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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
úvodem vám všem 
chci poděkovat za 
to, jakým způso-
bem jsme společně 
zvládli infekci ko-
ronaviru. Dle infor-
mací, které mám, 

tak z občanů obce se nakazil pouze jeden, 
a ten se prakticky nezdržuje v obci. Kraj 
nám poskytl dezinfekci a roušky. Nějaké 
roušky také máme na OÚ. Také naše ob-
čanky se zapojily do šití. Těm všem děkuji 
za práci, kterou udělaly pro naše občany. 
Věřím, že život v obci se brzy vrátí do nor-
málu, bez jakýchkoliv omezení jak spole-
čenského, tak kulturního života. Akce, 
které se měly konat, se uskuteční v druhé 
polovině roku.

V tomto období bylo téměř dokončeno po-
jmenování ulic v trvanlivé podobě, je to již 
třetí v pořadí. Dá se říci, že tabule jsou v tr-
vanlivém provedení. Byly pojmenovány 
ulice, které neměly jméno nebo rozlišení 
bylo sporné. I když toto bylo v některých 
případech předmětem kritiky. Domnívám 
se, že v budoucnu se toto vžije.
Proběhl také náhradní sběr velkoobjemo-
vého a nebezpečného odpadu. Svoz letos 
proběhl s několika problémy. Převážná 
většina občanů správně předala odpad, 
ale jsou tací, že si mysleli, že je povinností 
obce odpad ukládat do kontejneru. I přes 
upozornění nechají odpad mimo kon-
tejner. Těm pořádným děkuji a těm co si 
dělají co chtějí, děkovat nebudu. Musím 
upozornit, že toto všechno stojí nemalé 
peníze, které pak jinde chybí.
ZO projednávalo také stravování v MŠ. 
Dospěli jsme k závěru, že k problému se 
vrátíme v průběhu září.

Převážná část komunikací byla zametena 
zametacím vozem pana Poláčka. Toto je 
prováděno v rámci spolupráce zdarma. 
Po suchém jaru přišlo trochu deště a tráva 
začala růst. Problém je hned na světě. Fir-
ma pana Chládka nám opět, tak jako v mi-
nulosti pomáhá toto zvládnout. Máme 
zelených ploch dost, některé nejdou udr-
žovat mechanizací. 
Firma Katro zvládá provoz kabelové tele-
vize s počátečními problémy, které se sna-
ží průběžně řešit. Spory se Státním oblast-
ním archivem nejsou též dořešeny. 
Průběžně spolupracujeme na tomto 
s JUDr. Lamprechtem. Pokoušíme se 
o získání dotace z kraje na opravu silnice 
U Ouvalky. Projekt nám udělal ing. Petr 
Wagner. Teď je na řadě Odbor dopravy 
města Černošice.

Stanislav Kettner
starosta obce

Obecní úřad
Usnesení OÚ
Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 20. 4. 2020

 ZO schvaluje:

- skutečnost, že kronika obce Kněževes 
bude i nadále uchovávána zabezpečená 
na obecním úřadě a bude možné do ní 
nahlédnout za přítomnosti starosty obce 
nebo kronikářky po předchozí domluvě ve 
středu od 16 do 17 hodin (schváleno všemi 
přítomnými hlasy)
- že místostarostka obce zadá restaurování 
varhan a zakoupení dmychadla do Kaple 
sv. Václava (schváleno všemi přítomnými 
hlasy)
- pokácení suchých boroviček u hřiště 
(schváleno všemi přítomnými hlasy)

 ZO bere na vědomí:

- skutečnost, že z důvodu virové nákazy 
Covid - 19 se v letošním roce nebude konat
pálení čarodějnic
- informaci ohledně stavby hasičské zbroj-
nice: starosta obce požádalo zahájení výbě-
rového řízení firmou TAREKA Tábor
- že ohledně dotace na komunikace je třeba 
zadat zpracování projektu a žádost musí
být podána do 30. 6. 2020
- že místostarostka obce zajistí restaurování 
varhan a zakoupení dmychadla do Kaple
sv. Václava

- informaci, že firma pana Botky zrealizuje 
dopravní značení v obci do 30. 4. 2020

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes konaného dne 18. 5. 2020

 ZO schvaluje:

- Dořešení pozemku parc.č. 306/13 o výmě-
ře 789m2 na hřišti panem JUDr. Iljou Lam-
prechtem (schváleno všemi přítomnými 
hlasy).
- Žádost o přidělení hrobového místa na 
místním hřbitově pro rodinu bývalého sta-
rosty obce pana Antonína Michla (schvále-
no všemi přítomnými hlasy).
- Žádost pana Ing. Michala Semlera o pře-
místění lampy veřejného osvětlení tak, aby
bylo možné namontovat okap na stavbu 
zahradního domku. Ing. Semler zajistí na 
své náklady výkopové a betonářské práce 
a rovněž odborné práce provedené firmou
pana Dobiáše (schváleno všemi přítomný-
mi hlasy).
- Zařazení pozemních komunikací na po-
zemcích parc. č. 38/3 a 547/7 v k. ú. Kněže-
ves u Prahy do kategorie místních komuni-
kací dle §40 odst. 5 písm. a) zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, a to z dů-
vodu, že jde o pozemky vedené v souladu
s územním plánem v intravilánu obce, kte-
ré jsou historicky užívány jako přístupové
cesty se zámkovou dlažbou, vyčleněné již 
v roce 1955 ze zahrad a slouží k přístupu
k obydlím občanů (schváleno všemi pří-
tomnými hlasy).

 ZO bere na vědomí:

- Sdělení Mgr. Slabové, ředitelky MŠ Kně-
ževes o přijetí žádostí z důvodu umístění 
dětí do MŠ (15 přihlášek; od 1. 9. 2020 se 
uvolní 15 míst).
- Skutečnost, že na Letiště Praha byl předán 
projekt ohledně rekuperace v ZŠ Kněževes.
- Sdělení, že 20. 5. 2020 bude připojen elekt-
roměr pro novou hasičskou zbrojnici.
- Sdělení, že I. Vodohospodářská provede 
v naší obci deratizaci kanalizačního systé-
mu.
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 Výročí autora

Boris Leonidovič Pasternak 10. 2. 1890 – 30. 5. 1960
Byl ruský básník a spisovatel. Jeho matka byla klavíristka a otec akademický umělec na Petěrburské akademii umění. Častými hosty 
rodičů byli různí ruští umělci, mezi ty nejznámější patřil například Lev Nikolajevič Tolstoj. Roku 1908 skončil gymnázium a pokračoval 
ve studiu práv na Moskevské univerzitě, roku 1912 studoval krátce i v Německu. Po návratu do Ruska založil společně s přáteli nakla-
datelství Lyrika, v němž také otiskl několik svých básní. Za román Doktor Živago, který psal mezi lety 1945–1955, byl vyloučen ze svazu 
spisovatelů, hrozilo mu odebrání sovětského občanství a vyhnání na Sibiř. Na jeho obranu vystoupila světová inteligence. V Rusku směl 
román vyjít až v roce 1988 – do té doby bylo dílo různými způsoby kritizováno, někdy dokonce i s osobně motivovaným odporem. Roku 
1958 obdržel Nobelovu cenu za celoživotní dílo, které se na nátlak sovětských orgánů zřekl potom, co ji telefonicky přijal. Cenu po jeho 
smrti přebral jeho syn Jevgenij. Kromě básnické a prozaické tvorby se Pasternak věnoval také překladům Shakespearových tragédií 
a gruzínských básníků.
 p. Bareš, knihovník

Historie
 Z kroniky obce -  pokračování rok 1947

Č. p. 107 – domek u mlýna, postavil si děl-
ník Antonín Vondráček na pozemku od J. 
Chvoje z č. 26.
Č. p. 108 – postavil si František Antušek, 
knihařský dělník, jako rodinný domek.
Č.p. 109 – na pozemku od Z. Kubrové z č. 
46 postavil Ladislav Kubišta. Zde si zřídil 
elektrotechnickou dílnu. 
Č. II A zřídila firma Hrabě a Lozovský při své 
provozovně výroby cementových stavebních 
potřeb jako byt pro vedoucího podniku.
Nájemcem statku v č. 3 je od roku 1946 Jaro-
slav Vorlíček, příbuzný majitele statku.
Statek č. 22 má od téhož roku v nájmu rolník 
Haškovec.
Stříbrných statek č. 29 má již několik roků 
v nájmu Josef Zvonař, rolník z č. 10. 
V č. 21 hospodaří jako nájemce Václav Čer-
mák z č. 8, který pracoval při zemědělství 
doma a u zdejších rolníků. 
Po květnové revoluci pracovalo zde několik 
osob německé národnosti. Pracovali v ze-
mědělství. Byli to Němci, kteří byli zařazeni 
pro odsun. S odsunem Němců z pohranič-
ních krajů uvolnilo se pro naše lidi celé toto 
území. Bylo třeba je osídliti. Ze zdejší obce 
odstěhovalo se do pohraničí asi 25 rodin. 

Usadili se okolo Žatce, Chomutova, Mostu, 
Teplic, České Lípy ajn.
S jejich odchodem klesl počet obyvatel asi 
o 100 duší. Byli většinou to zemědělští děl-
níci. Jejich odchodem jeví se nedostatek pra-
covních sil v zemědělství. Rovněž odchodem 
pracovních sil ze zemědělství na blízké leti-
ště trpí zemědělství v obci nedostatkem sil.
Povodeň v obci 13. 3. 1947
Letošní zima byla tuhá a dlouhá. Spousty 
sněhu leželo na hluboko promrzlé zemi. 
Náhlá obleva začala 13. března odpoledne. 
Sníh náhle roztál, voda valila se z polí po 
umrzlé zemi do vsi, takže za chvíli nestači-
lo koryto potoku a struh a voda rozlila se 
po silnici. Na neštěstí propusti vody zdejší-
ho potoka u č. 30 a 28 byly zamrzlé, voda 
neměla dostatečný odchod, hromadila se 
a rozlévala po obci. Nejhůře byl ohrožen 
statek v č. 14, u Jabůrků, který je v přímém 
sousedství potoka. V krátké době zaplavila 

voda dvůr, stáje, okolí statku do výše 50 cm. 
Dobytek byl ohrožen a musel býti odváděn. 
Blízká trafika paní Součkové byla zatopena 
a musela se narychlo vystěhovati. U Hrdinů 
v č. 30 vnikla voda do obytných místností. 
Zatím hasiči probourali zdi v zahradách u č. 
30 a 28, aby voda měla dostatečný průchod. 
Potom voda začala opadávati, ale ještě celou 
noc valily se potokem proudy vod.
Takovými povodněmi, ještě daleko v hor-
ším, byly postiženy četné kraje v Čechách 
zvláště u vod. Postižené město Kralupy nad 
Vltavou volalo na pomoc rozhlasem hasiče.  
Místní sbor hasičů uposlechl výzvy a odejel 
do Kralup, kde pomáhal čerpati vodu ze za-
topených bytů a studní.
Příště plynovod, kulturní dům atd.

 Z kroniky obce přepsala 
 Ing. Václava Vlčková
 místní kronikářka

 Vítání nových kněževeských 

 občánků

Vítání nových občánků bylo z důvodu 
karantény přesunuto na neděli 20. září 
2020 od 10,30 hodin. Místo konání zůstává 
stejné, tedy  Kaple sv. Václava. V souladu 
s GDPR (ochranou osobních údajů) je tře-
ba, aby rodiče, kteří mají zájem, aby jejich 
děťátko bylo přivítáno, sdělili svůj písem-
ný souhlas prostřednictvím připraveného 
formuláře, který je který je součástí tohoto 
výtisku, popřípadě bude k vyzvednutí na 
OÚ v Kněževsi. 
 Ing. Václava Vlčková

                                       Přihláška na Vítání občánků

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………...........................……………………………………………..

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………............................…………………

Datum narození dítěte:………………………………………………………………………............................……………………………..

Adresa trvalého pobytu dítěte:………………………………………………………………………............................………………….

Adresa pro zaslání pozvánky:…………………………………………………………………............................………………………….
(pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte)

Telefon:……………………………………………………………………………………………….............................…………………………….

E-mail:……………………………………………………………………………………………….............................………………………………

                                                   Poučení pro rodiče dítěte

Vítání občánků je určeno pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem v obci Kněževes. Vyplněný for-
mulář zašlete na adresu: obecknezeves@seznam.cz, případně předejte osobně v kanceláři OÚ nejpozději do 
7. září 2020. Osobní údaje uvedené v této přihlášce budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Souhlasíme s tím, aby údaje o mém dítěti uvedené výše, dále fotografie a hromadná fotogra-
fie byly použity pro potřeby obce Kněževes (pamětní kniha, Webové stránky obce, facebookové stránky obce).
Beru na vědomí, že z celého programu je pořizována fotodokumentace.

V Kněževsi dne:

 ………………………………………………………………
 Podpis zákonného zástupce (matka-otec)
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 Školka v čase pandemie 

Naše školka byla uzavřena na základě roz-
hodnutí Rady obce o týden později, než zá-
kladní školy a školky v okolí. Kdo si ještě 
pamatuje na tíživou atmosféru těch dní ve 
druhé polovině března, ví, že to bylo obdo-
bí, kdy se postupně zavíralo úplně vše, uli-
ce se zcela vyprázdnily, zpravodajství bylo 
v podstatě jen o číslech nemocných a o stále 
dalších a dalších opatřeních a kdo mohl, šil 
roušky pro nemocnice. 
Nejprve jsme si mysleli, že se bude jednat 
o dva tři týdny, jako tomu bylo kdysi dáv-
no s uhelnými prázdninami. Na ty si také 
mnozí z nás pamatují. Brzy však bylo jasné, 
že je to otázka spíše měsíců, jednu dobu se 
dokonce uvažovalo o tom, že školní rok už 
nebude pokračovat vůbec. Postupně tak 
byly zrušeny všechny naše plánované akce, 
a že jich na jaro bylo připravených spousta: 
Noc s Andersenem s přespáním ve školce, 
opékání buřtů, několik divadélek, vědecká 
show, projektový týden se včelami, doprav-
ní den, Den dětí, vycházky a výlety, Hravé 
bruslení a také naše tradiční Zahradní slav-
nost a rozloučení s předškoláky. 
Paní učitelky ve školce se proto rozhodly, že 
s dětmi budou v kontaktu alespoň prostřed-
nictvím třídní pošty. Posílaly dětem námě-
ty k činnostem výtvarným i pracovním, 
k dispozici byly různé pracovní listy pro 
předškoláky i ostatní děti. Kdo nemá doma 
možnost tisku, mohl si pro materiály zajít 
do školky, kde byla denně služba pokrýva-
jící téměř celou pracovní dobu. K dispozici 
byly i výtvarné materiály, samozřejmě po 
předchozí dohodě, nebo například osení 
před Velikonocemi. Děti nám na oplátku 
nosily své obrázky a vypracované úkoly do 
školky, nechávaly je ve schránce nebo nám 

je posílaly ofocené mailem. Jsme školka, 
práce není povinná, jedná se o nabídku pro 
ty, kdo mají zájem. Podle četných ohlasů 
víme, že inspirace přišla leckomu vhod a že 
děti především ocenily kontakt se školkou, 
byť jen ten dálkový. Mnozí rodiče zároveň 
v této době školku kontaktovali kvůli radám 
s OČR, vyplňovali jsme dotazníky poraden 
a konzultovali jsme s rodiči zápisy do ZŠ. 

Kromě toho pochopitelně probíhala řada 
činností uvnitř školky, řeklo by se v záku-
lisí. Všelijaké to uklízení, třídění, příprava 
didaktických pomůcek, na které jindy není 
čas. Paní provozní se věnovaly dezinfek-
ci veškerých hraček a prostor, vypraly vše 
snad i včetně nábytku. O tom není třeba se 
rozepisovat. 
Neustále jsme byli jako škola zásobováni 
metodickými pokyny z kraje a posléze i pří-
mo z MŠMT. Vývoj situace jsme bedlivě sle-
dovali spolu se zřizovatelem, a tak se stalo, 
že jsme po důkladných přípravách mohli 
naši školku otevřít o dva týdny dříve, než 
došlo k otevření škol a i těch školek v okolí. 
Jsme rádi, že jsme nemuseli nikoho omezo-
vat v docházce, nekladli jsme žádné pod-
mínky ani věkové, ani zaměstnanost rodičů. 
Jedinou nezbytnou podmínkou k docházce 
je úplné zdraví dítěte, což by ovšem mělo 
být samozřejmostí i bez korony. 
Protože z logiky věci i na základě metodic-
kých pokynů je pobyt ve školce směřován 
zejména do prostor zahrady bez možnosti 
opouštět s dětmi areál školy, poskytl nám 
po předchozí dohodě se zřizovatelem pan 
Kubů na pár týdnů do zahrady školky tři 
přístřešky. Pan Kubů byl tak laskav, že se 
postaral i o jejich postavení, s tím bychom 
si těžko věděly samy rady. Děti přístřešky 
hojně využívají ke hrám, paní učitelky jako 
přírodní učebny.  A tak uvažujeme o tom, 
zda bychom v zahradě nějakou tu pergolu 
neměly mít natrvalo. 
Nyní školka funguje téměř jako v běžném 
červnu. Přizpůsobili jsme některá témata 
integrovaných bloků, vzniklo tak například 
téma Žijeme na zahradě. Mrzí nás omezení 
akcí, doufáme však, že si to všechno s dětmi 
vynahradíme v příštím školním roce. 

 Přejeme krásné léto a hodně zdraví,
 Vaše školka 

 Rozloučení s předškoláky 

Naše tradiční rozloučení s předškoláky pro-
bíhalo trochu improvizovaně a úplně jinak, 
než jsme byli zvyklí. Místo na školní zahra-
dě se konalo na fotbalovém hřišti. 

Samotnému rozloučení předcházela Fábor-
ková hra pro rodiče s dětmi. Jednalo se o 
trasu Kněževsí s deseti zastaveními, kde 
děti za spolupráce s rodiči plnily jednodu-
ché úkoly. Rodiče jim pak sami udělali zá-
znam do aršíku. Poslední disciplínou byla 
opičí dráha s trenérkou Kájou, na kterou 
jsou děti zvyklé ze Sportovních hrátek. Po 
splnění úkolů si mohly děti vybrat plyšáka 
na šňůře v jedné bráně na hřišti. 
Předškoláky jsme stužkovali ve druhé brá-
ně, všichni přihlížející bujaře tleskali, pan 

starosta předal šerpu, paní učitelky paso-
valy mečem a předaly tašku s památečními 
předměty a dalšími dárečky. Nejednomu 
rodiči ukápla slza – přeci jen se jedná o prv-
ní velký krok do života! O hudební dopro-
vod pro každého předškoláka se postaral 
Pavel Mucha, který během školního roku 
chodil za dětmi v rámci Hudebních hrátek. 
Tu největší slávu jsme měli za sebou. Nyní 
si paní učitelky z jednotlivých tříd přivola-
ly svoje děti a rozdaly dárkové tašky a naše 
tradiční Portfólia s fotkami dětí. 
Paní učitelky si pak také musely nastoupit 
před bránu, protože skupina rodičů si pro 
ně připravila úžasný dárek – krabici plnou 
kávy a čaje – spolu s milým věnováním. 
Všem rodičům za tento užitečný dárek ve-
lice děkujeme! 
Zbytek času mohl každý trávit po svém – 

děti běhaly po hřišti a využívaly místní pro-
lézačky, někdo opékal buřty, většina lidí se 
občerstvila v kiosku, rodiče tvořili spontán-
ní skupinky v družných rozhovorech. 

Podle dosavadních ohlasů se zdá, že tato 
forma Slavnosti se lidem líbí a že v příštím 
roce půjdeme touto cestou, jen možná do-
pilujeme některé detaily. V tomto formátu 
bylo vše nové nejen pro děti a rodiče, ale i 
pro paní učitelky, což je při přípravě trochu 
nevýhoda. Příště už ale budeme všichni 
zase o kousek moudřejší. 

Závěrem nesmíme zapomenout na podě-
kování těm, kdo nám s přípravou a orga-
nizací pomohl: 
Hasiči Kněževes – postarali se o vše kolem 
opékání buřtů, vyjeli se svým hasičským 

Mateřská škola
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vozem, který se dětem velmi líbí, z hasičárny ven 
Obec Kněževes – zdarma poskytla veškeré prostory, hřiště, podpoři-
la celou organizaci 
Pan starosta Kettner – ujal se šerpování dětí a podpořil celou akci 
Rodiče Peterkovi – zásobovali pro nás kiosek a byli celou dobu k dis-
pozici
Místní obchod – zajistili buřty, které všem velmi chutnaly
Trenérka Kája a hudebník Pavel – protože kvůli koroně a bezpeč-
nostním opatřením jejich Hrátky nemohou již řadu týdnů probíhat, 
přišli se s dětmi rozloučit alespoň takto, Pavel doprovázel svou hrou 
na harmoniku celou akci 

Všechny paní učitel-
ky ze školky – akci 
připravovaly s veške-
rou odpovědností, jen 
portfolia dají opravdu 
hodně práce, připravit 
se toho muselo hodně
Všichni rodiče a hos-
té – vytvořili milou at-
mosféru plnu radosti a 
smíchu 

Přejeme všem krásné 
léto, deště i sluníčka 
tak akorát, hodně zdra-
ví a především hladký 
průběh podzimu. 

 Vaše školka 

 Výuka v době koronaviru 

V současné době není náš život vůbec jed-
noduchý, opatření na minimalizaci nákazy 
se dotýkají všech. Normální vyučování 
bylo naposledy 10. 3. 2020. V době nouzo-
vého stavu byly školy od 11. března uza-
vřeny.  Výuka začala probíhat z domova 
a on-line. V životě jsme nemuseli povin-
ně sedět tak dlouho u počítače, prakticky 
celou pracovní dobu. Stále je potřeba při-
pravovat úkoly k domácí přípravě, ske-
novat materiály k výuce a vše rozesílat na 

stránky školy nebo rovnou maily rodičům. 
Protože musíme děti hodnotit i v případě, 
že s nimi přímo nepracujeme, posílají nám 
vyplněné práce, které čteme, hodnotíme 
a opravené posíláme zpět. Díky tomu jsme 
byli nuceni používat nové aplikace a naučit 
se pracovat s programy k on-line výuce.

Od 25. května jsou ve škole děti 1. stup-
ně a devátá třída. Většina dětí nastoupila 
do školy, některé děti se dále vzdělávají 
on-line. 8. 6. 2020 přišli do školy i žáci 2. 
stupně. Abychom dodrželi všechna pravi-
dla, žáci každého ročníku docházeli 1 den 
v týdnu podle rozepsaného harmonogra-
mu. Vysvědčení bude vydáváno dne 26. 
6. 2020. Výuka je komplikovaná, snažíme 
se dohnat většinu zameškaného učiva.  
Doufáme, že od září se vrátíme k osobní 
docházce do školy.  Těšíme se my, děti 
i rodiče. Děkuji všem žákům i rodičům za 
výbornou spolupráci a podporu v této ne-
lehké době.  
 Iva Farová

Základní škola
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 Fotbal

Jarní část fotbalové soutěže byla bohužel kvůli nákaze COVID-19 
přerušena. FAČR oznámil že nikdo z nižších soutěží nebude postu-
povat, ani sestupovat, a soutěže se znovu nalosují pro další ročník 
ve stejné skladbě týmů. Po uvolnění hygienistických opatřeních 
jsme opět začali trénovat a uskutečnili i přípravné zápasy. Odehrá-
li jsme dvojité utkání proti sousedům ze Středokluk jak doma, tak 
venku. Poté jsme doma pozvali soupeře kterými jsme hráli, možná 
i poprvé v historii, Družec a Chuchle Praha. 
20. a 21. června se koná tradiční Kněževeský fotbalový turnaj kde se představí domácí Kněževes, Středokluky, Statenice a Slavoj Suchdol. 
Zápasy budou začínat oba dny ve 14:30 a 17:00 hodin. 27. června se naše mužstva představí na turnaji ve Středoklukách. Další přátelské 
zápasy budou naplánovány před začátkem soutěže v srpnu. Děkujeme za podporu a přízeň. 
 Za TJ Sokol Kněževes, vedoucí mužstva Jakub Šebesta

 Volejbal

Na první podání, příjmy, rozehrávky, smeče 
jsme se všichni volejbalisté moc těšili. První 
hra po „koronavirové přestávce“ byla, jako 
bychom začínali … míč si dělal - co chtěl . 
Ale u dalších her jsme byli opět „pány“ 
míče my. Těšili jsme se nejenom na hru sa-
motnou, ale hlavně na kolektiv. Když pak 
přišly na hřiště i malé děti, házely nám míče 
a zkoušely podání a přihrávky … krásný 
pocit. Doufejme, že vše je již za námi a sport 
opět bude každodenní samozřejmostí. Hra-
jeme již tradičně každé úterý a sobotu. Když 
si budete chtít protáhnout tělo - přijďte mezi 
nás …
 Za volejbalisty z Kněževsi
 Luděk Černý

TJ Sokol Kněževes

 Spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? 
Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

Sleduj nás na internetu:
Internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal
Instagram: tj.sokol.knezeves
E-mail: sokol.knezeves@gmail.com

19.5.2020 TJ Sokol Kněževes – FK Středokluky 0:2 (0:1)
27.5.2020 FK Středokluky – TJ Sokol Kněževes 1:3 (1:0) 
Branky: Rákos R. , Hašpl O. , Adamec D.
30.5.2020 TJ Sokol Kněževes – SK Družec 4:3 (3:0) Branky: 2 Uhlíř F. , Staněk O., vlastní
6.6.2020 TJ Sokol Kněževes – Čechoslovan Chuchle Praha 4:1 (2:0) 
Branky: 2 Staněk O., Hašpl O., Böhm J.

Hasiči
Vážení čtenáři, 

je za námi velmi zvláštní a nepříjemné ob-
dobí. Avšak dle mého názoru jsme to vše 
zvládli perfektně. My, jako hasiči, jsme na 
tom byli biti hned několikrát. Těsně po za-
hájení nouzového stavu měl náš sbor mít 
tradiční Josefskou zábavu, ta se však neko-
nala. Stejně tak tradiční pálení čarodějnic  
a nebo první letošní závody. Jediné o co 
jsme se nenechali připravit, bylo stavění 
májky. Spontánní nápad se okamžitě reali-
zoval. Jeden, dva telefony a jelo se k Juliá-
ně pro májku. Celou dobu jsme fungovali 
jako dobře namazaný stroj. V 16:30 byl sraz 
u Ondry doma a cca v 17:00 jsme byli na 
místě. Vybrali jsme strom, vynesli z lesa, 
v ten okamžik přijíždí Tomáš Seiner s vel-
kým autem. Naložili jsme ji a vzhůru domů, 
do Kněževse. Rovnou jsme jeli k rychtě. 
Rychle odstranit kůru, ozdobit špičku, smo-
tat věnec a hlavně postavit. To vše nám ne-
zabralo ani dvě hodiny. I když byly všechny 
akce zrušeny, tak jsme alespoň  tu majku, 

pro radost všech našich občanů, postavili. 

17. 3. 2020 v 18:53 byl naší jednotce vy-
hlášen poplach. POŽÁR RODINNÉHO 
DOMU TUCHOMĚŘICE. Po vyhlášení 
poplachu jsme se sešli v hasičárně cca po 
3 minutách. Rychle jsme uvedli dva nové 
členy do situace co a jak, rychle převléct, 

popadnout vše nutné a jedem. První vyje-
la cisterna a to po 7 minutách od vyhlášení 
,jen pár vteřin na to vyjíždí zbytek jednotky 
druhým vozem. Cestou po Tuchoměřicích 
říká Tomáš při pohledu na navigaci: „Tady 
někde už to bude, koukejte se okolo už je cí-
tit i kouř“. Po té co dokončil tuto větu, jsme 
vjeli do poslední zatáčky a nám se naskytl 
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hrůzu nahánějící pohled. Rodinný dům se 
jevil jako velká ohnivá koule. Až 10 met-
rů vysoké plameny šlehaly nad štít domu. 
My s naší „Máňou“ jsme dorazili jako třetí 
a z dobrovolných jednotek první (to usuzu-
jeme z odezvy ve vysílačce. Po té co Tomáš 
nahlásil: „Kněževes v počtu 5+1 na místě“ 
se z vysílačky ozvalo: „ Už přijíždí první 
dobráci“). Ihned jsme byli posláni na stano-
viště dva. Po zaujmutí pozice jsme natáhli 
hadice zapojili proudnice a zpřístupnili ces-
tu přes sousední zahradu. Okamžitě se za 
nás postavili Kladenští hasiči a rovněž Ha-
siči z Roztok. Po chvíli jsme vystříkali vodu 
a celé vedení jsme zapojili na Kladenskou 
Tatru. Po přepojení vedení jsem usoudil, že 
dva strojníci u jednoho auta jsou příliš, vy-
razil jsem tedy na pomoc s řízením dopra-
vy, kde jsme cca do 23:00 řídili a odkláněli 
dopravu. Mezitím zbytek Jednotky prová-
děl hasební práce zvnějšku budovy. Zhruba 
ve 22:00 bylo velitelem zásahu rozhodnuto 
stržení levého štítu budovy.  Naši kluci se 
toho statečně ujali.  Ondra s Tomášem strhli 
kus domu jako nic. Po zeslábnutí provozu 
téměř na minimum jsme se, na pokyn PČR, 
vrátili na místo zásahu i my a zapojili jsme 
se do práce. Dochlazovali jsme doutnající 
vybavení a části domu, které byly vyhozeny 
ven na zahradu. V 00:30 nás velitel zásahu 
poslal domů. Stáhli jsme veškeré naše vy-
bavení, pomohli uklidit věci i HZS Kladno 
a Roztoky. A vyrazili směr Kněževes. Než 

jsme vše uklidili a auto znova napustili 
vodou, ani jsme se nenadáli a bylo 02:30. 
Unavení a ospalí jsme se vydali všichni do 
svých domovů. Výjezdu se zúčastnili : Ond-
ra Botka, Vašek Čefelín ml., Honza Drábek, 
Tomáš Seiner a naši noví hasiči Kája Vtípil 
a Petr Wagner.
Naše jednotka měla ještě jeden technic-
ký výjezd a to 11.5. v 19:00 hod. jsme byli 
požádáni o průplach kanalizace v Maštali. 
Jednotka vyjela v počtu dvou mužů. Na-
táhli jsme vedení 2x C a požádali přítomné 
o asistenci. Po chvilce tlak z naší „Máňi“ 
udělal přesně to, co měl. Prorazil „špunt“, 
který bránil v odtoku a my jsme mohli jet 
domů. Technického výjezdu se zúčastnili 
Drábek a Seiner. 

22.5. se technický výjezd opakoval a opět do 
Maštale. Situace se opakovala, avšak tento-
krát bylo nutno použít dvě cisterny na prů-

plach. Tohoto výjezdu se zúčastnil Tomáš 
Seiner a Petr Wagner.
 Všeobecně známá situace ohledně sucha je 
i v naší obci pořád špatná, a tak jsme byli již 
několikrát zalévat. Přitom jsme zkusili nový 
způsob doplňování vody. A již nebereme 
vodu z řadu, ale pomocí čerpadla z Ouval-
ky. Tento způsob je levnější, rychlejší a na 
zalévání účinnější.

Vážení přátelé, blíží se nám léto a prázd-
niny, přeji vám co nejvíce sluníčka, tepla 
a pohody, kterou si všichni, po uplynulém 
náročném období, určitě zasloužíme. A ještě 
jedna maličká prosba. Sucho o kterém jsem 
se již zmiňoval, je opravdu nebezpečné 
a proto vás žádáme: Buďte opatrní až bu-
dete grilovat, nebo si opékat buřty. Takže si 
všichni budeme přát, abychom se neviděli 
dříve než na posvícenské zábavě. 

 Za SDH a JSDH, Jan Drábek

 Nikdo nepočítá s tím, že se mu narodí 

 ‚speciální‘ dítě

Marie a Jindřich společně vychovávají té-
měř tříletá dvojčátka Jáchymka a Jindříška 
a pětiletou dceru Karolínu Marii. S vážným 
onemocněním se potýká Jáchymek, který 
má prenatální atrofii mozku, jež způsobila 
dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, cent-
rální svalovou hypotonii a pravděpodobně 
také poruchu sluchu. „Od narození se sy-
nem rehabilitujeme, docházíme na ergote-
rapie, což je nauka běžných každodenních 
činností, a rehabilitaci s koňmi – hipotera-
pii,“ vysvětluje paní Marie, povoláním so-
ciální pracovnice. „Psychomotorický vývoj 
Jáchymka se nezastavil, posouvá se, ale je 
třeba neustálá a důkladná péče.“ 

I přes veškerou snahu zatím chlapec necho-
dí, pouze leze po čtyřech. Nemluví, doro-
zumívá se neverbálně a má velmi špatnou 
jemnou motoriku levé ruky. Kvůli epilep-
sii u něj zatím nedošlo na očkování, což 
mu brání navštěvovat dětský kolektiv. S 
maminkou tráví veškerý čas doma. Díky 
pravidelným příspěvkům dárců, Dobrých 
andělů, může rodina synovi zajistit i sou-
kromou péči. Pravidelně k nim dochází 

fyzioterapeut a ergoterapeut. Pomáhají 
s rehabilitací či jinou potřebnou terapií. 
„Díky tomu jsme tolik nepocítili dopad ko-
ronaviru na Jáchymovu léčbu. I nadále za 
ním chodili odborníci, klidně i domů, jen 
navíc s rouškou. Pravidelné intenzivní neu-
rorehabilitační pobyty v soukromé klinice 
Axon, na které jezdíme, nám časově vyšly 
tak, že jsme před příchodem pandemie je-

den ukončili a další máme naplánovaný 
až na později. Mimochodem z příspěvků 
Dobrých andělů šetříme i na takové poby-
ty, jsou velmi nákladné, ale hodně synovi 
pomáhají,“ popisuje aktuální situaci paní 
Marie a své vyprávění končí zamyšlením: 
„Víte, nikdo nepočítá s tím, že se mu naro-
dí ‚speciální‘ dítko, proto je to kompletně 
pro všechny náročné. Velice nám pomáhá 
vědomí, že na to nejsme sami, že můžeme 
počítat s pomocí hodných lidí kolem nás 
a dopřát synovi co nejlepší péči. Já totiž 
stále věřím, že to obrovské úsilí má smysl. 
Jáchym je neuvěřitelně učenlivý, pozitivní 
a šikovný. Jen na vše potřebuje více času, 
podporu a pomoc. Jednou, až bude sobě-
stačný, uvědomí si, že to je i díky pomoci 
ostatních.“ 

Stát se Dobrým andělem a zapojit se do po-
moci rodinám, které se potýkají s podob-
ným osudem, je přitom jednoduché. Stačí 
se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a 
začít přispívat libovolnou částkou. Každý 
dárce pak může sledovat prostřednictvím 
svého Andělského účtu, které konkrétní 
rodině pomohl. Nadace Dobrý anděl ga-
rantuje, že veškeré příspěvky dárců ode-
vzdá rodinám do posledního haléře.
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KněževáčekKněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 602 667 088 (redakce)
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1 Start i cíl je u místních potravin. Až to 
bude trošku možné, bude v místních potra-
vinách za vyplnění tajenky i nějaká odměna. 
V současné době je to pouze individuální, 
takže záleží jen a jen na Vás zda se na cestu 
za pokladem vydáte nebo ne.  Tak začínáme.

2 Od místních potravin se vydej po ces-
tě, která vede mírně z kopce. Dojdeš až na 
místo, kam v zimě chodíme bobovat. Vylez 
na kopec  a pořádně se rozhlédni. Najdeš 
nějaké kytičky, které kvetou na jaře? Jak se 
jmenují? Jakou mají barvu? Název kytičky 
vepiš do řádku č. 4. Na kopci zkus udělat 5 
dřepů a po trávě seběhni z kopce dolů.

3 Dojdi až na místo, kde je vchod pro 
koníky do výběhu. Jak se jmenují koníci, 
kteří ve výběhu bývají? Klučičí jméno zapiš 
do 1. řádku tajenky. Dále odpověz na otáz-
ku, co koníci rádi jedí.

4 Od výběhu se vydej po chodníku 
vpravo a dojdi až na místo, kde končí chod-
ník a začíná silnice. pořádně se rozhlédni a 
přeji silnici. Až přejdeš, otoč se vlevo a zase 
přejdi silnici. Nezapomínej se rozhlížet a 
popovídej si s maminkou/tatínkem, proč je 
důležité se na silnici rozhlížet, proč je důle-
žité přecházet silnici po přechodu a jak pře-
cházíme silnici, kde není přechod. Vydej se 
směrem k vyhlídce na letadla. 

5 Dojdi zase až na konec chodníku. 
Zde se zase na chvíli zdržíme. Popovídej si 
s maminkou /tatínkem o letadlech a o létá-
ní. Odpověz na otázku, jaké příjmení měl 
prezident, po kterém je letiště pojmenová-

no. Odpověď vepiš do řádku č. 7. Zaskákej 
zde jako žabička a vydej se po nové silnici, 
kde nejezdí auta dál. 

6 Dojdeš až na rozcestí. Tvým úkolem 
je vydat se cestou, která nevede skrz vrata. 
Poradím Ti, že cesta je kamenitá a vede z 
kopce. Cestou si jistě všimneš po levé stra-
ně keřů s trny. Co na těchto keřích roste? 
Jak se jmenovala princezna, která se píchla 
o trn a usnula na 100 let? Odpověď vepiš 
do řádku č. 9.

7 Pokračuj cestou stále dál až dojdeš na 
plácek  z betonových panelů. Dokážeš celý 
tento plácek oběhnout dokola? Až plácek 
oběhneš, tak se zastav a pořádně se roz-
hlédni. Jistě najdeš strom, na kterém rostou 
plody, které cvrnkly Popelčina tatínka do 
nosu, když se vracel domů z města. Jak se 
strom jmenuje? Vepiš do řádku č. 2

8 Vydej se cestičkou směrem k rybní-
ku. Vedle cesty je lavička. Na tu 3x vylez a 
3x opatrně seskoč dolů. Pokračuj k rybní-
ku. U rybníka bývá hodně ptáků. Jak se tito 
ptáci jmenují? Odpověď vepiš do políčka č. 
12. Pokud s sebou máš nějaké rohlíky, mů-
žeš je nakrmit. 

9 Umíš skákat po jedné noze? Pokud 
ano, tak je dalším tvým úkolem přeskákat láv-
ku po 1 noze tam a po 2. noze zase zpět. Po-
kud Tě to baví, můžeš takto skákat sem a tam.

10 Až budeš hotov, vydej se směrem 
tam, kde pozorujeme za plotem ovečky a 
odpověz na otázky:

a) kolik má ovečka nohou?

b)  jak se jmenuje miminko od ovečky a jak 
se jmenuje tatínek od ovečky?

c) čím se liší beran od ovce?
d) čím jsou ovečky užitečné pro lidi?
e) co vše se dá uplést z vlny?
f) jako zvuky ovečky vydávají?

11 před ovečkama si s maminkou / tatín-
kem zatancuj a zazpívej HLAVA RAMENA 
KOLENA PALCE. Jak se jmenuje nejmenší 
prstík? Odpověď vepiš do řádku č. 3

12 Pokračuj až na malé dětské hřiště. 
Vyjmenuj všechny herní prvky, co na hři-
šti vidíš. Jak se říká rybníčku, který je u 
dětského hřiště? Odpověď vepiš do řádku 
č. 10. Zatoč se na kolotoči, pohoupej se na 
houpačce a sklouzni se na klouzačce a mů-
žeme pokračovat dál.

13 Od dětského hřiště najdi cestu až k 
obecnímu úřadu. Nezapomeň se rozhlížet, 
když přecházíš silnici. Víš, co se nachází v 
1. patře obecního úřadu? Ano, je to knihov-
na. K čemu knihovna slouží? Popovídej si 
s maminkou / tatínkem o tom, jak probíhá 
půjčování a vracení knih, jak se ke knihám 
chováme? Víš, jak se říká knihám, ve kte-
rých jsou vysvětleny různé pojmy / před-
měty…? Odpověď vepiš do řádku č. 11.

14 od obecního úřadu se vydej buď krat-
ší cestou (uličkou) nebo delší cestou (okolo 
kovárny) zpět k místním potravinám. Už Ti 
chybí doplnit jen řádku č. 6 v tajence. Zastav 
se před nástěnkou a proběhni „nohy“ nástěn-
ky slalomem tam a zpět. Odpověz na otázku: 
Jak se jmenuje osoba, která nosí o štědrý den 
dárky? Odpověď vepiš do řádku č. 6.

15 za správně vyplněnou tajenku jistě 
od maminky /tatínka dostaneš nějakou od-
měnu. 
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Jak jsme oslavily MDŽ 

Každý rok se to opakuje, až na jeden vý-
znamný bod… . Sejdeme se v Hrnčírně, 
každá přineseme nějakou domácí dobrůtku 
(medovníčky, ořechové a karamelové řezy, 
rolády, koláče, jednohubky, chlebíčky, oblo-
žené mísy), připijeme si, probereme akce na 
celý rok. Vždycky se nás sejde více než 20 
a než si stačíme všechno říct, je téměř půl-

noc. Ale při letošním hodování jsme navíc 
oslavily i kulatiny Tomáše Drska, provo-
zovatele Hrnčírny. Myslím, že to nečekal, 
a o to to bylo veselejší. Snad nás koronavir 
brzy opustí a my budeme moci uskutečnit 
všechny naše plány na rok 2020 – cyklový-
let, jarní zrušené a nově obnovené návštěvy 
divadel, vlastivědné procházky s dětmi po 
Praze a další podzimní akce.
 Za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková

 Roušky

Na letošní jaro asi budeme dlouho vzpo-
mínat. Události okolo koronaviru s námi 
zamávaly. Od 11. března do 18. května 2020 
byl v naší republice vyhlášen nouzový stav.  
Každý se zachoval podle svých možností 
a svého uvážení. Někdo se bál vyjít ven, ně-
kteří chodili pravidelně do práce – stavbaři, 
zemědělci, řidiči, lékaři, sestřičky, proda-
vačky, zaměstnanci na úřadech – ale všichni 
v rouškách.   Byly zavřeny hranice s okolní-
mi zeměmi,  zrušeny všechny společenské 
akce, zavřena divadla, kina. Na letištích byl 
velmi omezený provoz. Myslím, že si nikdo 
z našich obyvatel nepamatuje takový klid 
a pohodu , jaká nastala po zrušení všech 
letů na letišti V. Havla. Zůstala otevřená jen 
zdravotnická zařízení, obchody s potravina-
mi, drogerie a švadlenky. Ostatní obchody, 
kadeřnictví, různé služby – vše zavřeno. 
Lidé v úřadech, kterým to bylo umožně-
no, pracovali z domova, tzv. home office. 
Školy mateřské, základní, střední i vysoké 
byly v době nouzového stavu zavřeny, vý-
uka probíhala on-line. Některé ženy zůstaly 
s dětmi doma, muži přestali sportovat a cho-
dit na jedno orosené a všichni čekali, jak to 
dopadne. Ale jsou mezi námi ženy tak hod-
né a obětavé, které neztratily hlavu a chopily 
se šití ihned po vyhlášení nouzového stavu.
Iva Pourová našila pro naše občany více než 
150 roušek úplně zdarma. Informace o  této 
možnosti proběhla ve Věstníku naší obce. 
Kdo jsme mohli, dali jsme Ivě alespoň ba-
vlněné látky, aby bylo z čeho šít. Lidé si je 

brali a rádi. Byli k dispozici v krabicích u Ivy 
Pourové  a B.Pavlíkové. Ale co je zvláštní – 
přístup občanů k bezplatné nabídce. Někteří 
zazvonili, mohou-li si vzít, jiní zavolali nebo 
poslali sms s poděkováním, někteří dali do 
krabice čokoládu nebo jinou dobrotu. 
A potom byla u nás skupina okolo p. Slabo-
vé a p. Horákové (p. Roučková, Marvalová, 
Kučerová, Černá, Barešová, Mudrová), kte-
ré buď přímo šily roušky, nebo poskytly ma-
teriál jako v té době nedostatkové tkalouny, 
nitě i látky, do Nemocnice Kladno na oddě-
lení ORL a později pro Ústřední vojenskou 
nemocnici ve Střešovicích. Tam byl obrov-
ský nedostatek všeho a roušky jim přišly 
opravdu vhod.
K. Krausová a B. Červenková obešly všech-
ny starší členky ČSŽ Kněževes s nabídkou 
dovezení potravin a léků.  

Holky, děkujeme moc a jsme na vás všichni 
pyšní      B. Pavlíková 

Český svaz žen
Kněževes

plánované akce v roce 
2020 

 Rodinné dlabání dýní a řepy

 Halloweenská párty 

Sobota 24. 10. od 16 hod. v KD

 Mikulášská besídka pro děti

Sobota 28. 11. od 14 hod. v KD

 Předvánoční taneční zábava

Sobota 28. 11. od 20 hod. v KD

Srdečně zveme všechny děti, rodiče 
i prarodiče.Radost dětí je naší odměnou.
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 Cyklovýlet Kněževes – Lidice 2020

16 účastníků devátého ročníku cyklovýletu 
– to bylo překvapení. Sv. Petr nad námi opět 
držel ochranou ruku. Slunce nám od startu 
u kulturního domu svítilo do zad. Kněže-
ves - Středokluky - Běloky - Lidice – ideální 
cyklostezkou až k památníku. Stejně jako 
v každém ročníku, i letos jsme při zapalová-
ní svíček u památníků 82 lidických dětí bu-
lely. Tam se člověk neubrání slzám. A navíc 
tento rok svíčky zapalovaly děti – Martínek 
a Hanička Adamčíkovic (Hanzlíkovic). Ab-
solvovaly s námi tuto první část i s mamin-
kou Petrou, která vedle nich běžela (uff). 
Pokračovali jsme přes Buštěhrad - Čičovice 
- Okoř (klasika – cukrárna a kávička a pivo) 
brodem přes Zákolanský potok okolo Nové-
ho Mlýna se sochami Miroslava Jíravy . Dále 
přes Holi, kde nám účastnice cyklovýletu 
a místostarostka Svrkyně E. Čermáková vy-
právěla o historii této odlehlé destinace nad 

Budčí, o biofarmě p. Poláčka atd. Zastávka 
ve Svrkyni přímo v domě místostarostky 
s malým občerstvením. Tam jsme se také se-
tkali s kněževeskou dlouholetou občankou 
85-letou p.Čermákovou, která již dva roky 
bydlí u snachy a syna. Pokračovali jsme pol-
ňačkou k noutonickému hřbitovu. Bohužel 
odtud jsme uháněli co nejrychleji přes Licho-
ceves a Tuchoměřice do Kněževsi. Bouřka se 

kvapem přibližovala a poslední účastníci již 
přijeli v pěkném lijáku do Maštale, kde jsme 
si teprve oddechli. Šampíčko, pivo, víno, 
džus, samé minutky a sladké poháry nás na-
dobro uklidnili, takže nám vůbec nevadilo, 
že venku se čerti honí. Příští rok, budeme-li 
zdrávi, hurá na 10.ročník 

 Za ČSŽ-KK Bohdana Pavlíková

Baráčníci
V posledních měsících lidstvo prodělává 
velice obtížné období a každý si to zažil 
a zažívá sám na sobě. Baráčníci z Kněževsi 
v těchto měsících přerušili svolávání baráč-
nických sezení včetně pořádání vlastních 
aktivit (neuskutečnění Staročeských májů, 
besedy Židle pro hosta, …). Neúčastni-
li jsme se ani jiných baráčnických aktivit 
v Praze a okolí - pokud byly. Konšelstvo 
pracovalo on-line. S okolním světem komu-
nikujeme formou sociálních sítí a místních 
vývěsek. Dle možnosti jsme se snažili udr-
žet některé aktivity se zaměřením na po-
moc dětem a seniorů. V rámci pietního aktu 
jsme položili kytici k pomníku padlých v I. 
a II. světové válce u příležitosti 75 let osvo-
bození, dále jsme předali Dětskému domo-
vu v Unhošti 40 roušek ušitých tetičkou 
Uhlíkovou, knížky, časopisy a hry pro děti. 
Do Domova pro seniory v Unhošti jsme 
předali 5 párů nových bot, které poskytla 
tetička Růžičková a knížky na časové zpes-
tření seniorů. V dubnu jsme měli „malou“ 
brigádu na květinovou úpravu záhonu 

kolem Rychty, který průběžně udržujeme. 
V sobotu 13. června jsme uskutečnili brigá-
du u Rychty s grilováním - za dodržování 
bezpečnostních pokynů. Pořídili jsme si 
nový gril, tak jsme ho hned při té příleži-
tosti vyzkoušeli. 

A na co se připravujeme? Na srpen zvažuje-
me baráčnický výlet na Šumavu, v září ba-
ráčnické sezení v Rychtě a účast na sezení 
III. župy v Praze. Chtěli bychom uskutečnit 
posezení s harmonikou v Rychtě, vánoční 
posezení, podpořit děti s autismem v ZŠ 
P6 i místní MŠ a ZŠ, účastnit se v krojích 
vítání občánků. Zvažujeme také účast na 
baráčnických akcích v Praze, Kladně, Vl-
tavanu, Lánech, Uhřiněvsi, Odolené Vodě, 
Radomyšli … - ale jakých aktivit se tetičky 
a sousedé zúčastní, bude záležet na situaci 
ve společnosti ohledně koronaviru.

 Poděkování:

Děkujeme SDH Kněževes za postavení 
„Májky“ u Rychty. Udrželi tak tradici sta-
vění májky a pro všechny, kteří jeli či šli 
kolem ní, to bylo určitě velké povzbuze-
ní v těchto těžkých dobách. Také děkuje-

me manželům Pavlíkovým, kteří natřeli 
a opravili vývěsky u samoobsluhy v Kně-
ževsi, kde také baráčníci mají prostor pro 
svá sdělení občanům.

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a život-
ní pohody.
 Obec Baráčníků Kněževes
 (text zpracoval Luděk Černý )
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Chovatelé
Tak jako celé hospodářství trpělo coronavi-
rem, tak i v chovatelství se to projevilo. Je 
sice pravda, že jsme měli zásoby tak, aby-
chom měli čím krmit zvířata a nemuseli 
shánět krmení, ale přeci jenom nikdo z nás 
nemohl vědět, a také to nešlo, že můžeme 
mít problém se zabezpečením kuřat. Těm 
se dávají speciální směsi pro kuřata s roz-
lišením stářím a nikdo z nás si nemůže být 
jistý, kolik mláďat se vylíhne. Bylo dobře, 
že výrobci krmných směsí byli schopni kr-
mení rozvážet.
Byla však ochromena spolková činnost, 
kdy nemohly probíhat schůze a hlavně ne-
byla možnost pořádat výstavy. Tak jsme 
na okrese přišli o výstavu ve Slaném. Ani 
chovatelé Hostivice nevěděli, zda výstavu 

budou moci pořádat a proto do dnešního 
dne jsme nedostali přihlášky. Pokud bu-
dou pořádány výstavy, upozorníme na ně 
ve Věstníku.

Jak jste si někteří všimli, hlavně ti, kteří se 
pohybují kolem potoka, že se promenádují 
po potoce a na jeho břehu kačer a 3 kače-
ny. Jde o kachny indické běžce, kteří mají 
zvláštní tvar těla - chodí se vztyčeným tru-
pem a jejich chov se rozrost poslední do-
bou, protože jsou snad jediní, kteří likvidují 
plže. Chovatelem je p. Hrdina. Pokud by 
někdo z občanů měl zájem o obnovu nebo 
doplnění chovných zvířat, uvádím seznam 
jednotlivých chovů a jejich majitele z naší 
ZO. Nebo si můžete počkat na našiš ledno-
vou výstavu.

Drůbež: brahmánky a vlašky - Krunt Ond-
řej, vlašky - Rákos R. ml., vyandoty - Bou-
kal J. Husy, krůty - Rákos M., kachny - Kru-
nt O., Dologová Hana.
Králíci: činčila velká - Hlavatka Karel, ně-
mecký obrovský strakáč - Rákos M., fran-
couzský beran - Dologová H., burgundský 
- Hlůže Jindřich, Rákos R. ml., malý beran 
- Olišar Václav a Krunt O. - meklenburský 
strakáč, durynský.
Holubi neuvádím, o ně je malý zájem.
Informace o členech ZO Hostouň vám rád 

podám na telefonu: 605 356 364 nebo mailu: 
boukalj@seznam.cz.

Pro zajímavost přikládám fotky za svého 
chovu.
 J. Boukal

Spolek 
Havlíček
 Poděkování

Za všechny členy spolku Havlíček bych 
moc ráda poděkovala za rychlé a vstřícné 
jednání Českému svazu žen – Klubu Kně-
ževes, jehož zvláště mladší členky nabídly 
hned v začátku koronavirové pandemie 
nezištnou pomoc těm občanům Kněževse, 
kteří se ocitli v té nejohroženější skupině 
obyvatel. Děvčata procházela obcí a na-

bízela hlavně zajištění nákupu potravin 
a léků pro převážně seniorské domácnosti.
Veliké díky patří všem, kteří se pustili do 
výroby roušek nejen pro svou rodinu, ale 
postarali se o jejich distribuci do nemocnic. 
Vznikly tak jakési „rodinné manufaktury“ – 
u Slabových a  Horákových - a ty podnítily 
další občany ke spolupráci. Dobré věci po-
sloužily letité zásoby tkalounů od Marvalů.
Ještě  nemůžeme zapomenout na ty, kteří 
byli v obci také „v první linii“, a sice ko-
lektiv zdejší prodejny potravin. Děkujeme 
panu vedoucímu za plynulé zásobování 
vším potřebným zbožím a za milé jednání 
děvčatům za pultem i u pokladny při celo-
denním nošení roušek.

I když nyní se život po stavu nouze dostá-
vá postupně do normálu, bude ještě zřejmě 
dlouho trvat než se v obci obnoví spolko-
vý život. S postupným uvolňováním všech 
opatření k zabránění šíření koronavirové in-
fekce se konečně mohli začít navštěvovat ro-
dinní příslušníci, kteří se  dlouhé týdny jen 
slyšeli nebo si psali, a osobní kontakt všem 
moc chyběl. Věříme a doufáme, že v létě i na 
podzim zůstaneme všichni zdraví a začne-
me se opět setkávat na plánovaných akcích 
svých spolků i v rámci obce Kněževes.

 Za Spolek HAVLÍČEK, 
 Libuše Kučerová 
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Církev
 Svět po koronaviru

Zdá se, že pandemie koronaviru postupně 
končí (aspoň v České republice a v Evropě) 
a opatření proti ní také (aspoň ta nejstrikt-
nější). Ale je iluze se domnívat, že za několik 
měsíců nebo roků se svět vrátí k „normálu“ 
(pokud považujeme situaci před pandemií 
za „normál“). Za oněch několik měsíců se 
svět (asi nenávratně) změnil. Známe dobře 
špatné důsledky toho, co jsme prožili. Sa-
nitární krize koronaviru způsobila i eko-
nomickou krizi, asi největší za posledních 

sto let, hodně lidí ztratilo práci nebo část 
svých příjmů. Ale i v mentalitě a ve stylu 
života byly a budou změny. Strach z naka-
žení (nebo z druhé vlny, z jiné pandemie 
a z nemocí obecně) zůstane asi v mnohých 
z nás. Možná nebudeme cestovat tolik a tak 
jednoduše jako předtím a budeme mít ten-
denci více se uzavřít do sebe.
Ale jsme si jisti, že pandemie má jenom 
špatné důsledky? Kromě toho, že během 
této doby se velmi snížilo znečištění ovzdu-
ší a že bylo méně dopravních nehod, jsme 
si mohli uvědomit to, co je pro nás skutečně 
důležité. Mohli jsme zaznamenat, co nám 

nejvíce pomohlo (například mnoho z nás 
objevilo možnosti, které nabízí internet) 
nebo co nám nejvíce chybělo (například 
vztahy s příbuznými nebo s přáteli). Není 
doba, kterou prožíváme, příležitostí stisk-
nout tlačítko „restartovat“ a provést „cel-
kovou revizi“ našich hodnot a našeho stylu 
života? Osobně to beru jako výzvu.

 P. Alain Cleyssac 
 administrátor farnosti

PS: Co se ale nemění ani po koronaviru, je 
termín poutní mše sv. v kapli sv. Václava: 
bude v pondělí 28. září v 10h.

 Karel Strach

 nenápadný občan Kněževsi

Karel Strach se 
narodil v tesař-
ské rodině. Od 
konce 2. světové 
války se staral 
poté, co mu Něm-
ci těžce zranili 
otce, o rodinný 
podnik a o rodi-
nu vůbec; vždyť 
byl nejstarším 
synem. Bylo mu 

14 let. Válkou byla také přerušena jeho stu-
dia na střední průmyslové škole stavební. 
Vzhledem k okolnostem rodinným i doby, 
bylo jasné, že nastoupí po absolutoriu 
ihned do praxe. Jeho touhou bylo pracovat 
ve velkém stavebním podniku, a to se mu 

také vyplnilo. Přes 35 let pracoval ve Vojen-
ských stavbách. Po ukončení přechodu této 
firmy na nového vlastníka p. Strach odešel 
do důchodu. 
Ve funkci technického náměstka závodu 
ZIS /závod inženýrských staveb/ řídil ko-
lektiv pracovníků, který připravoval k re-
alizaci stavby, jež následně závod prová-
děl. A byly to stavby velké a složité - sedm 
stanic metra / pod stanicí I.P.Pavlova je 
několik pater podzemních garáží, stanice 
Karlovo náměstí je dodnes jednou z největ-
ších stanic metra/, podchod na Václavském 
náměstí, automobilový Strahovský a želez-
niční Vinohradský tunel, železniční tunely 
na Bílé skále v Praze a u Blanska a samo-
zřejmě mnoho dalších staveb. V rámci této 
přípravy staveb musel s kolektivem vyřešit 
technologii provádění a zajistit mechaniza-
ci. Jen pro příklad: Vinohradský tunel byl 
zahájen již za druhé světové války. Práce 
však musely být přerušeny, protože hrozi-
lo zřícení domů nad budovaným tunelem. 

Karel s kolektivem zvolili technologii, která 
umožnila tunel dostavět. 
P. Strach byl nejen vynikající stavební od-
borník a organizátor, on byl také dobrý 
člověk, ochotný vždy pomoci. Úplně nor-
mální, tichý nenápadný pán, vždy slušný, 
pěkně oblečený, dům i zahrada (naproti na-
šemu obchodu) jako ze žurnálu, před plo-
tem vysázené okrasné keře, vše upravené 
a čisté. 

Ale proč o něm píši? Půjdete-li pomalu 
naší vsí, seznámíte se s mnoha pracemi, na 
jejichž vytvoření měl velký podíl. Zaměře-
ní všech komunikací v obci, podílel se na 
projektu našeho kulturního domu, plán 
a stavební dozor dětského hřiště v ul. Nad 
Hřištěm, vypracoval návrhy a projekty na 
ozelenění naší obce. Jak tiše žil, tak tiše ode-
šel. Osud k němu byl spravedlivý a dopřál 
mu dlouhý a plodný život.

 Za všechny, kteří ho znali a vážili si ho, 
 Bohdana Pavlíková 

Naši sousedé

 Jemniště – Barokní perla 

 středních Čech

Nedaleko zámku Konopiště je zámek Jem-
niště. Zpráva o Jemništi pochází z roku 
1381. V té době bylo panství v majetku 
Beneše z Cimburka, který se podle zdejší 
vsi začal psát z Jemniště. Panským sídlem 
tehdy nebyl tento zámek, ale tvrz, která se 
dodnes nachází v nedaleké vsi. Roku 1717 
koupil jemnišťské panství hrabě František 

Adam z Trauttmans-
dorffu. Jeho nárokům 
již zámek ve vesnici 
nevyhovoval, proto ne-
chal kolem roku 1724 
na nedalekém pahorku 
vybudovat nový zá-
mek. Autorem projektu 
byl známý český archi-
tekt František Maxmi-

lián Kaňka. V průběhu 19. století se v 
držení zámku vystřídalo několik majite-
lů. Roku 1868 zakoupil panství Zdeněk 
hrabě Sternberg. Za okupace byl zámek 
rodu vyvlastněn a do jejich rukou se na-
vrátil roku 1995. Zámecká expozice sestává  
z 9 sálů, pokojů, kaple sv.Josefa, rosaria, 
žardiněta, skalky a zvěřince. 
Více na www.jemniste.cz.
 p. Bareš

Tip na výlet
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PID
 Praha od 1. června 2020

 posílí provoz metra

Hl. město Praha, ROPID a Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy (DPP) od pondělí 1. 6. 2020 
posílí současný prázdninový provoz metra. 
V ranní špičce se zkrátí intervaly na lince 
A o tři čtvrtě minuty, na linkách B a C o 20 
sekund. DPP posílí také odpolední špičku, 
ve které se intervaly na linkách A a B zkrátí 
o půl minuty, na lince C o 10 sekund. DPP 
od čtvrtka 4. 6. 2020 dále obnoví na tram-
vajových linkách č. 8 a 20 večerní provoz v 
období od 22:30 do 0:30. Od této soboty 30. 
5. 2020 bude lanovka na Petřín opět zasta-
vovat také ve stanici Nebozízek.
Od pondělí 1.6.2020 bude pražské metro v 
ranní špičce jezdit v intervalu 180 sekund 
na lince A, 160 sekund na lince B a 130 
sekund na lince C. V odpolední špičce bu-
dou nově intervaly 210 sekund na lince A, 
180 sekund na lince B a 155 sekund na lin-
ce C. Během dopoledne mimo špičky bude 
DPP na všech třech linkách soupravy vy-
pravovat po 5 minutách, večerní intervaly 
zůstávají stejné. O víkendech a státních 
svátcích bude metro jezdit po 7,5 minutách.
K posílení provozu metra dochází v návaz-
nosti na uvolňování mimořádných opat-
ření, která zavedla vláda ČR v boji proti 

pandemii Covid-19, a v reakci na postupný 
nárůst poptávky po přepravě v MHD. „Po-
čítali jsme s tím, že bodem zlomu pro další 
posílení provozu metra bude dosažení 600 
tisíc přepravených cestujících v průměru o 
pracovních dnech, což je polovina běžného 
stavu před pandemií. Z údajů ze sčítačů ve 
stanicích metra vyplývá, že minulý týden 
jsme o pracovních dnech přepravili 553 ti-
síc cestujících. Včera, po poslední fázi uvol-
nění, to bylo 593 tisíc lidí. To představuje 
mezitýdenní nárůst o necelých 8 %. Mám 
velkou radost, že se lidé postupně vrací 
do MHD a můžeme přistoupit k posílení 
provozu pražského metra,“ uvedl Adam 
Scheinherr, náměstek primátora pro dopra-
vu a předseda dozorčí rady DPP.

 Povinnost nosit roušky v MHD 

 nadále platí

I přes postupné uvolňování mimořádných 
vládních opatření a zrušení povinnosti 

nosit roušky na veřejnosti či v kancelářích 
i nadále platí povinnost mít zakrytý nos 
a ústa během celého pobytu v prostorách 
MHD. Žádáme proto všechny cestující v 
MHD o vzájemnou ohleduplnost a dodr-
žování tohoto nařízení. „Nadále uklízí-
me a dezinfikujeme všechny vozy MHD 
ve stejném režimu jako v době vrcholící 
pandemie. V nastavených hygienických 
standardech nepolevujeme. Ozonizujeme 
vozy metra, autobusy i tramvaje, denně 
otíráme všechny tyče a madla ve vozech i 
na eskalátorech, používáme vyšší koncen-
trace čistících a dezinfekčních prostředků, 
děláme maximum pro to, aby se cestující v 
MHD cítili bezpečně. Proto žádáme všech-
ny naše klienty, aby přispěli svým dílem a 
během pobytu v MHD měli zakrytý nos i 
ústa rouškou, respirátorem či jinou textilní 
ochranou. Současně děkuji všem, kteří tak 
činí a zůstávají věrni pražské MHD,“ dodal 
Petr Witowski, předseda představenstva a 
generální ředitel DPP.

Letiště Praha
 Přijďte do Runway Parku přímo na letištní dráze  

Po celé léto Letiště Václava Havla Praha připravilo zábavný park 
přímo na ploše. V týdnu se můžete těšit na unikátní vystavenou 
techniku či letadla a od pátku do neděle vás čeká speciální zábavný 
program. 

Všechny podrobnější informace najdete již brzy na 
www.prg.aero/runwaypark

 Kde získat informace o aktuálním provozu PID

Infolinka PID 234 704 560 (pracovní dny 6:00–20:00, víkendy 8:00–18:30)
Webové stránky: www.pid.cz
Informace o jízdních řádech: www.pid.cz/jizdni-rady-podle-linek
Facebook PID: www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava
Twitter PID: www.twitter.com/PIDoficialni
Mobilní aplikace PID Lítačka
 Zdroj: Informační zpravodaj PID 10/2020

Napsali
jste nám
 Cesta za pokladem

Cestu za pokladem jsem vymyslela někdy 
v březnu, kdy muselo kvůli koronaviru 
skončit dětské cvičení. Bohužel týden na to 
se nesmělo již vycházet, takže jsem už ani 
neposílala „do světa“. Teď už snad mohu s 
klidným svědomím cestu za pokladem zve-

řejnit a umožnit tak dalším dětem vyrazit 
za dobrodružstvím. 

Cestu jsme vyzkoušeli v polovině května, 
abychom si byli jistí, zda je to vůbec reálné. 
Na cestu za pokladem můžete vyrazit buď 
sami s dětmi, nebo pak ve větší skupině, což 
je ale o to náročnější. Pokud vyrazíte ve sku-
pině, je dobré si zvolit nějakou maminku, 
která to bude celé řídit – číst úkoly, zapiso-
vat do tajenky a vůbec IMPROVIZOVAT. 
Během zkušební cesty jsme hodně impro-
vizovali. Jak už jsem psala – cesta za pokla-
dem vznikla někdy v březnu, kdy ještě rost-
ly fialky. Takže hned bod č. 2 jsem musela 
poupravit. 
Při další chůzi si hodně povídáme například 

 Startujeme již 4. července



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 2/2020 15

o přecházení silnic: Jak přecházet velkou 
křižovatku, jak se rozhlížet, jak poznat, že 
nás auto na přechodu pouští. Když potkáme 
další lidi, tak pozdravíme a zase si můžeme 
povídat o tom, kdo zdraví první… atd. 
Na maminkách či tatíncích popř. babič-
kách, dědečcích závisí i ten ukrytý poklad. 
Pokud jdete ve skupince, je potřeba do jed-
noho pytlíku, taštičky, truhličky... dát ně-
jaký ten poklad  - mohou to být bonbony, 
hračky z kindervajíček – co vás napadne.
Pokud jdete ve skupině, tak na konci cesty 
může jedna z maminek jít a poklad scho-
vat někde okolo obchodu s potravinami. 
My jsme truhličku s bonbony a hračkami 
schovali na strom, u kterého vždy stojí 
přes vánoce betlém. Děti si opravdu ničeho 
nevšimly a nakonec se podařilo nepozoro-
vaně truhličku schovat do batohu a dětem 
říct, že jsme jí vrátili na strom, ale že už 
zmizela J
 Petra Adamčíková
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V sobotu dne 28. března 2020 zemřel 
ve věku nedožitých 86 let bývalý 
dlouholetý starosta naší obce pan 
Antonín Michl.

Vzpomínka na tohoto významného 
spoluobčana bude uveřejněna  
v příštím čísle.
 Obecní úřad
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