
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

ČSŽ - KLUB KNĚŽEVES VÁS ZVE NA   

 

OD 14.00 BESÍDKU A  20,00 ZÁBAVU 

30. LISTOPADU V KD 
K TANCI A POSLECHU HRAJÍ SYMPAŤÁCI 

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA 
HRAJE  A - CLUB          VSTUP ZDARMA 

OD 20,00 HODIN 

 

 
OD 10,00 NA HŘIŠTI 

SOBOTA 19. ŘÍJNA 
OD 15,00 HALLOWEENSKÁ PARTY V KD   

 

                                                           
 

 

 
                                                                                                           925 LET OBCE  

                                                                                                       1088 – 2013 
                                              Letos naše obec oslaví 925. výročí  

 první zmínky o Kněževsi. O její historii bylo již mnoho napsáno jak 
v kronikách, tak v publikacích vydaných k výročí oslav obce Kněževes, takže není mnoho nového, co 
zde předložit. Ne každému je ale známa historie obce, a proto zde znovu citujeme z minulosti, 
tentokráte z díla V. Chundely a myslíme si, že i tento pohled na naši obec bude pro mnohé zajímavý. 
       Obec Kněževes, nalézající se téměř uprostřed dlouhého okresu smíchovského a která leží 6 km 
od bran Velké Prahy, jest státní silnicí „Dlouhou mílí“ připoutána ku Praze, Hvězdě, Bílé hoře i 
Kladnu.  Kněževes jest obec velmi starobylá.  Její počátky podle archiválních záznamů sahají až do 10. 
století. Králem Vratislavem roku 1088 darována byla dědina tato ještě s jinými sousedními kapitule 
vyšehradské, a to 2 popluží půdy s  dvěma usedlostmi se služebníky, sluhujícími „pomizí“                  
(tj. umývači), Hynkem a Třeskem. Plat z dědiny této náležel r. 1257 kapli sv. Štěpána na Zlíchově, 
později pak na Vyšehradě. Taktéž klášter sv. Jiří vlastnil v pozdější době v obci této dvorec, který 
náležel k obediencím kanovnickým a užitek z něho bral r. 1294  Abel,  farář v Hostouni. 
        Byla tedy Kněževes podle listin nejstarší osada v tamním kraji. Vyznačovala se též pevnou tvrzí, 
na níž již r. 1383 seděl Šimon Kněževeský. V r. 1356 však v listině Karla IV. uváděno několik držitelů 
zemanských svobodných statků ( Dětmír, Pasek, Vavřinec a.j. ). 
V roce 1407 král Václav listinou českou nahrazuje listiny starší,  
ohněm spálené a úplně zkažené, aby se předešlo škodám  
oprávněných osob, a prohlašuje, že obec  
Kněževes nadána jest purkrechtním právem  
německým. Stanoví v ní povinnosti majitelů  
gruntů, povinnosti a práva  
rychtáře a všech obyvatelů.  
pokračování uvnitř 

 

                                    

                            

 

 
 

Svatý Václav jezdec na bílém koni. 
Kněževeská freska. Na zdi objektu č. 
14, jenž původně patřil klášteru 
Strahovskému, se zachovala za 
malým rybníkem Ouvalkou freska, 
znázorňující rytíře knížete svatého 
Václava na bílém koni. Rytíř tento 
ztělesňoval ideál křesťanského 
bojovníka – nejslavnější osobnost 
českých dějin. Bílý kůň byl odedávna 
považován Slovany za posvátné 
zvíře.                       pokračování uvnitř 
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„Dej každému dni příležitost,  
aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“ 
                                                                                     Mark Twain  
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http://citaty.net/autori/mark-twain/


 

PROGRAM OSLAV „925 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI“ 

KNĚŽEVES - 28. září 2013 
 

09,00  hodin                         bohoslužba v kapli sv. Václava 

Program v kulturním domě pro pozvané: 

10,30  hodin                      zahájení, přivítání přítomných 

10,35 - 10,45 hodin          vystoupení žáků MŠ 

10,45 - 11,15 hodin          koncert souboru Musica Festiva di Praga 

11,15 - 11,25 hodin          vystoupení žáků ZŠ 

11,25 - 11,35 hodin          projev starosty obce 

11,35 - 11,55 hodin          projevy hostů 

11,55 - 12,35 hodin          předávání plaket a medailí oceněným občanům 

12,35 - 13,00 hodin          promítání filmu z oslav před 25 lety (zkrácená verze) 

13,00 - 13,55 hodin          oběd 

13,55 - 14,00 hodin          závěrečné slovo, poděkování účastníkům oslav                                  
 

Rekapitulace odpoledního programu    
Od 14,00 před kulturním domem - předtančení „Česká beseda“ v podání 
baráčníků, poté průvod občanů za doprovodu hudby a dále: 
 

- prohlídka mateřské školy 
- otevření Naučné stezky (projev zastupitele obce  Mgr. L.Černého) 
- položení květin k pomníku u ZŠ  

(projev místostarosty obce JUDr. O.Dojcsana) 
- výstavka fotografií a dalších exponátů v budově ZŠ,     

prezentace  fotografií Ing. Kláry Vlčkové  
( Domy v obci dnes - promítání na interaktivní tabuli) 

- prohlídka prostor ZŠ 
- průvod na hřiště  
- fotbalové utkání  
- od 20,00 taneční posvícenská zábava za hudebního doprovodu skupiny 

A-Club 
             Pozn.: uvedené časy jsou orientační 

Na oslavy srdečně zve OÚ Kněževes. 



 

 

 

 

 

 

 

 
OPRAVA  ZVONIČKY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SVATÝ VÁCLAV NA KAPLI 

 

 
 

Vážení spoluobčané, 
v prvním čísle Kněževáka jsem vám nastínil, co nás čeká v letošním roce, nyní bych vás rád informoval o tom, co se nám zatím 
povedlo dokončit a co nás ještě čeká. Pro naši obec je rozhodující datum 28. září, kdy všichni oslavíme již 925. výročí první 
zmínky o obci. V tento den chceme mít naši obec čistou a upravenou, a tak se obec snaží své budovy a okolní prostranství 
uvést do kulturního stavu. 
Akce, které se nám podařily, jste mohli posoudit již v průběhu léta. Každá z nich byla sama o sobě velmi úspěšná. Opravy 
omítky kaple je něco, na co je obec zvyklá, ale v takové parádě jako se kaple u školy nachází nyní, co pamatuji, nebyla. Také 
úpravy školní zahrady zvedly vzhled tohoto prostranství úplně jinam, než bylo v minulosti. Snížením terénu školní zahrady se 
docílilo snížení hladiny vlhkosti v kapli a gambitová zeď v zahradní části je chloubou školy. Díky odstranění plotů bude dnes 
celá zahrada sloužit škole a jejím žákům. Poslední úprava školy byla provedena v půdních prostorách, kde podle plánů ing. 
Ivana vznikla nová hezká učebna či klubovna. Také školní dvůr změnil svůj vzhled předlážděním a odkanalizováním. Zde po 
různých úvahách a  námětech byl nakonec  použit tradiční český materiál,  žulové dlažební kostky,  které vhodně doplňují tvář 
                                                                                                                                                                                     prostoru před kaplí. 

                                    Další  bod  rozvoje obce  na léta 2010-2014  byl splněn, a tím je  výstavba nového  víceúčelového  hřiště                                                                                                                                  
                                    v  prostorách  sportovního  areálu.   Po  počátečních  problémech s  dodavatelem  bylo  hřiště  nakonec                                     

                                         dokončeno v dobré kvalitě a dá se říct, že takové není v blízkém okolí. V konečné fázi došlo i na terénní 
úpravy prostranství kolem tohoto hřiště, takže vzhled je mnohem lepší, než byl.       

                                        Po nedávné průtrži mračen muselo dojít i na vyčištění potoka a opravu kanalizace. Při naší činnosti nám  
                                 hodně pomáhá  Letiště Praha a.s., z jehož  finančních darů (Dobré sousedství, Žijeme zde společně) jsou  

                            hrazeny  jak opravy kaple  a opravy kanalizace, tak údržba veřejného prostranství a zeleně.  Takže mohu                                    
                        konstatovat,  že 2 450 000 Kč z podpory letiště  bylo využito ku prospěchu a vzhledu obce. Opravu školy  

a vybudování multifunkčního hřiště hradila obec z vlastních prostředků. Chtěl bych na tomto místě  
                                                               tlumočit dík vedení Letiště Praha, který patří našim občanům za pochopení pro stavební  

                                                                             ruch  doprovázející generální opravu hlavní vzletové dráhy.  Dnes  jsou největší 
                                                                                práce hotovy a dráha  bude do provozu dána koncem září. Do této doby budou                                             

                                                                                    opraveny i naše silnice, které byly poškozeny stavbou.  Jak jsem uvedl úvodem,  
                                                                             bude  v   těchto  dnech  naše  hlavní  činnost    upřena k 28.  září,  kdy  oslavíme  

                                                                                 společně 925 let od první zmínky o naší obci. Do tohoto data chceme, aby obec                                       
                                                                                    byla   zelená  a   uklizená.  Žádám  vás proto  o pomoc  při úklidu  v okolí  vašich 

domovů. Děkuji. 
                                                                                     Kettner Stanislav, starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznešený rytíř drží v pravé ruce kopí, nejstarší žerďovou bodnou zbraň. Je ozbrojen, ale nemíří na nás. Jeho vlídná  mladá tvář a vzpřímená 
postava jezdce působí jako imponující zjev. Freska má symbolický tvar podkovy. V  pozadí Budeč, první slovanská škola, kde se Václavovi 
dostalo podle tradice v té době u panovníků neobvyklé vzdělání, které zřejmě spočívalo ve studiu především latinského žaltáře.  A právě ve 
spojení s naší obcí se vypráví pověst o tom, jak mladý kněžic jezdíval koňmo se svojí družinou z  Budče 
a v Kněževsi na tvrzi údajně přespával.  
Za druhé sv. války byla ještě jedna freska ve výšce třetího patra na bývalém zájezdním hostinci, kde se 
tenkráte říkalo „ U Tatíčků “, jenže ta již dávno z větší části vlivem počasí vymizela. Dalším, čím si 
připomínáme tuto výraznou osobu dějin, je kaple sv. Václava, jež se nachází na dvoře místní školy. 
Kaple byla založena roku 1736 od Jesuitů koleje sv. Václava v Praze. Roku 1882 rozšířena a vně  i 
uvnitř slušně upravena. Oltář zasvěcen sv. Václavu s obrazem téhož světce. 
     Václav I. zvaný Svatý, kolem 907 –  935 , syn Vratislava I. a Drahomíry , která  vládla za jeho 
nezletilosti po smrti Vratislava r. 921. Od roku 924 český kníže podporoval šíření křesťanství 
v Čechách. Uznal lenní závislost (léno – propůjčená půda ve středověku) českých knížat na Německé 
říši. Podle tradice získal vysoké vzdělání, miloval zděděné obyčeje, oživil mravy, nařídil dbáti o chléb a 
spásu duše. Roku 929 poražen saským vojskem Jindřicha I., udržel však nezávislost českého státu. Byl 
zavražděn ve Staré Boleslavi na příkaz svého mladšího bratra Boleslava I. Od konce 10. století byl 
Václav pokládán v Čechách i v římskoněmecké říši za světce a jeho uctívání se šířilo do dalších zemí.    
                                          BEDEKR (turistický průvodce) Kněževes u Prahy, D.M. Jelínková, úpravy redakce LURO 
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                                     SVATÝ VÁCLAV – JEZDEC NA BÍLÉM KONI (pokračování) 

 

 

 

 
 

 

TURNAJ VOLEJBALISTŮ NA NOVÉM  HŘIŠTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         HASTRMAN NA OUVALCE 

 

 

 

 

 

 

 
KÁCENÍ PONIČENÉHO STROMU 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalt%C3%A1%C5%99


 

 

 

 

 

Zejména místnímu kováři přikazuje se kovati koně královské, tolikrát, kolikrát bude potřebí. Obec podle této listiny náleží ke 
královskému hradu Hrádku (Kunratice). 
Další již známější držitel tvrze kněževeské jest Jan z Kněževsi, konšel Starého města pražského. V dalších záznamech jsou jako 
majetníci tvrze kněževeské uváděni dva Mikulášové, z nichž poslednější, zvaný též z Ořecha, za Alberta pro podezření ze zrady 
na spoluobčanech pražských byl žalářován na hradě Žebráce, odkud uprchl a roku 1439 na Mělníce zemřel. Tvrz tato měla 
později připadnouti k podpoře žáků, připravující se na kněžství, avšak r. 1450, dávno po jeho úmrtí, byl Mikuláš Kněževeský 
prohlášen za nevinně odsouzeného a majetek ten byl obcí pražskou přiřčen Hanušovi z Kolovrat. Po nových sporech mezi 
držiteli těchto nemovitostí dostala se tvrz v majetek Vítka z Lansteina a Zelče a r. 1466 Bořivoji z Okoře. 
V roku 1547 byla dědina Kněževes Pražanům z části vzata, druhá část zůstala Kolovratům, takže podle zápisů druhou 
zadluženou část obce měla v majetku až do roku 1620 abatyše u sv. Jiří. 
Za bouří husitských (1420) táhl přes Kněževes lid pěší, jízdní i s vozy válečnými, Slánští, Lounští i Žatečtí, na pomoc Pražanům 
proti vojsku krále Zikmunda, což ku prospěchu samotné obce nebylo. Koncem roku tohoto činil opět císař Zikmund 
z pražského hradu časté výpady, což potkalo i tvrz kněževeskou, jejíž posádka byla i s husitským knězem upálena a lid selský 
odvezen do Berouna. Stejně tak trpělo obyvatelstvo Kněževse při pochodech císařského vojska ku Praze v r. 1620, jako 
všechny obce té doby ležící přímo na cestě lipské a císařské, stejně tak jako i později od loupežných potulných hord. Po bitvě 
na Bílé hoře propadl téměř veškerý majetek tamního kraje konfiskaci (1623), v níž se nacházela i část Veliké Kněževsi s 11 
poddanými, a byla připojena k tuchoměřickému panství, nalézajícímu se již v majetku jezuitů. Podle starých záznamů 
jezuitských a člena tohoto řádu J. Vávry, pozdějšího faráře tuchoměřického, bylo po bělohorské bitvě na katolictví převedeno 
zbývajících 17 nekatolíků. 
Při sdělávání tereziánského katastru pro panství středoklucké 
(r. 1736) zachoval se výpis z r. 1654, v němž poznamenána jsou 
jména 16 usedlíků kněževeských, vlastnících téměř výhradně 
jen lada a porostliny. Půda tato však byla ohospodařována jen 
v malém množství, ježto většina usedlostí byla opuštěna. 
V přiznávací tabele ze 17. století jsou již podrobněji uváděni 
skuteční držitelé kněževeských statků s pozoruhodnou změnou 
pozemků neobdělávaných na ornou půdu. Ještě přesněji 
vypočítávány jsou veškeré usedlosti této obce v záznamech, 
učiněných na základě robotního patentu z r. 1775, v nichž jsou 
uvedeny podrobně všechny robotní povinnosti roboty jízdní i 
pěší i kontribuce. Třebaže robota byla všude velmi tíživá, zdá 
se, že na statcích duchovních byla robota přece jen snesitelnější, nežli na statcích vrchností světských. Není však žádných 
podrobných záznamů, aby bylo možno přesně konstatovati, v čem na panství tuchoměřickém (k němuž Kněževes robotou 
příslušela) bylo na robotních povinnostech uleveno. Ze záznamů jiných pamětníků vysvítá, že i na tomto panství byla robota 

tuhá. 
Pozemkovou reformou Raabovou, prováděnou na panství 
středokluckém i tuchoměřickém v r. 1777, byly i usedlosti v Kněževsi 
podstatně zvětšeny a tím i zhodnoceny. 
Silnice lipská či císařská byla znovu obyvatelstvu jejímu osudnou v letech 
1792-1814, v dobách tzv. „francouzských válek“, kdy všechen válečný 
ruch nesl se tímto krajem. Povinné dovážení ovsa, sena i jiných potravin 
válčícím neb pochodujícím vojskům poddanými z Kněževsi bylo 
nesnesitelné, jako všech obcí na této důležité silnici ležících. 
Vlastními potahy konané daleké „fůry“ a „přípřeže“ do Plzně, Terezína i 
za vojskem v poli válečném se nacházejícím, často se vůbec nevrátily. 

Poskytováno bývalo Kněževsí táhnoucímu vojsku vše, co v obci bylo, obyčejně zdarma, což obec vyčerpávalo úplně, jak o tom 
svědčí četné záznamy již od r. 1789 v knihách stálých platů. Přímý důkaz o tom přináší žádost Josefa Kozla, tehdejšího 
rychtáře kněževeského, jíž celá obec „srdcelomně a na kolenou prosí“, aby 
osada Kněževes nemusila již hostiti stálou posádku vojenskou, denně až 40 
mužů mimo koně, vedle jiných těžkých břemen obci ukládaných. 
Roku 1840 podle starého katastru bylo v Kněževsi již 11 sedláků, řada 
emfytentů a několik domkářů. 
Zrušením roboty v r. 1848 bylo již v Kněževsi 35 robotníků výkupem 
povinných v celkové sumě výkupu 2203 zl. 15 kr., v roce 1886 již zde bylo 59 
domů a 423 usedlíků. 
Při sčítání v roce 1930 měla Kněževes již 613 obyvatelů neboť výhodné 
vlakové spojení s Prahou, Slaným, autobusové spojení s Prahou a Kladnem, 
jakož i četné jiné okolnosti rozmnožily vzrůst počtu domů obytných i 
obyvatelů této památné vesnice. 
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        Bylo by téměř nespravedlivé vynechat tento rok, který byl před čtvrt stoletím významný právě konáním oslav 900 let naší obce. Přestože 
ho mají mnozí z nás v živé paměti, je to čas obměny jedné generace a stojí za to připomenout si životy lidí v naší obci tak, jak je zachytily 
kroniky. Tentokrát nejenom perem, ale spoustou dokumentujících fotografií, které vám budou určitě bližší.                                                   LURO   
       Když televizní hlasatel Vítězslav Jandák se svou kolegyní popřál všem občanům šťastný nový rok a dětský sbor zazpíval naší státní 
hymnu, stáli jsme v rodinném kruhu, každý s číší vína v ruce a v duchu jsme si říkali, co nám rok 1988 přinese, i čím my přispějeme ke 
zdárnému průběhu roku jak na poli ekonomickém, tak na poli kulturním…  Celým rokem se bude vinout 
jako červená nit péče o zdařilý průběh oslav 900 let naší obce. Řada našich občanů se zapojila do akcí, 
které sledovaly jednotlivé fáze oslav. Už 3. ledna 1988 převzala členka přípravné komise pro oslavy paní 
ing. Horáková předběžně upravený návrh sborníku o Kněževsi, pěkně graficky upravený návrh 
pamětního listu „Kněževes 1088-1988“, návrh na úpravu transparentu u vjezdu do obce a řadu dalších 
podrobností.    Dne 21. ledna se na poradě kulturních pracovníků jednalo o tom, kdo bude pozván na 
slavnostní setkání rodáků a významných osobností kněževeského veřejného života. Komise, která má na starost shromáždění fotografií a 
dalšího dokumentačního materiálu, již připravuje ve zdejší škole místnost, kde bude instalována výstavka o historii naší obce. 
Zmínku zasluhuje zpráva, že 8. dubna 1988 odcestovali naši občané Jiří a Hana Tamlerovi na vystěhovalecký pas do Austrálie. Rodinný 
domek zde prodali. V Austrálii budou u svého syna. Před odletem se přátelsky rozloučili se všemi známými. 
Dne 22. dubna 1988  zorganizovaly  ženy z kněževeské  odbočky výboru žen jednodenní autobusový zájezd do NDR.  
Autobus jim zapůjčili družstevníci z JZD Velké Přílepy.  Účastníci zájezdu navštívili  Zhořelec a Žitavu. Všem se zájezd  
moc líbil.  Na  dopoledne 23. dubna  byla  připravena  velká  předmájová  brigáda,  zaměřená  na úpravu  obce  před  
májovými oslavami.  Představitelé všech složek na předmájové schůzi byli vyzváni, aby navrhli náměty na jednotlivé  
panely,  které budou součástí výstavy ve škole.  Komise počítá,  že na výstavce bude 15 panelů. Kněževeští občané i  
mládežníci se zúčastnili prvomájových oslav v Hostivici.  Již ráno v  7 hodin  zval tajemník MNV s. Kettner občany do  
průvodu.  Autobus s účastníky odjížděl  v  8,10 hod na seřadiště do Hostivice.  Oslava se vydařila, bylo pěkné počasí.  
V  neděli  8. května uspořádal  kněževeský výbor žen  sváteční májovou  veselici ve velkém sále Kulturního domu za  
velké účasti občanů a mládeže z Kněževsi a okolí. 
Dne 22. května 1988 došlo v kněževeské provozovně Stavebních strojů k úniku oleje do Ouvalky. Trvalo dost dlouho,  
než se podařilo zjistit příčinu havárie a závadu odstranit.  Čištění Ouvalky od oleje se zúčastnili pracovníci Stavebních 
strojů: Náprstek, Vácha, Benko a Melen.  Byla to  práce namáhavá  a zdlouhavá.  Celý  průběh se  ještě zkomplikoval  
havárií  na  vodovodním řádu.  Závadu  ohlásil řediteli  Stavebních  strojů  Jiřímu  Cvrčkovi  tajemník  MNV  Kněževes  
Stanislav Kettner. Na pomoc přispěchali požárníci ze Stavebních strojů Zličín a požárníci MNV Kněževes. Závada byla  
zlikvidována během několika dnů, přestože s tím bylo dost práce. 
11. června  1988 odpoledne  připravily  jednotlivé  složky  Národní fronty  pro kněževeské děti  oslavu dětského dne.  
K hladkému průběhu přispěly ženy z kněževeského výboru žen.  V sobotu 18. června projížděl přes Kněževes peloton cyklistů, závodících na 
okruhu kolem Lidic. Závod sledovalo hodně sportovců, kteří se sjeli z dalekého okolí. 
Na 1. července zorganizoval výbor žen autobusový výlet na zámek Sychrov, spojený s návštěvou Turnova a Liberce. 
Na začátku července prováděl Milan Potocký s pomocníky zednické úpravy v kapli. Tato církevní památka nebyla opravována od roku 1929, 
což byla poměrně dlouhá doba. Červencové brigády byly zaměřeny na závěrečné úpravy v obci před blížícími se oslavami. 
Oslavy 900 let obce Kněževes se konaly 1. a 2. října. Na oslavy bylo pozváno 196 občanů, 
rodáků a čestných hostů, byli pozváni zástupci všech patronátních závodů, 
všichni poslanci NV a všichni poslanci vyšších stupňů našeho  
volebního obvodu. Celkem se  
oslav zúčastnilo 250 občanů. 
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Vraťme se zpět na slavností zasedání do kulturního domu, kde bylo předneseno několik projevů poslanců tehdejšího MNV a zdravic hostů. Tři 
hlavní projevy jsou zaznamenány v kronice věnované právě jen roku 1988. Zde z nich spolu s obecní kronikou vybíráme zkrácený přepis, kde 
se přiblížíme atmosféře této pro obec významné události. 

„Dne 1.října 1988 oslavuje Kněževes devět set let trvání. Označení 900 
není zcela přesné, protože podle archeologických nálezů existoval 
život na území Kněževse již v době přibližně 2400 roků př.n.l. 
Důkazem jsou vykopávky objevené na staveništi rodinného domu 
našeho občana Václava Čermáka 
z roku 1953. (viz Retrookénko 1953 
pzn. red.). V jílovitém materiálu bylo 
odkryto asi 8 cm pod povrchem pět 
hrobů se skrčenci, v jejichž blízkosti 
byly uloženy nádoby….“: takto začíná 
úvodní slovo poslankyně Ing. Jany 
Horákové, která ve svém projevu 
stručně seznámila občany s dávnější 
historií obce a jejích památek. 
Prvním písemným dokladem o 

existenci naší obce je zakládací listina vyšehradské kapituly, datovaná přibližně k roku 1088. Podle této 
listiny z důvodu opotřebení byly kolem roku 1144 zhotoveny čtyři opisy, které se zachovaly dodnes. Listina 
byla napsána latinsky ve skriptoriu na pergamenu a ve 28. řádku je zde uvedeno:  

Knasawezi de terra ad II bratra cum ministerialibus dui dicuntur pomizi Hinec Trebek. 
 
Jak se v Kněževsi žilo v dřívějších dobách o 
spolcích a korporacích, o tom mluvil na 
slavnostní schůzi v  Kulturním domě 
soudruh Ing. Petr Štika, předseda VO KSČ 
Kněževes. V úvodu svého projevu s. Štika 
připomněl, že osudy naší obce jsou 
zaznamenány nejen v matrikách, 
kronikách, pamětních knihách organizací, 
v oficiálních publikacích, které jsou 
vyloženy k nahlédnutí na výstavce 
instalované v místní škole, ale i na fotografiích občanů, na záběrech z činnosti mládeže při 
různých akcích, při úpravě prostranství, při úpravě chodníků, při úpravě a opravách církevních 
památek, kaple a soch. To vše je na snímcích dokumentováno na věčnou památku.  

Je mezi námi řada občanů, kteří o historii naší obce vědí poměrně málo. Jsou zde však i občané, kteří mají uschovánu řadu písemností 
z dávných dob, i takoví, kteří patří mezi pamětníky slavných i méně slavných období života naší obce. A právě na tomto zasedání, svolaném 
při příležitosti oslavy 900 let Kněževsi je nejvhodnější doba k oživení vzpomínek na časy dávno minulé a konfrontovat skutky našich předků 
a to, co naši občané vytvořili v době nedávné pro naši budoucnost. Myslím, že se nemusíme za naše ruce, za naše hlavy stydět. Vždyť je za 
námi vidět pořádný kus dobré práce. Takže nejen v kronikách, v pamětních knihách, na magnetofonových páskách, na fotografiích, na 
plánech, ale hlavně na ústních informacích a vyprávěních  
setrvává v povědomí našich občanů celá historie naší obce. 
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Když listujeme v těchto dokumentech, připomínáme si, že již v 19. století 
existoval v naší obci hospodářský spolek KRUH, jehož cílem bylo opatřit pro 
své podílníky nejhlavnější životní potřeby. Pro nesoulad a různé neshody mezi 
členy došlo však po několika letech k rozpadu spolku. Druhým spolkem, o 
němž se ve spisech hovoří, 
je spolek divadelních 
ochotníků, založený 
prvoučitelem Františkem 
Sedláčkem. Tento spolek 
vykazoval činnost 
v závislosti na tom, kdo jej 
vedl. Do vedení spolku 

dostala se i místní tělocvičná jednota Sokol se svým režisérem Josefem Bartoněm. 
Ale nejstarším skutečným spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů založený             
11. června 1893. (Podrobněji popsáno v Kněževáku 2/2013 u příležitosti 120. výročí 
založení hasičů. pozn. red.) O dvacet let později roku 1913 byla v Kněževsi založena 
Jednota Sokolská, při které ve dvacátých letech vznikly samostatné odbory SLOVAN a 

v roce 1927 SPARTA.   V srpnu 
roku 1924 byl v Kněževsi založen 
nepolitický spolek Havlíček, 
vzdělávací a podpůrný spolek pro 
Kněževes a okolí. Tento spolek 
měl na začátku 48 členů a v jeho 
čele stál Vojtěch 
Fanta.    
Významnou úlohu 
v Kněževsi zastává 
státní obvodní lékař, 
MUDr. Antonín Majer, 
který svým 
iniciativním přístupem 

dosahuje nejlepších výsledků v bezplatném dárcovství krve. Jeho zdravotní 
obvod dosahuje trvale nejlepších výsledků v rámci okresu. V rámci kraje a 
republiky patří mezi nejlepší. Mezi evidovanými dárci krve jsou i takoví 
občané, u nichž počet odběrů se počítá na desítky. Mezi kněževeskými 
občany jsou na nejvyšším místě poslanci MNV Miroslav Čáp, který má 18 
odběrů a Pavel Bareš 17 odběrů. 
Ve svém projevu ing. Petr Štika řekl na závěr: „V naší obci žili a žijí a jistě i 
budou žít lidé, kteří stavějí zájmy společnosti nad zájmy vlastní, jsou mezi námi ti  
obětaví spoluobčané, kteří pro náš společný krásný dnešek 
věnovali mnoho sil, mnozí i zdraví.“  
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      NĚKTEŘÍ Z NAŠICH NEJSTARŠÍCH OBČANŮ NA OSLAVÁCH 1988 

 
 
 
Hlavní projevy na slavnostním shromáždění zakončil předseda MNV s. Václav Čermák, který hodnotil 
hlavně osobní zásluhu našich občanů, kteří se od nepaměti podíleli na veřejně prospěšné činnosti a 
rozvíjení se obce: „ Můžeme být právem hrdi na naše občany, že ačkoliv jsme byli vždy malá obec, tak 
například již v roce 1894 jsme měli v c.k. okresní školní radě, jediní z celého okolí, svého zástupce 
Stanislava Kubra, který byl též již v roce 1901 poslancem říšského sněmu a později zakladatelem 
zemědělské školy ve Středoklukách. Po druhé světové válce byl poslancem Národního shromáždění 
předseda místního JZD Stanislav Kettner. Z toho vyplývá, že veřejně prospěšná angažovanost našich 
občanů byla již od nepaměti. Je nutno též připomenout, že od roku 1923 byl starostou naší obce pan 
František Hostouš až do roku 1945. Svým rozvážným jednáním a řízením a neohroženým postojem 
dokázal řídit obec i přes okupační dobu bez větších následků, neboť pouze minimální počet občanů byl 
nasazen na nucené práce v říši, žalářován anebo jinak persekuován.“ 
Tolik z části oslav, konaných dle plánovaného programu v sále kulturního domu v Kněževsi. Poté se 
uskutečnil slavnostní průvod obcí s hudbou, při kterém si návštěvníci mohli prohlédnout zdravotní 
středisko a ostatní budovy, které byly vybudovány v akci „Z“ v naší obci od r. 1955 do r. 1988. V rámci 
oslav byla v místní škole uspořádána výstava fotografií a dokumentů o vzniku a vývoji naší obce. Všemi 
návštěvníky i mnoha odborníky z oblasti kultury byla kladně hodnocena. Průvod skončil na hřišti TJ Sokol, 
kde naši hráči sehráli přátelské utkání v kopané s mužstvem ze spřátelené obce Kněževes u Rakovníka. 
                                  Slavnostní den jsme společně zakončili večerní taneční zábavou  
                                                          našich občanů, rodáků a hostů v kulturním domě. 
                              (tolik z obecních kronik - výběr pro Kněževák 3 připlavilo LURO) 
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ALŽBĚTA STAŇKOVÁ 93 LET 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMÍLIE VENCLOVÁ  85 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JINDŘICH      KOLÁŘ 74 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STANISLAV KUBR 

SPOLUZAKLADATEL 

HASIČSKÉHO SBORU V KNĚŽEVSI 

 
 

 
 
 

 

Stanislav Kubr a hasičství 
Jedním z prvních, téměř zamilovaných spolků Kubrových byl místní dobrovolný hasičský sbor. 
Viděl na  požáru  statku  svého  otce i často  v  okolí, jak  dravý  živel  oheň, 
host  na vesnici  tak nevítaný,  lehce zachvacuje a  sžírá majetky  poctivých  
lidí  na vesnici,  kteří  na vlastní  střechu  nad hlavou dřeli,  šetřili, od úst si  
utrhovali  mnohdy během několika pokolení, aby v hodině stali se žebráky 
bez  přístřeší.  Vedoucí  heslo  hasičské: „Sobě k obraně, vlasti k ochraně“,  
i ostatní  záslužná  hasičská činnost dávala Kubrovi možnost uplatniti i zde  
svoje schopnosti i tvůrčího ducha. 
V roce 1893 dává St. Kubr popud k založení místního dobrovolného sboru 
hasičského  v Kněževsi,  jichž v  okolí bylo  tehdy tak  potřebí a přece ještě 
tak  málo,  na základě  čehož  dochází  k ustavující  schůzi  dne  18. června 
téhož  roku,  když nezdařila se dohoda s blízkou obcí Kněžívkou o ustavení 
jednotného sboru. Stanislav Kubr byl zvolen ihned jeho předsedou.  
V zastoupení sboru zúčastnil se Stanislav Kubr v září 1893 sjezdu hasičstva v Železném Brodě, i jiných hasičských porad. R. 1894 jest Kubr 
volen v Břevnově za předsedu hasičské župy pobělohorské a v r. 1896 opět. 
V řadě požárů, té doby dosti častých, zachvácen byl dne 21. června 1894 ohněm i statek Stanislava Kubra, kde místní sbor hasičský se 
náležitě a s velkým úspěchem uplatnil. V roce tom, jakož i několikráte později, zúčastňuje se Kubr osobně při hašení požárů v sousedních 
obcích (Kněžívce, Lidicích aj.). V roce 1896 zúčastňuje se sbor požárů již vlastními stroji. 
Byť již v těchto letech byl St. Kubr zaměstnán řadou jiných funkcí veřejných, přesto jako předseda místního sboru se všech schůzí 

zúčastňoval, je řídil a sbor často i zastupoval. 
Teprve v roce 1899 pro stoupající svou činnost v jiných korporacích, funkci předsedy místního sboru 
již více nepřijímá. Za zásluhy o sbor byl na valné hromadě 26. listopadu 1899 zvolen čestným 
předsedou. 
O jeho velké činnosti hasičské velmi pěkně píše jeho spolupracovník B. Šebek z Velkých Čičovic: 
„Kubr nestyděl se nikdy za hasičský kroj, který jeho mohutné postavě tolik slušel, a oblékal jej při 
každé příležitosti, by se mohl zúčastniti hasičských cvičení, průvodů a slavností. Jaká to byla 
družnost a nelíčená bodrá upřímnost, když jsme měli našeho Kubra v hasičském kroji mezi sebou na 
župním cvičení ve Středoklukách. Po cvičení, kterého se zúčastnil, pobyl s námi v přátelské zábavě. 
V kroužku hasičském si s námi pobesedoval i zazpíval naše oblíbené české písničky. A tu jeho 
kamarádská upřímnost podmaňovala, takže nejen všechny účastníky pro sebe získal, ale vlil do nás 
tolik nadšení, že bychom byli šli za Kubra třeba do ohně, zvláště tam, kde by bylo šlo o hájení 
národní a agrární ideje. Na slova tehdy Kubrem pronesená do smrti nezapomenu, když jeho veselé, 
upřímné oči se po nás rozhlédly a prohlásil: „Už mnohde jsem byl, v různých společnostech a 
prostředí, ale mezi vámi, přátelé, cítím se nejšťastnější, neboť jsem doma a mezi svými.“ 
Za veškerou jeho činnost ve prospěch hasičské myšlenky odměnilo se mu hasičstvo obrovskou 
účastí na jeho pohřbu.                           z knihy V. Chundely – Stanislav Kubr - Sedlák a politik 1933 

 
 
 
 

Kněževes - Dobříč  0 . 7 ( 0 : 5 )   
Všichni, hráči , vedení i diváci jsme se přesvědčili, že tato skupina 
je velmi kvalitní. První zápas chybělo dost dovolenkářů, druhý 
jsme hráli proti soupeři, který až do posledního kola loňské 
sezóny bojoval o postup, ale rozdíl ve hře našich hráčů a soupeřů 
byl až moc markantní. Uvidíme v dalších kolech, kdy se již 
setkáme s mužstvy, která by měla patřit do středu nebo druhé 
poloviny tabulky. 
 

Velké Přílepy - Kněževes 1 : 0 ( 0 : 0 )   
V mistrovském zápase jsme opět neuspěli. O zápase by se dalo 
skoro napsat to, co o poháru s Dobrovízí. V zápase jsme byli 
znovu fotbalovější, více drželi balón, ale tentokrát to bylo bez 
vyložených šancí. Před velkým vápnem jsme si nevěděli rady, 
finální přihrávka byla nepřesná a střelba taky. A tak, jako už 
tolikrát, rozhodla naše hrubá chyba při bránění a domácí si 
jediným gólem připsali tři body. 

Kněževes - Drahelčice 3 : 2 ( 2 : 1 )  
Ve čtvrtém mistrovském zápase konečně vítězství. Začátek ale patřil Drahelčicím. Prvních patnáct-dvacet minut byli lepší a také se dostali 
do vedení. Pak naši hru vyrovnali, a když po půlhodině, v rozmezí dvou minut skóre otočili, byli na koni. Druhá půle, to byl festival našich 
neproměněných šancí. Šancí bylo snad na tři zápasy. Málem se nám to nevyplatilo, soupeř totiž sedm minut před koncem po dobře  
vyřešeném protiútoku vyrovnal na 2 : 2. Už za dvě minuty naši konečně využili svou snad desátou loženku a tři body zůstaly doma. 

Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.        

www.knezevessokol.estranky.cz 

ZÁPASY PODZIM 2013 

SO 24.8. 4 : 0 Červený Újezd B KNĚŽEVES 
SO 31.8. 0 : 7 KNĚŽEVES DOBŘÍČ 
SO 7.9. 1 : 0 VELKÉ PŘÍLEPY KNĚŽEVES 
SO 14.9. 3 : 2 KNĚŽEVES DRAHELČICE 
NE 22.9. 6 : 1 ZBUZANY B KNĚŽEVES 
SO 28.9. 16,30 KNĚŽEVES Kazín Dolní Mokropsy 
SO 5.10. 16,00 KOSOŘ KNĚŽEVES 
SO 12.10. 16,00 KNĚŽEVES JINOČANY 
SO 19.10. 15,30 TŘEBOTOV KNĚŽEVES 
SO 26.10. 14,30 KNĚŽEVES KLÍNEC 
SO 2.11. 14,00 ŘEVNICE KNĚŽEVES 
SO 9.11. 14,00 KNĚŽEVES ROZTOKY 
SO 16.11. 13,30 RUDNÁ KNĚŽEVES 
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                                                           TJ SOKOL KNĚŽEVES - KOPANÁ                                                   

http://www.knezevessokol.estranky.cz/


 

                                                     NADÍLKU PRO DĚTI OD 14,00        
                                                                  Jako vždy je pro děti připraveno občerstvení,  

                                                                              hodně zábavy a  překvapení pro všechny.  

                                                                         ZÁBAVU  OD 20,00 
                                                            HRAJÍ  SYMPAŤÁCI 
 

                                               SOUTĚŽ O  NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ SVÍCEN 
                                                                                  Příjem svícnů  v pátek   29. 11. 2013  

                                                                             od 18,00 do 20,00 v KD.   
                                                                                  Svícny vystavíme 30.11. 2013 na dětské mikulášské,  

                                                                            kde budou bodovány všemi zúčastněnými 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

                                                                                         ČSŽ – Klub Kněževes Vás zve do kulturního domu KNĚŽEVES na 
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Oznamujeme občanům,  
že vítání občánků se uskuteční 

27. října v 10,30  
v budově základní školy. 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 12. října od 10:15 hod do 11:15 hod 

před Obecním úřadem v Kněževsi 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, 

POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně. 
Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a 

laky včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, obaly sprejů, léky, lednice, televize. 
 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
od  11. 10.  do  14. 10.  2013 

Kontejner  o objemu 20 m3 bude přistaven v pátek odpoledne před OÚ obce Kněževes, v sobotu ve 
12,00 hod vyměněn a odvezen v pondělí ráno. 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 
Do kontejneru nepatří : zemina, stavební sutě, nebezpečný odpad ( TV, lednice, barvy apod. ). 

 
 

 

Obec vydává publikaci u příležitosti         

925. výročí první zmínky o obci Kněževes. 

 

 

                               Udělejte radost              
                                 svému tělu a   
                             přijďte si zacvičit  
                                  a zatancovat.. 

 
      Sobota 19.10. 

             v 10,00 hod. na fotbalovém hřišti 
v případě bezvětří malování na chodníku 

od 15,00 hod. v kulturním domě 
 

 

                     dlabání dýní a řepy 

 

 

 

 

Děti, rodiče a prarodiče jsou srdečně zvány !!! 

   PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ                            Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech uživatelů, 

a to před vstupem na hřiště.                      Každý uživatel hřiště:    Provozuje aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí.  - Chová se v tomto prostoru tak, aby   
                                                                                                             neohrozil zdraví své, ani ostatních.  Je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení.   Neprodleně  
                                                                                                             nahlásí závady provozovateli.  Je povinen jím způsobenou škodu uhradit. Po použití - hřiště  
                                                                                                             uvede do původního stavu,  zamkne a navrátí přenosné  vybavení na místo  k tomu určené.   
                                                                                                             Dbá pokynů správce hřiště nebo jím pověřeného zástupce. Osvětlení hřiště smí obsluhovat  
                                                                                                             pouze správce hřiště, nebo osoba jím určená. 
                                                                                                         Vstup na hřiště je povolen pouze : v kopačkách  s lisovanou či gumovou  podrážkou (lisovky, turfy, sálovky )              
                                                                                                                        teniskách, běžecké nebo jiné gumotextilové obuvi,    čisté obuvi . 
                                                                                                                       Na hřišti s umělým trávníkem je přísně zakázán:  Vstup v obuvi s vyměnitelnými kolíky, tretrách,                                
                                                                             podpatcích.  Konzumovat jídlo, kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky. Vstupovat se žvýkačkou,    
                                                                  plivat. Vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích. Vjíždět na jízdním kole, na kolečkových bruslích, na skateboardech či 
jiných prostředcích.  Vstupovat se psy či jinými zvířaty. Znečišťovat hrací plochu odpadky a jiným materiálem, házet na hrací plochu předměty. Věšet se na branky, sítě, 
ochranné sítě a oplocení hřiště. Manipulovat s elektrickou instalací v areálu hřiště a přilehlých prostorách. Poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí.  

Provozní doba:  Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem je určeno ke sportovní činnosti s celoročním provozem. Pondělí – neděle od 8:00 do 22:00 hodin 
a dle pokynů správce, zejména v zimních měsících. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je provozovatel oprávněn zrušit provoz. Rezervace, 
ceník: Vstup na hřiště je umožněn na základě rozvrhu a rezervací. Klíče jsou zapůjčeny oproti platné rezervaci a zaplacení poplatku v restauraci Maštal. 
Případně na telefonním čísle  604 820 561  (pro vyzvednutí klíčů před otvírací dobou). Klíče se vrací na místo, kde byly zapůjčeny.  Individuální 
rezervace je možná osobně na tabulce umístěné u vstupu do areálu.  Spolky rezervují prostřednictvím dlouhodobých rezervací u TJ Sokol.  Pronájem 
občanům s trvalým pobytem a členům TJ Sokol je 50 Kč/hodinu, pro ostatní 100 Kč/hodinu.  Při ztrátě klíčů 500 Kč.  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování pí Hrubešové za poskytnutí nohejbalové sítě pro činnost místní TJ Sokol Kněževes. 
 

Kněževeský pohár / V sobotu 21.září se na novém sportovním hřišti v Kněževsi uskutečnil již 6. ročník 
volejbalového turnaje o putovní „Kněževeský pohár“. Družstva ELITA Kněževes A a B obsadila druhé a třetí místo. 
A jak to všechno probíhalo, se dovíte v příštím čísle Kněževáka.                                                                                          R 
 

ČSŽ-Klub Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes pro Občanské sdružení DIAKONIE  BROUMOV 
vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleniček-vše jen 
funkční, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:  
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola,lyže, dětské kočárky - ty se 
transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v neděli  27.10. 2013 od 10,00 do 12,00 hodin v sále 
Kulturního domu KNĚŽEVES. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme. 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce (více na  www: diakoniebroumov.org). 
 

 

Pochod Kněževes-Lidice (2.ročník) / Tentokrát jsme šly až na 
druhý pokus. První pokus 28.července vrcholila vedra a ve 40oC se 
nikomu jít nechtělo. Ale náhradní termín 11.srpna vyšel. Počasí 
nám přálo, bylo příjemné teplo a sluníčko svítilo mezi mraky 
přiměřeně. Cyklovlakem jsme jeli ze Středokluk do Zákolan, kde 
jsme si prošly opravené náměstí se sochou A. Zápotockého a 
nově navrženým rozcestníkem. Odtud na Budeč. Měly jsme štěstí, 
že zde provázel student dějin umění, který nám s velkým 

obrozeneckým zanícením 
vyprávěl o historii tohoto 
slovanského hradiště, kde 
procházely první dějiny naší země. Naše putování pokračovalo dál přes 
Kováry, lesní cestou okolo Nového Mlýna sochaře Jíravy, přes rozvodněný 
potok chatovou oblastí až na Okoř, kde jsme neodolaly tamější cukrárně a 
musely udělat delší přestávku na občerstvení. Překrásnou lesní cestou 
podél potoka do Malých Čičovic, Velkých Čičovic, přes Bouchalku do Lidic. 
U památníku lidických dětí stejně jako v loňském roce jsme zapálily svíčku a 
v pohnuté náladě pokračovaly celým areálem až k Lidickému hřbitovu. 

Odtud po silnici přes Makotřasy, Středokluky po cyklostezce do Kněževsi. Přes 25 km jsme ušly v pohodě, až na 
pár úseků, které byly po předcházejícím lijáku rozbahněné, takže jsme musely zvolit i netradiční chůzi blízko trati 
nebo bosé přes rozvodněný potok. Co nám přinese další ročník, uvidíme v roce 2014.                   Bohdana Pavlíková 
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„PAMĚTNÍ MINCE“ se bude při oslavách 
925 let obce udělovat zasloužilým 

občanům obce Kněževes … Zároveň  
každý účastník oslav dostane „PAMĚTNÍ 

LIST“ a speciální odznak s motivem 
zvoničky Na Slovance. R 

V sobotu 28.9. v 9.00 

se v rámci oslav 925 let obce uskuteční 

poutní mše sv. v kapli sv. Václava 

v Kněževsi. Srdečně zve P. Alain 

Cleyssac CCN, administátor farnosti. 

 

Během odpoledního programu oslav bude v rámci prohlídky místní ZŠ možné navštívit 
VÝSTAVKU FOTOGRAFIÍ A DALŠÍCH EXPONÁTŮ Z DĚNÍ V OBCI, a to hlavně z činnosti spolků. 
Výstavka bude doplněna prezentací fotografií Ing. Kláry Vlčkové na téma „Domy v obci dnes“ -  
fotografie se budou promítat na interaktivní tabuli. Večer od 20,00 se můžete přijít pobavit na 
taneční POSVÍCENSKOU ZÁBAVU. Hrát bude skupina A-Club. Na obě akce bude VSTUP ZDARMA.       
Na akce srdečně zve OÚ Kněževes. 

 

http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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