předělává elektriku 
tak, aby veškeré zapojení vyhovovalo pro 
naše účely. Tímto nesmím zapomenout 
poděkovat, a to městské části Praha-Sata-
lice a JSDH Satalice za skvělou spolupráci 
a samozřejmě našemu zastupitelstvu v čele 
s panem starostou Kettnerem,  které nám 
umožnilo nákup novějšího vozu. Velký dík 
patří i Letišti Praha, které nám poskytlo fi-
nanční prostředky na tuto velkokapacitní 
cisternu. Všem zmiňovaným ještě jednou 
moc DĚKUJEME.

Dovolte mi ještě jeden velký dík a to jedné 
velké dámě. Dámě, která nás občas pozlo-
bila, jindy zas překvapila, která nás vše, co 
zatím umíme, naučila, se kterou jsme po-
máhali v obci i mimo ni, která vykouzlila 
úsměv na nejedné dětské tváři a hlavně nás 
vždy v pořádku a ve zdraví přivezla zpět 
domů. Máňo, děkujeme!!!

Na závěr Vás ještě v předstihu pozvu na 
adventní víkendy, kdy k hasičárně zavítá 
vánoční auto ze Středokluk. Rádi vás uvi-
díme a dáme si něco dobrého jak k jídlu, tak 
k pití. O přesném čase a datu vás budeme 
včas informovat.

 Za SDH a JSDH,  
 Jan Drábek  
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 Prázdniny oživil Sportovní den 

 o pohár obce Kněževes

Tj Sokol, Sbor dobrovolných hasičů 
a Svaz Žen Kněževes společně v sobo-
tu 16. července uspořádaly první ročník 
Sportovního dne v Kněževsi. Účast byla 
vysoká a tak jsme celou sobotu strávili na 
fotbalovém hřišti a poměřili síly ve volej-
bale, nohejbalu, badmintonu, tenisu, ping 
pongu a petanqueu.
Poměřit sportovní výkony a užít si zábavu 
přišlo více než 40 místních i přespolních. 
Soutěžili mladí i staří, týmy i jednotlivci, 
hráči, kteří pravidelně trénují i ti, kteří 
si daný sport přišli jen vyzkoušet. Mimo 
všechny sporty se mohl každý přihlásit 
i do soutěže O kněževského občana, kde 
bylo potřeba proběhnout překážkovou 
dráhu, svou vytrvalost předvést v běhu 

a sílu ve zvedání medicinbalu a ve “skla-
povačkách”. Pro děti nechyběl skákací 
hrad, míče na házení, líný tenis a opičí 
dráha. Po celý den byl na hřišti otevřen 
stánek s občerstvením. Hlavními organi-
zátory akce byli manželé Wagnerovi, Ja-
kub Šebesta a Bohunka Pavlíková. 
Putovní, ručně vyráběnou sošku kněžev-
ského občana si do Prahy odvezl Jakub 

Klípa. Téměř na plné čáře vyhrál Luděk 
Černý, který získal první místa v badmin-
tonu, ping pongu a jeho tým i ve volej-
balu. První místo za tenis vybojoval Petr 
Wagner a na milimetry přesně házel v pe-
tanqueu Jakub Vidman. Všichni podali 
neuvěřitelné výkony a společně jsme si 
užili pohodový sportovní den. Doufáme, 
že prvním ročníkem to neskončí a příš-
tí rok se společně opět sejdeme na hřišti 
a sošku kněževského občana vrátíme zpět 
do Kněževse!
 Kristýna Wagnerová
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 Kokořín

Nechává ho zbudovat pravděpodobně Hy-
nek Berka z Dubé, který tehdy patřil k nej-
mocnějším a nejbohatším pánům z Čech. 
Na skalním ostrohu měl strategickou pozi-
ci, nižší plošina umožnila vybudovat před-
hradí, samotný ostroh byl útočištěm pro 
chráněnou pevnost. 

Poklidnou historii hrad zrovna nemá, ne-
dlouho po jeho založení, už v roce 1426 

ho dobyla husitská vojska. Poničený hrad 
často střídal majitele a už od roku 1544 byl 
uváděn jako pustý a opuštěný. 

Zpustlý hrad se podle legend stal útočištěm 
loupeživých rytířů, kterým velel Petrovský 
z Petrovic, kteří terorizovali okolí hradu. 
Až v roce 1896 koupil romantickou zříce-
ninu s věží Václav Špaček, který se výrazně 
zasloužil o rekonstrukci hradu do současné 
podoby, mezi lety 1911 a 1918 nechal Ko-
kořín opravit do romantické podoby. Když 
došlo na rekonstrukci, ve sklepení pod věží 
bylo nalezeno i přes dvacet lidských koster 
– buď zajatců, které sem dovezli loupežníci, 
nebo přímo za trest zazděných samotných 
loupežníků. Více na www.hradkokorin.eu.

 p. Bareš

Tip 
na výlet
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