
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

9,00 – 11,00 HOD 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KNĚŽEVSI 

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA 
HRAJE: František Šitta 

 

 
10,00 DRAKIÁDA NA HŘIŠTI 

15,00  HALLOWEENSKÁ PÁRTY V KD 

 

                                     

                           S L O V O  

                            STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané,  
za poslední dobu se v naší obci 
událo opět několik zajímavých 
věcí, se kterými vás seznámím. 
Stěžejní akcí byla rekonstrukce 
budovy ZŠ, ke které byl 
základní kámen položen už 
v roce 1867. Z původní budovy 
školy při rekonstrukci zůstaly 
pouze holé zdi, na kterých bylo 
patrné, jak se škola postupně 
vyvíjela. S rekonstrukcí školy 
bylo započato 2. května a 
podílel se na ní osvědčený 
kolektiv, tak jako na některých 
předchozích akcích. Stavbu 
dozoroval a řídil ing. Jiří 
Stránecký, rekonstrukci navrhl 
ing. Martin Ivan. Za 
dodavatele díla fa Spilka a 
Říha se nejvíce podílel hlavní 
stavbyvedoucí Miloš Filip a 
spolumajitel pan Říha. Z naší 
obce vykonávali práce jako 
subdodavatelé p. Dobiáš Petr, 
p. Holan Roman, p. Havlík 
Karel, p. Čermák Pavel,           
p. Červený Milan. 

                              pokračování uvnitř 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽÁCI I. TŘÍDY  OBECNÉ ŠKOLY V KNĚŽEVSI S PANEM ŘÍDÍCÍM  UČITELEM VÁCLAVEM NYKLESEM  VE ŠKOLNÍM ROCE 1935 -1936 

    Z OBSAHU:  
 Rekonstrukce školy 

 Zápisy z jednání ZO 

 ČSŽ – Klub Kněževes 

 Retrookénko 1952,1937 

 MŠ informuje 

 Sokol – Pohár Fr. Kubra 

 Letiště Václava Havla 

 Univerzita třetího věku  

 Baráčníci v Kněževsi 

 Prohibice v Čechách 

 Radar v obci ? 

 Změny v TKR (kabelovka) 

 Napsali jste nám 

 Fotokuriozity a různé 
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Malá vzpomínka na pana řídicího … 
Píše se 28. červen 1958. Končí školní rok, učitelé a žáci se navzájem loučí. Někdo na dva 
měsíce, někdo natrvalo. Takto se loučili se svým učitelem, ředitelem, panem řídicím 
Václavem Nyklesem, děti a rodiče v Kněževsi: 
„Pane řiditeli! Již dlouhou řadu let každým rokem propouštíte do života další a další žáky. Bývaly 
doby, kdy pod vaším moudrým vedením rostli a připravovali se pro život žáci po celých 8 let, 
později již jen 5 let a my již po 4 letech navždy odcházíme z této milované budovy, která nám 
byla opravdovým druhým domovem. Nepřeháním když řeknu, že mnohý z nás byl tu raději než 
doma … jsme vaši poslední žáci, neboť dnešním dnem odcházíte na zasloužený odpočinek. Tím je 
dnešní den i pro celou obec Kněževes zvlášť významný, ale také velmi smutný. Loučíme se s vámi 
jménem všech vašich žáků, to jest  jménem už našich tatínků, maminek ano i dědečků a babiček. 
Přejeme vám, ať vám další život za vaši záslužnou práci hojnou měrou zdravím a spokojeností 
splácí. Děkujeme vám, pane řiditeli mnohokrát!“ 
      A jaký byl začátek jeho dlouhé cesty životem? Pocházel z Hostivic, kde jeho rodiče hospodařili. 
Zde se 11.1. 1892 narodil a vyrůstal se svými sourozenci. V dětství utrpěl drobný úraz na hlavě, 
který mu později, po vypuknutí 1. světové války pomohl k tomu, že se nemusel zúčastnit bojů na 
frontě.  Obecnou  školu  ukončil  v  roce 1904,  pak  následovala  
chlapecká měšťanka a učitelský ústav v Praze. Jedna z jeho zálib 
byla   hra   na   housle.   V  době  studií  se  scházeli  s  kamarády  
v restauraci  u Fleků.  Této  drobné  radosti  zůstal  věrný  až  do  
svých      jedenaosmdesáti   let   jako   „štamgast“   na   stejném,  
pro  něho  vyhrazeném  místě.  Ale vždy s mírou !  Po  ukončení  
studií  nastupuje  jako  výpomocný učitel  na školách  v  Chuchli,  
Řeporyjích,  Stodůlkách  a  v  Liboci.  Po  skončení  této  „praxe“  
a   zkoušce   způsobilosti  pedagogické   se  v  roce  1914   stává  
učitelem.   To  už  ale  vypukla   1. světová  válka.  V  roce  1915 
byl odveden do Salcburku  a vzhledem  k již zmiňované jizvě na  

hlavě se dostává do zeměbraneckého pěšího pluku. Tam strávil  

tři  roky.   První  světová  válka  skončila  a  učitel  Václav Nykles  

se  stal od  1. 7. 1919  definitivním učitelem  v Kněževsi a za dva  

roky definitivním řídícím učitelem.                    pokračování  uvnitř 

                                             foto - pan řídicí učitel Václav Nykles roku 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. října se ruzyňské letiště stane Letištěm Václava Havla Praha  
Na základě usnesení Vlády České republiky dojde k přejmenování mezinárodního civilního letiště v Praze Ruzyni na 

Letiště Václava Havla Praha. Jako anglický ekvivalent byl vybrán název Václav Havel Airport Prague. Slavnostní akt 

je naplánován na 5. října, tedy na den, kdy se Václav Havel narodil. 

 

 

FOTO JIŘÍ SENOHRÁBEK 

 

 

 

  Letiště Václava Havla  Praha  -  Václav Havel  Airport Prague 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anglický název, který byl konzultován s  jazykovými experty, bude využíván primárně s ohledem na mezinárodní 
charakter letiště. V angličtině bude např. označení budov. Český název, potvrzený odborníky z Ústavu pro jazyk 
český Akademie věd ČR, bude používán ve vztahu k tuzemské veřejnosti, a to např. v textech o letišti, tiskových 
zprávách, hlášeních na letišti i v dopravních prostředcích. 
Letiště Praha v současné době realizuje konkrétní aktivity související s přejmenováním letiště, tedy vhodné 
doplnění současného loga, dále pak přípravu změny označení budov, tištěných materiálů, hlášení atd. „Koncept 
spojení jména Václava Havla s mezinárodním letištěm v Praze Ruzyni jsme projednali s paní Dagmar Havlovou, 
zástupci ministerstva dopravy i iniciátorem přejmenování letiště Fero Feničem,“ uvedl ředitel společnosti Letiště 
Praha Jiří Pos a dodal: „Těší mne, že naše společné představy o této významné změně plně souzní.“ 

Podle ministra dopravy Pavla Dobeše jde o výraz uznání významu osobnosti Václava Havla pro Českou republiku 

a jeho odkazu: „Osobně jsem velmi rád, že se společně s partnery podaří realizovat přejmenování ruzyňského 

letiště na Letiště Václava Havla Praha.“                                                                      Tisková zpráva Letiště Praha 
 

Letiště Praha otevřelo vyhlídkové valy pro letecké fanoušky  
U hlavní dráhy na ruzyňském letišti označené RWY 06/24 v 
Kněževsi a v místě křížení drah přístupném z Hostivice byly 
dokončeny vyhlídkové valy pro příznivce letadel, ze kterých je 
možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad 
úrovní oplocení letiště. Vyhlídky slavnostně otevřel v pátek 17. 8. 
ředitel Letiště Praha Jiří Pos.  
Už letos na jaře během oslav 75. výročí letiště byla leteckým 
fanouškům na nejvíce frekventovaných místech v okolí letiště k 
dispozici 2 mobilní pódia. Nové vyhlídkové valy byly na přání 
samotných spotterů vystavěny na stejných místech, kde předtím 
stály tyto dočasné stavby. První val se nachází u dráhy RWY 06/24, 
kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a druhý u křížení 
vzletových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY 06/24, kam vede 
pěší cesta z nedalekého města Hostivice.  
„Svojí aktivitou v oblasti podpory spottingu reagujeme na zájem 
veřejnosti a rozrůstající se základnu leteckých fanoušků, kteří okolí letiště navštěvují,“ vysvětlil důvody stavby ředitel Letiště 
Praha Jiří Pos a dodal: „Už během provozu mobilních tribun jsme se přesvědčili, že vytvářet zázemí tohoto typu má smysl. V 
době příletu zajímavých letadel se na tribunách shromažďovaly desítky lidí a tyto vyhlídky se staly také oblíbeným cílem 
rodinných výletů.“  
Pro širší veřejnost byly vyhlídkové valy doplněny informačními tabulemi, díky nimž se příchozí dozví zajímavosti o nejčastějších 
typech letadel na ruzyňském letišti a prostřednictvím přehledné mapy se budou moci zorientovat, co se kde nachází v areálu 
letiště. Spolu s výstavbou valů probíhalo také doplnění otvorů pro objektivy fotoaparátů v oplocení letiště.  
O Letišti Praha: V roce 2011 odbavilo 11,8 milionů cestujících. Letiště Praha získalo v roce 2011 cenu Eagle Award od asociace 
IATA  za  nejvíce  se rozvíjející  letiště  světa.   Cestující  mají v letní  letové  sezóně  2012  k  dispozici  nabídku   48  leteckých           
                                                                                                                          společností  spojujících    Prahu  přímou  linkou  se                       
                                                                                                                          121  destinacemi  po  celém  světě.                             
                                                                                                                                                            Tisková zpráva Letiště Praha 
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Vyhlídkové terasy přinášejí i další problém pro naši obec, a to je množství aut parkujících na různých místech v blízkosti 
vyhlídek. Auta parkují v příkopech, ničí travní porost, není zde místo pro odkládání odpadků a mimo jiné i ztížila příjezd 
záchranného vozu k jednomu z diváků.  Obec proto již vstoupila v jednání s Letištěm Praha a výsledkem bude zpočátku 
vybudování parkovacích zón při okraji ulice „Na staré silnici“ od restaurace „V Maštali“ směrem k vyhlídce.           LURO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   UPRAVENÁ OUVALKA S VODNÍMI ROSTLINAMI 

               

                               POŠKOZENÝ JAVOR 

 

  

 

 

 

 
 

Pochod Kněževes – Lidice – Kněževes   1.ročník  15. 7. 2012 uplynulo 60 let od založení Českého svazu žen v Kněževsi. Zakladatelkou byla 
paní Božena Součková. Na počest tohoto výročí jsme pořádali o letošních prázdninách pro dospělé i děti pěší výlet do Lidic nebo byl i v 
úvahu cyklovýlet Kněževes – Lidice – Červený Hrádek – Kněževes. Pochod nakonec zvítězil a tak jsme se onoho dne v neděli 29. července 
sešli u kulturního domu. I když pršelo a honily se temné mraky, tak jsme to nevzdali a vyšli. Bylo nás sedm – 6 žen a jeden muž „hrdina“, 
který nás celou cestu tam i zpět jistil. A potom ještě dva členové  – „psí slečinka“ Betynka a rottweiler, fenka Besinka, kteří celou trasu brali 

jako lehkou procházku. Jakmile jsme vyšli za humna, mraky se rozplynuly a 
celý den nám svítilo sluníčko a lehce povíval větřík, takže ideální počasí na 
turistiku. Šli jsme převážně po značených trasách. Jaké bylo ale pro nás 
překvapení, když jsme byli pozváni na „malé“ občerstvení u Lidické hájovny, 
kde na nás čekalo rozpálené ohniště a Láďa Hanzlík s Martinkou pro nás 
připravili klobásy, domácí chleba, zeleninu a pití. Po tomto občerstvení 
jsme pokračovali dál, prošli jsme celý Lidický památník a vlastně jsme si 
uvědomili, že jsme tady nebyli už hodně let, i když je to tak blízko naší vsi. 
Cestu zpět nám zpestřila Iva Farová, která navrhla zkratku. Ta ale brzy 
končila a my jsme šli neb spíše přeskakovali vysoké strniště po sklizni a 
pokračovali polma-rolma. Návrat domů byl prima, a vlastně jsme se shodli, 
že to byla vítaná „delší procházka“ a že ji zopakujeme za rok zase po jiné 
trase s cílem v Lidicích.                               za ČSŽ Kněževes Bohdana Pavlíková 

 
 
 
Sadové úpravy provedla firma p. Ryvoly Františka. Při kolaudačním řízení, které proběhlo 28. srpna, nebyla nalezena žádná chyba ani 
nedodělek, takže budova mohla sloužit ihned od začátku školního roku v novém moderním provedení, jež odpovídá dnešnímu duchu 
21.stolletí a mohu zdůraznit, že v tomto duchu není mnoho škol v kraji. Hlavní zásluhu na celé realizaci má ovšem KÚ Středočeského kraje, 
protože poskytl dotaci ve výši 3 781 159,-Kč. Rozdíl z celkové ceny rekonstrukce bude pokryt z rozpočtu obce. Po některých připomínkách 
stále oponujících občanů je dílo nakonec hotovo v novém kabátě a občané i další zájemci si budou moci nově rekonstruovanou budovu 
školy prohlédnout 28. září, kdy bude zpřístupněna veřejnosti od 9,00 hod do 11,00 hod. Přijďte se všichni podívat a nezávisle posoudit 
úroveň. Tímto byla zakončena oprava a výstavba školních a předškolních zařízení v naší obci. 
Mohu konstatovat, že údržba chodníku a zeleně je velmi dobrá. Zásluhu má p. Berka, firma pana Chládka a firma pana Ryvoly. Máme ovšem 
problém s některými stromy. Rekonstrukce „Lipové aleje“ dopadla dobře jak jsem konstatoval v minulosti, takové štěstí nemá ovšem 
výsadba devíti javorů “Na Staré silnici“. Dva z těchto 9 javorů uschly před domem čp 93. Jeden dokonce poničil vandal tím, že oloupal kůru 
ve výši 0,5 m od země. I takoví lidé jsou také v Kněževsi.  
Byla zahájena oprava komunikace K rybníku, kde bude vybudován chodník a stanoviště na 
kontejnery pro tříděný odpad. Nemalé úsilí bylo věnováno na vyčištění potoka a Ouvalky. Čištění 
potoka provedla firma p. Sochora a zábradlí zhotovil p. Botka. Vlastní rybníček byl upraven 
lomovým kamenem, aby se zpevnily obvodové zdi. Ozelenění vodní plochy provedl a udržuje       
p. Jakub Černý. 
V současné době probíhá příprava na rekonstrukci ČOV v Tuchoměřicích a výstavbu 
víceúčelového hřiště. Na 
tuto část máme stavební 
povolení. Bude potřeba 
provést přípravu celé akce. 
Tento měsíc započneme 
s výstavbou cyklostezky mezi   
Kněževsí a obcí  Středokluky. 
Toto byly věci, se kterými 
jsem vás chtěl seznámit. 
Přeji vám všem, aby 
nadcházející podzim jsme 
společně zvládli ve zdraví a 
dobré náladě.      
Stanislav Kettner starosta obce 
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SLOVO STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ 

 

NAHOŘE VLEVO : ZAVÁŽENÍ OUVALKY KAMENEM POMOCÍ BÁDIE  A  JEŘÁBU 

DOLE : OPRAVA ROZPADAJÍCÍHO SE MOSTKU PŘES OUVALKU  

VEDLE : NOVĚ OPRAVENÁ „PASTOUŠKA“ Z PENĚŽITÉHO DARU LETIŠTĚ PRAHA 

VPRAVO : BUDOVÁNÍ NOVÉHO CHODNÍKU V ULICI „ K RYBNÍKU“ 



 

 
 
 

Usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 2.7.2012  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1)   Podpis smlouvy o přijetí daru od Letiště Praha ve výši 1,778.310,- Kč. Částka bude použita na pokrytí nákladů na údržbu a 
ochranu životního prostředí v obci (akce jako např. vyčištění rybníka, případná rekonstrukce a oprava ČOV, čištění 
komunikací, vybudování bezprašného povrchu komunikace k rybníku, průřez stromů, výsadba zeleně a údržba travnatých 
ploch, vybudování cyklostezky, vybudování 1 stanoviště pro kontejnery). Přijetí daru již bylo zastupitelstvem schváleno. 
2)  Přípravu nové nájemní smlouvy s paní Ulmanovou na užívání nebytových prostor u čp. 63 s podmínkami určenými 

zastupitelstvem (např. zrušení otevřeného ohniště, omezení chovu psů, vymezení výměry pozemku, cena za nájem 250,- Kč 

za krytou část a 250,- Kč za nekrytou část pozemku). P. Kratochvíl zajistí vyměření pozemku, který bude předmětem smlouvy 

o nájmu. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.8.2012. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1)  Informaci starosty o udělení souhlasu s vybudováním tenisového kurtu na území hřiště – viz Rozhodnutí MěÚ Hostivice 

Č.j. SÚ-03579/2/12/Bu; 
2)   Informaci starosty o postupu prací na rekonstrukci budovy ZŠ; práce probíhají v souladu s harmonogramem prací. 
 

Usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 13. 8. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1)   Prohlášení o trojstranné dohodě o přechodu práva věcného břemene k vedení produktovodu na pozemcích ve vlastnictví 

obce Kněževes ze Správy letiště Praha s.p. a to na Český aeroholding a.s. 
2)   Zprávu starosty obce o postupu prací na rekonstrukci budovy základní školy. Probíhají závěrečné práce, úpravy okolí a 

budova bude zkolaudována na konci srpna. Dne 4.9. 2012 bude škola předána do užívání ZŠ Středokluky. Při úpravě okolí bylo 

zjištěno, že je nutné provést opravu pomníku Legionářů. ZO schvaluje nabídku na provedení opravy od p. M. Tamchyny 

v ceně dodávky 80.000,- Kč bez DPH (stejný dodavatel provede opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého). 

Na den 28. září 2012 je plánovaný Den otevřených dveří v budově školy v Kněževsi. 

3)   ZO souhlasí se záměrem prodat pozemky ve vlastnictví obce a to č. 164/3, 164/31, 164/32. Informace o záměru obce o 

prodeji bude zveřejněna na úřední desce OÚ a na internetových stránkách. 
4)    Rozpočtové opatření č. 3 předložené finančním výborem. 

 

 

 

 
Obecní úřad nechal provést úklid okolí silnic od sjezdu  z dálnice až k hranici obce.  
Bylo  sebráno na  1200 l  volného odpadu,  převážně  plastového.  Žádáme  proto  
občany, aby svým přístupem byli nápomocni k udržení pořádku, jak v této lokalitě,  
tak v celé obci.  Děkujeme. 
Dále upozorňujeme na nezbytné očkování psů proti vzteklině.  Povinnost očkování je dána  
dokonce   zákonem   č. 166/1999   Sb.  ( hlava  II,  oddíl  I,  §  4, bod  f )  ze  dne  30.  7.  1999 
O  povinnostech  chovatelů psů  a některých  dalších  zvířat  držených  v zajetí. Všechna tato 
zvířata,  nejen psi, se musejí  očkovat proti  vzteklině ve stáří  od 3 do  6 měsíců  a poté vždy  
jednou za rok.  Kočky se vakcinují  pouze na vyžádání majitele.  Vakcinace je tedy povinnost  
a hradí ji majitel zvířete. Pokud chovatel tuto povinnost nesplní, může mu být podle § 71, odstavce 1a, bod 1 výše uvedeného zákona 
uložena veterinární správou pokuta až do výše 10 000 Kč, a za opakované porušení zákona lze uložit pokutu až 20 000 Kč. 
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Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 22. září 2012 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  21. 9.  do  24. 9.  2012 

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. 
 
 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

SE KONÁ 24. ZÁŘÍ OD 19,00 HOD. V KULTURNÍM DOMĚ 

 
 

 
 

 

 
 
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE NA KTERÉ BYL PROVEDEN ÚKLID 



 

 
 

Zpráva Informační komise:  Oznamujeme občanům, že došlo od 19. července 2012 ke změně v programové nabídce v kabelové televizi v 
Kněževsi dle podaného  návrhu  firmy  ELMA, která TKR spravuje. Stávající nabídka kanálů, která je vysílána analogově, zůstává zachována a 
je rozšířena o program  TV Fanda (zařazen do placené rozšířené nabídky) a o kanál, jehož začátek vysílání je plánován na 1. 10. 2012 
(zařazen do základní nabídky). Tato nová celoplošná televize sice začne vysílat až od 1. října, již dnes má ve třetím multiplexu vyhrazené 
místo. Diváci si zatím mohou na obrazovce přečíst: "Vážení diváci, od 1. října 2012 na tomto kanálu najdete novou televizi plnou nové české 
zábavy. Máte se na co těšit!". Mělo by se pravděpodobně jednat o Televizi Metropol, která je již vysílána v Praze a okolí. Protože vysílání 
bude celoplošné, není vyloučeno, že se stanice Metropol přejmenuje. 
Dále byla rozšířená nabídka (placená) doplněna o digitální programy jak o základní české programy tak o slovenské programy STV 1, STV 2, 
TV Doma, TA 3, JOJ, JOJ+ Markíza, které jsou všechny vysílány digitálně - viz následující tabulka ( pro příjem je nutno mít digitální tuner). 
Do rozšířené nabídky dále přibude v měsíci říjnu EUROSPORT v češtině. Stávající analogové vysílání by podle zprávy správce TKR mělo být 
do budoucna zachováno. Taktéž poplatek za rozšířenou nabídku činí stále 130,- Kč/měsíčně, platba čtvrtletně na OÚ v Kněževsi. 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA   ZADARMO KANÁL  ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA KANÁL 

Nový program od cca 1.9.2012 S6  CS Film S13 
Prima Love S7  Nova Sport S14 
Prima Cool S8  Óčko S15 
TV Barrandov S9  Nova Cinema S16 
ČT1 E5  Markíza S17 
ČT2 E6  Disney chanel S18 
Nova E8  Eurosport CZ -  10/2012 S19 
ČT24 E9  Viasat Explorer / Private  S20 
Prima Family E11  Discovery S21 
ČT4 Sport E12  Rezerva S22 

Poznámka : 
Mux 1 až 6 – k naladění potřeba set top box DVB-T, 

k naladění Mux 3 je potřeba navíc  
set top box DVB-T s normou MPEG 4 

 

Mux 1  obsahuje - ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24,  
ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava,  

ČRo Leonardo,  D-dur, Rádio Česko, Radio Wave 
Mux 2  obsahuje - TV Nova, Nova Cinema,  

Prima Family, Prima Cool, TV Barrandov,Prima Love,Óčko 

 TV Fanda S23 
 Rezerva S24 
 Mux 1 K21 
 Mux 2 K22 
 Mux 3 (ČT HD, Nova HD) K23 
 Rezerva K24 
 Mux 5 (Joj,Joj+,…) K25 
 Mux 6 (STV1,STV2,…) K26 
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INFORMACE • VOLBY DO KRAJŮ • DIAKÓNIE • KNIHOVNA 

ČSŽ Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV 

vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU, která se uskuteční v neděli   7. 10. 2012    

                   od 10,00 do 12,00 hodin v sále Kulturního domu KNĚŽEVES 
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/          www: diakoniebroumov.org 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize,  nábytek, 

 počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. 

         Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
         Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc 

               potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umistitelní na trhu práce. 

 

 
 

Volby do zastupitelstev krajů 

se uskuteční 12. a 13. 10. 2012 

v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

volební místnost bude v místní škole v Kněževsi. 
 

  KNIHOVNA  INFO 
Pracovníci knihovny děkují za 

knižní dary a současně se 
občanům omlouvají, že z 

kapacitních důvodů nemohou 
do odvolání další knihy 

přijímat. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

MUŽSTVO  KNĚŽEVSE  ZE SOBOTNÍHO UTKÁNÍ  23. 6. 2012 

 

 

 

 

 

 

 
MUŽSTVO  ALL STARS  V SOBOTU 

 

 

 

 

 
VÍTĚZ  POHÁRU  MUŽSTVO  ALL STARS 

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA HASIČŮ KNĚŽEVSE NA POHÁRU 2012 

 

 
 

Memoriál Františka Kubra - VII.ročník  
O víkendu 23. a 24. června proběhl letošní, již 7.ročník, který byl zároveň součástí oslav 85.výročí založení fotbalového klubu Sparta 

Kněževes. Turnaj zpestřil start All stars teamu, který přijal naše pozvání. Jsou to hráči, kteří hráli fotbal na vyšší i nejvyšší úrovni, dokonce 

někteří i reprezentační. Velký podíl na účasti těchto hráčů má Franta Straka, který je i nedílnou součástí tohoto mužstva. Naši hráči využili 

možnost zahrát si proti takovým borcům a nalosovali si je hned na sobotu. Prohráli 0 :  3 a to je docela pěkný úspěch. Ve druhém zápase, 

vlastně v prvním hraném, rozdrtila Jeneč B mužstvo Středokluk 8 : 1 . I v neděli naši pokračovali ve velmi dobrém výkonu a béčko 

Středokluk vyprovodili 5 : 1 . Ve finále se hrál velmi dobrý fotbal s krásnými góly. Jeneč se nezalekla zvučných jmen a tak se po celý zápas 

bylo na co koukat. Dříve narození borci nakonec vyhráli 4 : 2  a odvezli si pohár 

pro vítěze. 

Pro zajímavost ještě souspiska All 
stars teamu : 
Sobota : Oncirk - Jiří Jeslínek, František Straka, Luděk Bečka, Tomáš Haniak, Petr Herda, Richard Bílek, Karol Banda, Ondřej Vrabec, Marek Vít a Martin 
Novák starší i mladší .                       Góly:Marek Vít, Tomáš Haniak, Ondřej Vrabec.     
Neděle: Tomáš Poštulka - Jiří Jeslínek, František Straka, Petr Vrabec, Ondřej Vrabec, Jiří Novotný, Tomáš Haniak, Pavel Mráz, Karol Banda, Petr Herda,  

Luděk Stracený, Marek Vít a Martin Novák ml. Góly: Petr Vrabec, Pavel Mráz, Jiří Jeslínek, Ondřej Vrabec. 
 

Hostivice - Kněževes 1:1 (1:0) První mistrovský zápas podzimu 2012 skončil remízou  
V neděli 9. září jsme nastoupili s novým trenérem k prvnímu mistrovskému zápasu sezóny 2012-2013. Hostivci se podařilo v krátké době 
vsítit poměrně laciný gól. Od tohoto okamžiku soupeř očekával podobný vývoj jako v minulých letech, kdy jsme pravidelně prohrávali. Tým 
se však stmelil a začal intenzivně soupeře zatlačovat. Získali jsme tak územní převahu a postupně Hostivice zatlačili. Bohužel našim akcím 
chybělo úspěšné zakončení, jinak byly jak fotbalově, tak divácky povedené. Remízu jsme tak z mnoha gólovek získali až v poslední minutě 
regulérního času hlavičkou střídajícího Jirky Kettnera. Výsledné skóre 1:1 neodpovídalo výkonu týmů, naši by si zasloužili několik gólů navíc. 
I tak s tímto soupeřem je 1 bod na úvod nové sezóny vítaným začátkem.  

 V úterý 17. 7. proběhlo losování podzimní části soutěže 2012 - 2013. 
Našemu mužstvu začíná soutěž až 9. 9., protože do všech skupin IV. 
třídy se přihlásilo méně mužstev než v loňském roce. V naší skupině 
se nepřihlásila mužstva Rudné B a Jinočan B. Do III. třídy postoupila 
mužstva Zbuzany B a Drahelčice. Z vyšší třídy spadly Statenice Z B 
skupiny přeřazeny Nučice a nově je přihlášeno mužstvo Dobříč B. 
Takže ve skupině je pouze jedenáct mužstev a tak se začíná až 9. září. 
Stejný počet je i v ostatních skupinách IV. třídy - možná i následek 
toho, že za každého hráče i funkcionáře se musí platit 50.- Kč na 
svaz, aby mohl být napsán do zápisu. Bez toho nelze hrát soutěžní 
zápasy. A pro rok 2013 bude poplatek zvýšen na 200.- Kč, takže lze 
čekat další odhlášky. 
Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují 

Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.           www.knezevessokol.estranky.cz 

 
 

 

Dne 16.6. opět jako každý rok proběhl další ročník našeho Hasičského poháru. I tentokrát bylo počasíčko bez chyby a už od rána pěkně 
svítilo na přípravu sportovního pole a i na napíchnutí krásné krůtičky, která byla 
pořízena pro náš sbor za sběr starých elektrospotřebičů. Tímto jsem chtěl zároveň 
poděkovat všem našim spoluobčanům, ale i obecnímu zastupitelstvu, které nám 
umožnilo tyto spotřebiče skladovat vedle staré hasičárny. Nyní se opět vrátím 
k hasičskému poháru. Letos byl po několika letech trochu jiný. Každý rok nás 
zaskočili hasiči z Prčic, kteří na místní fotbalové hřiště doráželi dříve než většina 
našich členů. Letos jsme na ně ovšem museli počkat. Na pohár přijely sbory ze 
Středokluk, Libčic nad Vltavou, Prčic a nám se opět podařilo díky bratru Botkovi a 
rodině Čefelínů dát dohromady dvě družstva za Kněževes. Soutěž probíhala 
dvoukolově a záleželo na lepším čase. Po prvním kole naše A družstvo bylo na 
hezkém druhém místě. Po druhém kole však bylo vše úplně jinak.  
Výsledky -  Muži: 1. Prčice, 2. Středokluky, 3. Libčice, 4. Roztoky, 5. Kněževes A,  
6. Kněževes B       Ženy:  1. Středokluky,  2. Libčice. 
Náš sbor si proti loňskému druhému místu pohoršil, ale věřím, že nikdo nebyl zklamán. Protože tyto soutěže se také dělají, ab y se účastníci 
sešli a v klidu popovídali o problémech ve sborech a navázali nová přátelství. Všem, kteří se zúčastnili přípravy Hasičského poháru, bych 
jménem výboru našeho SDH rád poděkoval a věřím, že se sejdeme opět na příštím poháru.                                           Kratochvíl Pavel starosta 

ZÁPASY PODZIM 2012 

NE 1 : 1 HOSTIVICE B KNĚŽEVES 
NE          6 : 3 KNĚŽEVES TURSKO 
NE 23.9. 16,30 JENEČ B KNĚŽEVES 
NE 30.9. 16,30 KNĚŽEVES STATENICE 
NE 7.10.  VOLNO 
NE 14.10. 16,00 KNĚŽEVES NUČICE 
NE 21.10. 15,30 TUCHOMĚŘICE B KNĚŽEVES 
NE 28.10. 14,30 STŘEDOKLUKY B KNĚŽEVES 
NE 4.11. 14,00 KNĚŽEVES ČERVENÝ ÚJEZD B 
NE 11.11. 10,15 BOBŘÍČ B KNĚŽEVES 
NE 18.11. 13,30 KNĚŽEVES ROZTOKY B 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

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


 

 

 
 
 
 

Vláda vyhlásila prohibici, tvrdý alkohol se už nesmí prodávat nikde 
Provozovnám i osobám provozujícím služby v oblasti stravování vláda v pátek 14. 9. 2012 večer zakázala prodej a nalévání lihovin                  
s obsahem alkoholu od 20 % na celém území České republiky. Zákaz, který vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), začal platit 
okamžitě. Jde o rozšíření předchozího mimořádného opatření, které se týkalo pouze stánkového prodeje. Ministerstvo reaguje na další 
úmrtí v důsledku požití pančovaných lihovin s vysokým obsahem metylalkoholu. Většina postižených lidí se podle ministra otrávila 
alkoholem zakoupeným v kamenných obchodech a restauračních zařízeních, nikoli na stáncích. 
Rozšířený zákaz znamená, že zákazníci by neměli mít možnost nakoupit lihoviny s obsahem alkoholu od 20 % a vyšším. Zákaz se týká i 
míchaných nápojů. Důvodem rozšíření mimořádného opatření je i nárůst případů otrav, které se objevily v dalších krajích. První případ byl 
zaznamenán v pátek také v Praze. Třicetiletý muž si lékařům stěžoval na 
rozostřené vidění a bolesti břicha. Vyšetření u něj po necelých dvou 
hodinách potvrdilo otravu metylalkoholem a byl proto okamžitě převezen 
do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Ředitelka nemocnice řekla, že 
stav pacienta je velmi dramatický. Podle ní už dostal speciální lék, který 
Česku nyní pro tyto případy věnovalo Norsko 
Počet obětí metanolu stoupl již na 19. Obchodní řetězce začaly po vyhlášení 
zákazu tvrdý alkohol z prodeje ihned stahovat. "Zajistíme mimořádnou 
večerní směnu a není pro nás problém tvrdý alkohol stáhnout z prodeje," 
řekl mluvčí hypermarketu Globus "Ráno to v regálech nebude," dodal.  
Ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností zcela zakázalo prodej a 

nalévání tvrdého alkoholu nad 20 procent na celém území republiky. Zákaz 

platí od chvíle vyhlášení v médiích a mohl by trvat i několik týdnů.  

Zákaz platí pro všechny obchody, restaurace, hotely i internetový prodej, dosud byl zakázán prodej jen ve stáncích. Zákaz se zpřísňuje i v 

obsahu alkoholu, dosud platil jen pro třicetiprocentní lihoviny a silnější.                                                                   citováno z internetu Novinky.cz 

Stalo se tak poté, co již dva týdny dochází k úmrtí lidí po požití metylalkoholu, které počalo na severní Moravě v Havířově. Přestože první 
úmrtí na otravu jedovatým alkoholem bylo už v sobotu 1. září, mimořádnou situaci mohli lékaři vyhlásit až ve čtvrtek odpoledne. Teprve 
tehdy měli potvrzeno, že jejich pacienti požili závadný metylalkohol a bylo podezření, že postižených by mohlo být mnohem více…         LURO 
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MAPA  -  KNĚŽEVES V ROCE 1952 
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                                                                      OBR. 1  POHLED NA „NOVOU ČVRŤ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBR. 3  JIŽ ZANIKLÉ  HŘIŠTĚ V ROCE 1952 

 

 

 

 

 

 

 
TUDY SE NASTUPOVALO NA HŘIŠTĚ 

                                                               ŽÁCI KNĚŽEVESKÉ DVOUTŘÍDKY V ROCE 1952-1953 
                                                                                                  učitelé V. Nykles  a R Šárovcová             

 

 
V dalším ohlédnutí do stránek kronik se dostáváme do období počátku nového hospodářského plánování státu, které svým pojetím zasáhlo i 
zápisy na stránkách kronik. Osobní zájmy a události tak ustoupily do pozadí před porevolučním budovatelským úsilím a pero kronikářovo 
zachytilo dění v obci tak, jak určovala tato doba. Tentokrát jsme tedy vynechali část plnění a rozvoj v našem zemědělství.          redakce LURO 
Čtvrtý rok Gottwaldovy pětiletky je předznamenán dvojím úsilím: po stránce mezinárodní se vyhrocuje kampaň za udržení míru, po stránce 
vnitrostátní boj proti těžkostem, jež se staví do cesty splnění plánu pětiletky. Všecky pokrokové síly národa se staví účinně do boje za 
úspěšné dokončení 4. roku pětiletky a jsou přesvědčeny, že tím nejlépe prospějí věci míru. 
Mezinárodní den žen 8. 3. byl uctěn slavnostní večerem v Kulturním domě. Přestože byl pořad dobře připraven, dostavilo se málo občanů, 
což nasvědčuje tomu, že mnoho občanů ještě nepochopilo, jakou důležitost má ženské hnutí v boji za mír. Letošní oslavy Svátku práce a 
Dne vítězství se soustředily v Praze. Těchto významných oslav se v Praze zúčastnili téměř všichni naši pracující. Mimořádný zájem si zaslouží 
zpráva, že 15. 7. 1952 byl v naší obci vytvořen VÝBOR ŽEN při MNV. Předsedkyní byla zvolena Božena Součková. Jedním z hlavních úkolů 
Výboru žen bude řešení sociálních otázek a problému zemědělské práce. Ve Výboru žen jsou zapojeny ženy pracující v zemědělství, 
průmyslu i ženy v domácnosti. 
Národní podnik Pózista pokračuje rychle vpřed s pracemi na přeložce trasy státní silnice Praha – Slaný - Most. Nová silnice je už sjízdná až 
k rozcestí u Přední Kopaniny. Přitom buduje tento podnik také přednádraží plochy státního letiště v Ruzyni. Denně sledujeme vlečkové 
vlaky, které vezou na vykládkové místo vlečky letiště 10 – 15 vozů různého stavebního materiálu. Z Kněževsi není na této stavbě nikdo 
zaměstnán. V roce 1952 dokončil stavbu rodinného domku řezník Stanislav Vidman. Domek dostal číslo 111. 
Kulturních akcí bylo letos poměrně málo. I plesová sezóna v letošním masopustním období byla oživena toliko sokolským karnevalem 9. 3. 
1952. Večer 17. května shlédli naši občani krásnou hru Gabriely Preissové Její pastorkyňa. Hru nastudovali divadelní nadšenci ze řad 
dobrovolných hasičů. Večer 1. června přijeli ruzyňští ochotníci a 
provedli Šambergrovu veselohru Jedenácté přikázání. 
Představení mělo velkou návštěvu a Kulturní dům se otřásal 
smíchy obecenstva od prvního do posledního obrazu. Rovněž 
v červnu (28.) předvedli ochotníci ze Slivence známou frašku 
Václava Klimenta Klicpery „Hadrián z Římsu“. 
2. ledna 1952 byli navrženi a 10.2. 1952 na slavnostní valné 
hromadě schváleni do vedení družstva : St. Kettner za předsedu, 
St. Kozák za místopředsedu, Blahoslav Červenka za účetního, 
Miluše Bukovská za jednatele, Antonín Vondráček za skladníka, 
zootechnika a výživ. ref. 15. ledna při sestavování výrobního 
plánu vypočteno že k zdolání všech prací bude v roce 1952 třeba 
15000 pracovních jednotek. Pracovní jednotka má hodnotu 
120,30 Kč, ale vyplácet se bude 85 Kč.                         tolik kronika 
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STARÉ HŘIŠTĚ – V POZADÍ CIHLÁŘSKÝ DOMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBR. 2  ČERMÁKŮV MLÝN   A  ZATOPENÉ SKLENÍKY V ROCE 1947 



 

 

 
 Není bezdůvodné, že jsme se rozhodli vrátit se v historii stránek obecní kroniky právě do roku 1937. Právě v těchto dnech jsme si připomněli, 
že před 75 lety 14. září 1937 zemřel ve věku 87 let první československý prezident T. G. Masaryk, který byl také světově významným 
filozofem a humanistou. Byl bytostným demokratem, člověkem bojujícím za pravdu, mnohdy proti přesile. Jeho životní postoje a činy by pro 
nás měly být inspirující i v dnešní době. Tak se pojďme podívat, jak žila obec v posledních klidných letech, kde  zpráva o úmrtí našeho 
prezidenta jakoby předznamenávala příchod následující okupačních roků.                                           LURO                                                                                                                                                                                                       
        V hostinci „U Tatíčků“ při tanečních hodinách dne 3. ledna 1937 v nastalé rvačce bodnut nevinně 
B. Poláček z Přední Kopaniny. Těžce zraněný zanedlouho zemřel. Zabití způsobil Kajml z Buštěhradu, za 
což odsouzen porotou v Praze na sedm roků do žaláře. Ve dnech 15. – 20. února ubytována na dvoře 
hostince „U Tatíčků“ vojenská polní pekárna. Obecenstvo se zájmem sledovalo činnost vojáků a pečení 
chleba, kterého vojenští pekaři upekli za den několik tisíc bochníků. V rokli u hřbitova vysázela zahradu vdova M. 
Čermáková z č. 8. Rovněž J. Jabůrek z č. 14 vysázel zahradu na svém pozemku při mostecké cestě. Před večer narozenin p. presidenta 
Osvoboditele T. G. Masaryka dne 6. března zapálili hasiči za hřbitovem „vatru“. Oslavy zúčastnil se zbor hasičů a ostatní spolky a občané. 
Dne 19. května před kovárnou č 5 srazili se 2 motocyklisté při předjíždění autobusu. Tři těžce zraněné ošetřil místní lékař a byli dopraveni 
do nemocnice v Praze. V tomto roce objevilo se množství motýlů bělásků a housenek, které na některých místech ožraly se stromů všechno 
listí. 
       Dne 14. září v časných hodinách ranních zemřel na lánském zámku I. president Osvoboditel T.G.Masaryk ve věku 87. roků. Není 
v dějinách našich hned takové události, jež dotkla by se duše národa, jako smrt „Tatíčka“ Masaryka. Zpráva o smrti donesla se brzy i do 
nejodlehlejších dědin v republice a lid s duší naplněnou bolem sledoval zprávy o úmrtí a pohřbu našeho Osvoboditele. V naší obci zvěděli 
jsme smutnou událost brzy ráno z rozhlasu. Státní vlajka, na půl žerdi spuštěna, na budově školy a smuteční prapory spolků a jinde sdílely 
smutnou novinu občanstvu. Dne 15. září sešli se členové všech spolků a na společné schůzi vzdali čest památce T.G.M. Dne 17. září 
v podvečer převážen mrtvý president z Lán na Hrad do Prahy. Zástupy občanů ze zdejší obce i okolí spěchaly do sousední Hostivice neb 
Jenče, kudy smuteční průvod jel. Na Hradě v Praze byla vystavena rakev s tělesnými pozůstatky presidenta až do dne pohřbu. Lid ve dne i 
v noci, stále v jednom proudu, se přicházel poklonit památce našeho Velkého Mrtvého. Z naší obce bylo tam mnoho občanů. Pisatel této 
kroniky se svým 11.letým synem šel se rozloučiti s presidentem. Bylo to v sobotu 18. září, s četným zástupem spěchal na Hradčany, kde se 
seřadil až u sokolského stadionu a v šestistupovém proudu pomalu postupoval ke Hradu, kde po pětihodinovém postupu spatřil rakev s 
mrtvým presidentem, zahalenou státním vlajkou a pohledem rozloučil se s tím, která nás vedl. V úterý 21. září byl pohřební průvod Prahou 
z Hradu na Wilsonovo nádraží. Četní zdejší občané zúčastnili se pohřbu v Praze, jiní naslouchali doma u ampliónů, mnoho jich v odpoleních 
hodinách spěchalo do blízké Hostivice, kudy smutečně ozdobený vlak odvážel mrtvé tělo presidentovo k poslednímu odpočinku do Lán. 
                                                                                                                                                     Masaryk nám odešel, ale jeho duch zůstane mezi námi! 
      Číslo I.A dostala trafika, kterou si postavila M. Součková. Letos přečetlo v obecní knihovně 70 čtenářů 1243 knihy, uspořádány oslavy 
7.března, 6.července, 28.října, 1 divadelní představení. 
Dne 5.ledna zemřel Jan Zajíc, pokrývač, 6.ledna A. Veverková, obecní chudá, 25.února Jar. Vopálka z č. 70 stár 27 let, 13.srpna Stanislav 
Kettner, rolník z č. 5 stár 56 let, 13.listopadu Anna Chvojová, vdova po rolníku z č. 26 ve stáří 78 roků. Tyto zemřelé doprovodili občané na 
poslední cestě na místní hřbitov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdá se, že je konec stěhování, ale 7. 9. 1921 byl vyslán na římskokatolickou školu do Lučence.  
Tam se seznámil se svou budoucí ženou Pavlou. V roce 1925 se ožení a vrací zpět do Kněževsi.  
Rodina se postupně rozrostla o dvě  děti, syna a dceru. Některé z jeho koníčků, práci na zahrádce,  
pěstování zeleniny a chov domácího zvířectva v učitelském domku ( dnešní obecní úřad) 
 si mnozí z nás ještě pamatují. Bohužel přišly i těžké chvíle, vystěhování z učitelského domku, 
 smrt manželky a tragická smrt dcery. V roce 1967 se přestěhoval  
se  synem  a jeho  rodinou  do  Roztok  u  Prahy,  kde v klidu opět 
v domě se zahrádkou dožil svých 86 let. 
                  V upomínku na skvělého člověka napsal Vlasta Staněk 
 

Procházejíc stránky kronik, ať  obecní  či školní nabýváme stále více  
pocitu, že si lidé ve spěchu dní  někdy ani neuvědomí jací skvělí lidé 
stáli   kolikrát   při   cestě   jejich   životem.  Ta   studijní  patří  mezi  
nejdůležitější,   proto   jsme   rádi,   že   se   dostalo  vzpomínky  pro 
takového člověka jakým byl  pan   řídící Václav Nykles, který  strávil 
na zdejší škole téměř čtyři desetiletí.                                              R. 
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                                        řídící učitel V. Nykles  a učitelka M. Vašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ŽÁCI KNĚŽEVESKÉ DVOUTŘÍDKY V LETECH 1938-1939 

 

 

 

 

 

 
 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE V LETECH 1931 - 1937 
Sedící – J. Kala, J. Poklop, V Staněk z č. 37, F.Hostouš  starosta, J.Chvoj č. 17, F. Kubr č. 39, B. Fuksa 
Stojící – J. Sochor  strážník, St. Švejda, F. Kubr č. 46, J. Bartoň, Dr. V. Kubr, V. Čermák č 31, F. Mach, J. Zmek 

 

                                           VZPOMÍNKA NA PANA ŘÍDÍCÍHO - POKRAČOVÁNÍ 

 



BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY                                                                                   POHLED OD PSVS 

 
 
 

 

Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Středokluky a okolí „ 
ve  spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze 

předkládá nabídku studia pro seniory 

PROJEKT   VIRTUÁLNÍ  UNIVERZITA  TŘETÍHO  VĚKU  (VU3V) 
 

                                                        Zveme nezávazně všechny seniory na zahájení, které se koná 

VE  STŘEDU  17. 10. 2012 v 10,00 hodin  V  DRUŽINĚ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  VE  STŘEDOKLUKÁCH 
( 1. Přednášku uvede osobně Manažer  VU3V Ing. Klára Nehodová ) 

 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V). Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je provozně 
ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.  VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, 
jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů 
nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách.  
Virtuální výuka univerzity třetího věku (někdy také nazývaná elektronická nebo vzdálená) zahrnuje skupinové přednášky, 
samostatnou práci, učební a zkušební texty, komunikaci s lektorem a další aktivity, to vše elektronicky v místnosti družiny 
základní školy ve Středoklukách. 
Způsob výuky - Každých 14 dní shlédnou senioři společně jednu přednášku natočenou vysokoškolskými lektory v délce 1,5 
hodiny, která se aplikuje prostřednictvím internetu. Po přednášce se předpokládá společná diskuze řízená lektorem a 
vypracování kolektivního testu. Po ukončení semestru a splnění všech podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení pro 
všechny seniorské studenty, na které senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.            Ing. Jitka Holcmanová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
PROGRAM  „ŽIJEME  ZDE  SPOLEČNĚ  2012.“  Letiště Praha a.s. - „ REALIZACE  CYKLOSTEZKY A  PĚŠÍ STEZKY MEZI OBCEMI .“ 
Letiště Praha, a.s. poskytlo obcím Středokluky a Kněževes v  roce 2012 dar ke zlepšení životního prostředí na projekt z okruhu Péče o zeleň. 
Již delší dobu je postrádáno bezpečné propojení obcí Středokluky a Kněževes pro pěší osoby, případně cyklisty. V současnosti pěší a 
cyklistický provoz probíhá po okresní komunikaci III/2405, jdoucí v souběhu. Vzhledem k šířce komunikace a frekvenci vozidel je tento 
provoz velmi nebezpečný. Proto byly v rámci realizace Komplexní pozemkové úpravy v obci Středokluky vyčleněny pozemky parc. čísla 907 
a 908, s nimiž bylo výhledově počítáno pro pěší a cyklistický 
provoz. Pozemky vedou ve směru ze Středokluk po levé 
straně za škarpou a lipovou alejí. Na stavbu bylo vydáno 
stavební povolení Městským úřadem Černošice, Odborem 
dopravy. Obce Středokluky a Kněževes se dohodly na 
společné realizaci stavby cyklostezky a pěší stezky podle 
projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Lubomírm 
Meinerem a vybraly dodavatele, fa. Milan Červený, 
Kněževes. 
Stavba bude zahájena 10. 9. 2012 a dokončena do 30. 11. 
2012. 
Realizační cenu ve výši 834 000,- Kč včetně DPH uhradí obce 
takto: 
Středokluky 60% t.j.: 500 400,- Kč včetně DPH 
Kněževes 40% t.j. 333 600,- Kč včetně DPH 
Stezka bude doplněna dopravním značením, které zajistí 
obec Středokluky.                                    Ing. Jitka Holcmanová 
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Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. 

Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro 

seniory stává prostředkem pro hledání cesty, způsobu života, hodnot života, pro poznávání možností, ale i nutností v životě. Je chápané 

jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.  

Univerzita třetího věku (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech 

českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé 

České republice asi 20 000 seniorů.  Vysoké školy již tradičně Univerzitu třetího věku řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. 

Univerzita třetího věku poskytuje dospělým a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a   

neprofesní  vzdělávání  na vysokoškolské, univerzitní úrovni.  Škála vzdělávacích aktivit  U3V je  

široká,  rozmanitá  a  vnitřně  diferencovaná.  Zahrnuje ucelené vzdělávací programy  (1-3leté),  

kurzy  inovační  povahy  s edukací v  oblasti  nových  technologií,  konverzační  jazykové kurzy,  

aktivity  na  podporu  fyzické  a  psychické  kondice,   programy  rozvíjející  individuálně  řízené  

učení v seniorském věku. 

Hlavní cíle Univerzity třetího věku: 

 „bio-psycho-sociální” rozvoj člověka, 
 adaptace na měnící se životní a společenské podmínky (technologie), 
 mezigenerační dialog. 

 

 



                                 NOVĚ OTEVŘENÁ ŠKOLA PO REKONSTRUKCI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                          foto Vlčková 

       ŽÁCI  PRVNÍ  ŠKOLNÍ  DEN  V „NOVÉ  ŠKOLE“ V KNĚŽEVSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTEVŘENÍ   4. ZÁŘÍ 

 

 
 

 

Základní škola v Kněževsi 
    „Investice do dětí nejsou nikdy zbytečné“ – to jsou slova starosty obce Kněževes pana Stanislava Kettnera již řadu let. Nejen jeho, ale i 
další zastupitele obce tížila delší dobu zastaralost objektu základní školy, hlavně pak sociálního zázemí. Proto již v loňském roce byla díky 
finančním prostředkům ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst vybudována přístavba šaten, rekonstrukce sociálního zařízení a 
rekonstrukce topení v celé budově.  Budova školy však vyžadovala ještě rozsáhlejší stavební úpravy, a proto se zastupitelé rozhodli znovu 
požádat o dotaci. Současně bylo v souladu se zákonem vypsáno výběrové řízení a na jeho základě ZO vybralo dodavatele – firmu Spilka a 
Říha s.r.o. ze Soběslavi. Tato firma se v naší obci osvědčila již pří vybudování mateřské školy a 1. části rekonstrukce školy v loňském roce. 
S radostí jsme přijali zprávu, že i letos nám při rozdělování prostředků byl kraj nakloněn a naši žádost schválil. 
       30. dubna t. r. došlo k vystěhování vnitřního vybavení budovy a 2. května nastoupila stavební firma. Rozsah prací byl skutečně veliký – 
z budovy zůstaly původní pouze obvodové zdi a zeď nosná. Byly zhotoveny nové stropy, zrekonstruováno schodiště, vyměněny krovy a 
položena nová střešní krytina se zabudováním střešních oken. Dále byla opravena venkovní omítka a její barva se změnila na doporučení 
architekta ze žluté na šedivou, aby ladila s černou střešní krytinou a přístavbou. V půdních prostorách, až to opět finance dovolí, může 

vzniknout další učebna, např. výpočetní techniky. 
     Výše dotace ze zmíněného fondu Středočeského kraje 
činila 3.781159,- Kč a celkový rozpočet stavby pak 3.975084,-
Kč. Rozdíl je kryt z rozpočtu obce. V průběhu stavby však 
došlo k nepředvídaným pracím, takže konečná cena bude 
ještě cca o 600 tisíc vyšší. 
Kromě toho byly před budovou školy provedeny sadové 
úpravy firmou pana Ryvoly v částce 60 tisíc korun. 
K předání stavby stavební firmou došlo 23. 8. a 28. 8. 
proběhla kolaudace. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 
4. září 2012. 
Nejen žáci 4. a 5. třídy, ale i vyučující paní Mgr. Iva Farová a 
paní Irena Houbová začaly školní rok 2012/13 v novém. 
Přístavba a rekonstrukce změnily původní stavbu z roku 1864 
k nepoznání a kněževeská základní škola  nyní splňuje nejen 
estetické, ale i hygienické požadavky doby.    
                                          Ing. Václava Vlčková členka rady obce 

Návrat do školy 

     Na začátku školního roku píší děti obvykle slohovou práci na téma Moje prázdniny a návrat do školy. Letos jsme se rozhodly k žákům 
připojit i my vyučující, protože na nás nová školní budova v Kněževsi velmi zapůsobila. Obvykle nastupujeme do práce týden před 
zahájením školního roku, ale letos to bylo jiné. Začaly jsme o týden dříve a čekalo nás velké překvapení. Rekonstrukce 150 let starého 
objektu se velmi zdařila. 
    Již z dálky nás upoutala tmavá střecha se střešními okny a světlá fasáda. Také školní 
zahrada prošla velkými změnami. Nově vysetý trávník a záhony s květinami i keři 
zahradu oživily. Největší změny nás čekaly uvnitř. Třídy působily velice vzdušně a 
útulně. Snížené podhledy se zabudovanými světly, nová podlaha a hlavně nové 
vestavěné skříně celý dojem jen umocnily. Rekonstrukcí prošly i vstupní dveře do 
obou učeben. S nadšením jsme uvítaly novotou se lesknoucí schodiště, které vede až 
do podkrovního kabinetu. Celé podkroví je prosvětleno střešními okny a vkusně 
doplněno truhlíky s živými květinami.  
    Když jsme se dostatečně vynadívaly, čekala nás spousta práce. Naštěstí nám 
ochotně pomáhalo několik řemeslníků, pan Petr Berka a paní Eva Jaklová, která je 
„dobrým duchem“ zdejší školy. Funkci „zdědila“ po svém manželovi Zdeňku Jaklovi. 
Byl zde dlouhá léta školníkem a vykonával toto povolání opravdu s láskou. Nová 
budova by se mu jistě moc líbila. 
    Následovalo tedy stěhování lavic, stolů, židlí, veškerých pomůcek i učebnic z přístavby, která byla vybudována v loňském roce. S plnýma 
rukama jsme statečně běhali po všech dvaačtyřiceti schodech, zábradlí jsme mohli cestou jen obdivovat. Po vyklizení všech zaplněných 
prostor zůstaly v šatně již jen vycpané exponáty z bývalého školního kabinetu. I ty prošly po řadě let 
speciální očistou podle rady a s pomocí paní Dagmar Holoubkové, asistentky pedagoga ve 4. třídě. 
Opeřenci značně prokoukli a budou i nadále sloužit jako oblíbená školní pomůcka.  Po nainstalování 
nástěnek, závěsných lanek a sítí jsme obě mohly začít s výzdobou školy. 
Do začátku školního roku jsme vše zvládly a těšily se na vyučování v tak skvělém prostředí. 
   Závěrem bychom chtěly poděkovat OÚ Kněževes v čele s panem starostou Stanislavem Kettnerem, 
všem řemeslníkům a ostatním, kteří se na rekonstrukci budovy školy podíleli.  V neposlední řadě patří 
velký dík Středočeskému kraji, který projekt z velké části financoval. 
                                          Pro časopis Kněževák napsaly učitelky 4. a 5. třídy Irena Houbová a Iva Farová                     
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  VEŘEJNOSTI 

V ZÁKLADNÍ  ŠKOLE  V KNĚŽEVSI 

V  PÁTEK 28. ZÁŘÍ      od 9,00    do 11,00 hod. 

9,00 hod    -    



 

 
 

Zahradní slavnost / Předposlední den školního roku byl v MŠ Kněževes  věnován velké Zahradní slavnosti. Ve vstupní části 
zahrady byl pro děti připraven oblíbený skákací hrad, na trávníku dvě šikovné slečny malovaly dětem na obličej obrázky dle 
jejich přání a na stolech po celé zahradě bylo k dispozici čerstvé ovoce v proutěných koších. Slavnost jsme zahájili přivítáním 
nově nastupujících dětí. Většina z nich ještě ani nedosáhla věku tří let, byly proto trochu nesmělé, pro stužku a dáreček si ale 
nakonec  přišly všechny, i když některé za pomoci rodičů. Nicméně hlavním bodem programu bylo přeci jen loučení 
s předškoláky. Odcházelo jich od nás letos 14 a až na dvě děti jdou všechny do školy ve Středoklukách. Budou tudíž ve třídě 
v přesile, zůstanou dobrými kamarády a v nesnázích si budou nápomocni! Na rozloučenou od nás dostali památeční knihu, 
balíček Lega a především krásnou šerpu. Šerpování se ujal pan starosta Kettner a třídní paní učitelka Olišarová děti 
popasovala mečem.  Všechny děti, bez ohledu na to, zda ve školce zůstávají  nebo  odcházejí, dostaly na památku DVD 
s několika sty fotek, které jsme během školního roku pořídily a rovněž portfolia. V těch byly nalepeny fotky, různé vstupenky, 
informační materiály, ale také některé z výkresů dětí, dále pak seznam spolužáků, společná fotografie od fotografa  a tak 
podobně. Výrobě portfólií věnovala paní učitelka Čermáková mnoho svého volného času  a patří jí veliký dík! V  průběhu celé 
zahradní slavnosti probíhala prodejní výstava výtvarných prací. Výkresy, které děti vytvoří, si samozřejmě berou domů ať již 
v průběhu roku, nebo před 
prázdninami ve velkých deskách. 
My ovšem vytváříme i společná 
díla, která mají obyvatelé 
Kněževsi možnost průběžně vidět 
ve vitrínkách na zastávkách nebo 
například v sále kulturního domu 
při různých událostech. Taková 
díla pak ale nemůžeme jen tak 
někomu dát. Vznikl proto tento 
projekt, kdy díla prodáme za 
dobrovolný symbolický poplatek 
a kupující pak má doma památku 
nejen na svého potomka, ale i na 
jeho kamarády. Prodejem 
výtvarných děl a na dobrovolném 
vstupném jsme tak vybrali 2. 
350,- Kč. Doplnili jsme tedy 650,- 
Kč z třídního fondu  a 3.000,- Kč 
jsme poslali do Zoo Praha na 
adopci plameňáka růžového. 
Plameňák se tak stává maskotem 
naší školky a v průběhu celého 
roku se mu budeme věnovat jako 
velkému tématu po stránce 
znalostní, výtvarné i dramatické. 
Pokud s námi zůstanete ve 
spojení, jistě si toho všimnete! Zahradní slavnost skončila v podvečer, lidé se rozcházeli s náručemi plnými různých deníčků, 
dárečků a výkresů. Paní učitelky naopak měly náruče plné květin od dětí i jejich rodičů. Závěr roku ve školce byl tedy 
podařený. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli, osobně děkuji členům své rodiny, kteří i přes velké horko trávili 
celé odpoledne na přímém slunci u jednotlivých atrakcí a dohlíželi na bezpečnost dětí! Nyní se již všichni, učitelky, děti i jejich 
rodiče těšíme na další školní rok. Bude opět naplněn řadou zajímavých akcí, na které budeme mnohdy zvát i širší veřejnost, a 
bude opět zakončen takovouto velkou slavností, protože i v tomto školním roce bude několik předškoláků odcházet do první 
třídy!                   
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES srdečně zve na akce, které bude v průběhu podzimu pořádat:  
 12.10. 2012 divadlo Pečenka, představení "Kapsář", 10:00 KD Kněževes, předpokládané vstupné 30,- Kč 
 29.11. 2012 výchovný koncert 1. část, 10:00 KD Kněževes, předpokládané vstupné 35,- Kč   
 11.02. 2013 výchovný koncert 1. část, 10:00 KD Kněževes, předpokládané vstupné 35,- Kč  
 08.03. 2013 divadlo z Pytlíčku, představení "Ham ham", 9:00 KD Kněževes  předpokládané vstupné 30,- Kč 
   20.12. 2012 Vánoční besídka MŠ Kněževes, krátká vystoupení dětí, 16:00 KD Kněževes, vstupné dobrovolné (bude použito 
na zpestření programu pro děti během jarních měsíců). Na všechna představení i další akce budeme zvát prostřednictvím 
plakátků ve vitrínkách na zastávkách autobusů, popřípadě na dalších místech. Těšíme se na shledanou!                  Niké Slabová 
 

KNĚŽEFEST / Ve světě se pořádá celá řada akcí, zaměřených na umění a rozvoj dovedností dětí a mládeže. V Kněževsi se o to 
snaží jednotlivé spolky, avšak v současné době je to spíše fáze čekání … Malé děti jsou organizovány ve školkách, ale 
volnočasové aktivity starší mládeže je téměř nulová. A tak sama mládež pře vzala aktivitu do svých rukou. Rádi by za podpory 
vedení obce i samotných občanů zrealizovali kulturně společenskou akci pod názvem „KNĚŽEFEST“. Jednalo by se o setkání 
hlavně mladých lidí během roku, kteří umí něco více než ty ostatní – ať by to byla oblast pohybová, hudební  či jiných 
dovedností. Přejme si, aby se jim tato myšlenka zdařila.                                                                                                                           
   

KLUB MLADÝCH KNĚŽEVÁKŮ / A aby toho nebylo dost, tak ještě jednou o naší mládeži. Při zářijovém sezení baráčníků se 
několik mladých nejenom že přihlásilo za jejich členy, ale zároveň se vyjádřili, že by chtěli v rámci obce vytvořit tzv. „KLUB 
MLADÝCH KNĚŽEVÁKŮ“. Jejich programem by byla podpora aktivit v obci, spolupráce s obcí a jednotlivými spolky, brigádnická 
činnost, pomoc MŠ a ZŠ při realizaci jejich programů, vytvoření vlastních projektů zaměřených na činnost mládeže a mnoho 
dalších aktivit. Pochopitelně, že jejich náplň a aktivita by záležela hlavně na nich samotných, ale za podpory nás – již v těchto 
věcech zkušenějších. Ať jim jejich nadšení vydrží …                                                                                                                             LURO   

KNĚŽEVÁK                                                  MŠ / MLÁDEŽ                                                       3/2012 

 



       POZVÁNKA na V. ročník volejbalového turnaje „Royal Cup Kněževes“  

       22. září 2012 – sobota (celý den) -  

- pořadatel: volejbalový oddíl TJ SOKOL Kněževes 
- sportovní areál Středokluky - „koupaliště“ 
- přijďte nás podpořit a zároveň se pobavit … 
„volejbal nás všechny baví, buďme šťastní, buďme hraví … „ 

 

 

 
 

Staročeské máje v novodobé historii obce Kněževes II. ( … střípky z příprav „májů“ … ) 
Časově a organizačně náročné bylo oslovení děvčat, která by mohla být vyvedena. Z téměř 30 možných dívek se kapela zastavila u domů     
7 dívek. Důvodem tak ne příliš velkého počtu bylo, že většina dívek tradici neznaly (dlouho se máje v Kněževesi nekonaly) ... Proto si 
dokonce zatancoval i trenér František Straka za doprovodu kapely přímo před svým domem, neboť dcera s mamkou byly na sportovních 
závodech. Zatancovaly si i maminky Bohunka Pavlíková a Ivana Roučková, kde dcery také nemyly k „dispozici“. Hlavní přípravy propukly 
začátkem týdne před vlastní oslavou, kdy hasiči vyrazili do lesa pro „krále“ a poté pro malé břízky pro děvčata. Počasí letos nahánělo hrůzu 
celý týden.  A také nakonec jsme si ve čtvrtek, právě při kácení a odvozu smrku do obce, užili vydatného májového deště. Představa, že 
takovéto počasí bude i v sobotu, v den hlavního programu, nám na klidu nepřidávala. V pátek pak došlo na chystání „krále“ a malých břízek 
a přípravu velkého sálu v KD. V sobotu jsme se v 8.00 sešli u Ondry Botky, kde již byl „král“ oholen a špička vyzdobena. Míla Kosik st. přijel s 
těžkou technikou a „krále“ jsme společně odvezli před Rychtu, kde jsme ho společnými silami postavili. Nejdříve však Míla jako zkušený 
dřevorubec musel kmen v dolní části ořezat, aby se vešel do připravené trubky zakopané před „rychtou“. Nakonec ale pohled na to, jak se 
statný smrk - sice za deště, který neustával - s ozdobenou korunou a věncem pyšně vztyčil k nebi, byl úžasný a pro všechny přítomné 
uklidňující. Dopolední nepřestávající déšť však nevěstil na odpolední průvod nic dobrého. Od ranních hodin se také finišovalo s přípravami 
v Kulturním domě i na Rychtě. Od desáté hodiny se postupně začali sjíždět hosté - baráčníci z Prahy, pro které do Liboce jezdili pp. Zeidler a 
Čefelín ml. Přijeli i naši sousedé – baráčníci ze Středokluk, kde mají s činností baráčníků dlouholeté zkušenosti. Ve 14 hodin vyrazil průvod 
za prvními děvčaty. Při cestě se průvod zastavil u místní ZŚ u pomníku padlých, kde pp. Stanislav Kettner (starosta obce Kněževes) a Zdeněk 
Vorlíček (rychtář baráčníků Kněževes) položili kytici. ( … pokračování střípků z příprav „májů“ si můžete přečíst v příštím čísle Kněževáka … ) 

 

                                                    

Pozn.: Nová „Obec baráčníků Kněževes“ - A jak jsme se zmínili v minulém čísle Kněževáka, historickým dnem 12.května LP 2012 se Obec 
baráčníků Tuchoměřice se sídlem v Kněževsi přejmenovala na Obec baráčníků Kněževes. Stávající počet členů baráčníků v té době byl 8, 
avšak již v době konání májů se přihlašovali noví zájemci o vstup mezi baráčníky … Přijímání nových baráčníků se konalo na jejich sezení 
8. září t.r. (viz článek: Baráčníci - noví členové). 
                                                    
 

Baráčníci - noví členové / Den 8. září LP 2012 byl dalším významným dnem Obce baráčníků Kněževes. V tento den 
se přijímali noví členové do řad baráčníků. V místním Kulturním domě ve 14 hodin rychtář Zdeněk Vorlíček zahájil 
sezení. Přivítal všechny přítomné i hosty baráčníky ze Středokluk a III. 
župy z Prahy, v krátkosti zhodnotil činnost baráčníků v roce 2012, 
poděkoval OÚ v Kněžvesi, spolkům a partnerům za pomoc při 
realizaci Staročeských Májů 2012 a přistoupil k přijímání nových 
členů. Po krátkém vystoupení pantatínka Veleobce Praha 
Josefa Kocábka postupně tetičky a sousedé přečítali baráčnický 
slib a vše s tím související. Potom každý s čekatelů přistoupil k rychtáři, 
který držel rychtářské žezlo - na ně položil ruku a slovem slibuji 
potvrdil svoje členství v řadách baráčníků. Celkem bylo přijato 
22 nových členů a uděleno jedno čestné členství. Každý z nových členů 
se podepsal do baráčnické kroniky. V bodě různé se projednala 
kulturně poznávací akce na Moravu, společné sezení baráčníků při 

projížďce lodí po Vltavě a Luděk Peterka informoval o možnosti objednat si fotografie 
z proběhlých Májů. Zpestřením celého sezení byla volná zábava za doprovodu orchestru 
Ladislava Krupičky. (Pozn.: Ke dni 8.září LP 2012 má Obec baráčníků Kněževes 30 členů a 
jednoho čestného člena: Bodka Ondřej, Černý Luděk, Černá Lenka, Dojcsan Ondrej, Feigl Marek, Kotrouš Jaroslav, Kratochvíl Pavel, 
Kratochvílová Marie, Marval Karel ml., Matiášek Petr, Michl Antonín, Peterková Jana, Peterka Luděk, Potocký Milan, Řezníček Karel, Straka 
František, Straková Zdenka Franceska, Straková Zdenka ml., Šebelka Oskar, Šebesta Jakub, Vaněčko Petr, Zeidler Bohdan / čestný člen – 
Stanislav Kettner).                        LURO 
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VYUŽITÍ KULTURNÍHO DOMU V KNĚŽEVSI 

pondělí 19,30-20,30 cvičení žen 

úterý 18,30 – 19,30 

19,30 – 21,30 

Taebo 

volejbal dospělí 

středa 19,00 – 21,00 nohejbal 

čtvrtek 19,00 – 21,00 fotbal 

pátek   

sobota 19,30 – 21,30 volejbal dospělí 

neděle 09,00 – 12,00  

18,00 – 20,00 

nohejbal 

 

 

Mateřská škola Kněževes využívá sál 
v dopoledních hodinách v případě 
nepříznivého počasí. Z uvedeného rozvrhu 
hodin v našem kulturním domě vyplývá, že se 
u nás stále něco děje. Ale může se dít 
mnohem více, budete-li mít chuť sportovat či 
tvořit a zorganizujete další náplň dle svého 
„gusta“. Poplatek za hodinu je uveden ve 
vyhlášce  OÚ Kněževes. Pravidla jsou 
nastavena stejně pro všechny bez výjimky. 
Samozřejmě, když se náhodou některá hodina 
nemůže uskutečnit (nemoc, dovolené…), je 
třeba tuto změnu alespoň den předem 
nahlásit p. Máslové (správkyni našeho KD) na 
tel. 774 849 431. Zbytečně se vytápí celý sál a 
sami víte, že to není málo peněz. Následující 
den po akci (taneční zábava, ples, výstava 
ptactva ….), ať o víkendu nebo v běžných 
pracovních dnech, bude sál vyhrazen na úklid 
bez konání dalších akcí – kulturních, 
sportovních …                       Bohdana Pavlíková  

 



Kontrola … i Kněževes zasáhla kontrola konzumace 
alkoholu. Dne 17.9. ve večerních hodinách provedla 
Policie - obvodní oddělení Hostivice namátkovou 
kontrolu alkoholu v místní restauraci „V MAŠTALI“.  Po 
překontrolování lahví s alkoholem a předložené 
dokumentace bylo ze strany policie konstatováno, že 
nebyly shledány žádné závady. V rozhovoru pro 
Kněževák příslušníci policie dále sdělili, že takto jsou 
povinováni postupovat ve všech obcích v jejich spádové 
oblasti. V Kněževsi je zatím vše v pořádku.  LURO  

 

Heslo dne 
Je ti špatně? To je z vody, 
upaluj hned do hospody. 

 

 

 
 

Když neznáme svou minulost, nepoznáme ani budoucnost  
V naší obci máme čtyři národní kulturní památky a měli bychom je 
znát a vhodným způsobem chránit, je to naše historie.  Mezi 
národní kulturní památky patří socha sv. Jana Nepomuckého, 
Zemědělský dvůr – z toho jen tzv. brána se sochou (viz. fotografie), 
Hospoda a Venkovská usedlost č.p.10. V rámci ochrany památek 
dostane „nový kabát“ brána se sochou v ulici Na Slovance. 
Rekonstrukci a restaurování předchází zpracování odborného 
posudku a jeho schválení Památkovým ústavem pro Prahu – 
západ, to máme již za sebou. V současné době se restaurování 
sochy ujal odborník na slovo vzatý - restaurátor památek p. Martin 
Tamchyna z Řevnic a je to v jeho šikovných rukou. S restaurováním a ochranou nekončíme. Máme tu 
další sochy, na kterých se podepsal „zub času“. Možná nepatří mezi národní kulturní památky, ale tak je 

to historie naší obce. Musím říci, že zastupitelstvu obce na historii naší obce záleží – obnovou projde i socha Legionářů, která 
se nachází před budovou naší nově zrekonstruované školy. Na záchranu a obnovu historických soch (památek) vynaloží obec 
Kněževes více jak 200.000,- Kč.                    Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel 

 
Radar v obci / Bezpečnost občanů je jedním z hlavních bodů, které by vedení každé obce mělo podporovat. Již 
několik let se vedou spory o to, zda v obci instalovat radary při vjezdu do obce. Během řady let se vybudovaly 
zpomalovací retardéry u MŠ a zdravotního střediska a před zastávkou BUS při cestě na místní hřiště a ke hřbitovu, 
instalovalo se osvětlení na přechod pro chodce a dopravní značení … Udělalo se toho dost. Nyní je tady ale další 
otázka, zda nechat instalovat při vjezdech do obce radarový systém, který by upozorňoval řidiče na stav rychlosti 
při vjezdu do obce. Takovéto radary má již značná část i menších obcí. Když nic jiného, jedná se o psychologický 
prvek pro řidiče, aby si uvědomil, jakou rychlostí jede a případně rychlost snížil. Tento návrh padl na zastupitelstvu 
již několikrát. Vždy byl většinou zastupitelů odmítnut. Důvody? Je to zbytečné, stejně by to řidiči nerespektovali, 
vandalové by to stejně zničili … Návrh na instalování radaru nebyl schválen ani na srpnovém zasedání stávajícího 
zastupitelstva s obdobnými výhradami. Proto zní otázka – občané, myslíte si, že radar v obci Kněževes je nutný a 
potřebný? Jestli ano, napište do redakce Kněževáka (názor můžete nechat redakci v písemné podobě i na OÚ) a 
my vaše názory předáme na vedení obce k případnému opětnému projednání. Jestli ne – tak nepiště  jedná se 
přeci jen o vaši bezpečnost …                                                                                                                                               LURO 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kouzlo podzimní přírody v rámci Evropského Festivalu ptactva / Ačkoliv se to zatím ještě nezdá, nadcházející podzim ťuká na dveře. Většina lidí se už vrátila 
nebo vrací z dovolenkových či prázdninových cest. Mnoho druhů ptáků se ale naopak na cestu teprve chystá - čeká je náročný podzimní tah na jejich 
zimoviště. Pojďte se na tyto ptačí cestovatele podívat společně s ornitology přímo do terénu!  První říjnový víkend (6. a 7. 10) je již tradičně zasvěcen 
Festivalu ptactva, v rámci kterého organizují pro veřejnost ornitologové vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným 
programem. Účastníci mají možnost získat mnoho informací jak o jednotlivých druzích, jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí 
migrace obecně. Na mnoha místech organizátoři také připravili oblíbenou ukázku odchytu a kroužkování ptáků. Některé akce jsou navíc spojené i s 
prohlídkou záchranných stanic pro handicapované živočichy a s vypouštěním jejich vyléčených ptačích pacientů zpět do přírody. Pro děti bývají nachystané 
různé hry a kvízy s ptačí a ekologickou tématikou.  Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po 
celé Evropě. Festival ptactva je totiž úspěšnou kampaní mezinárodního sdružení na ochranu ptáků a jejich biotopů BirdLife International. Česká společnost 
ornitologická se jako národní partner BirdLife Int. přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994.  Praha 9–Satalice - Sraz v sobotu 6. 10. v 8:00 na 
stanici MHD Satalická Obora (bus 186). Společně se vydáme na terénní exkurzi. Během cesty Vás čeká připravena hra a na závěr se zastavíme u natažených 
sítí, kde si odchycené ptačí opeřence zblízka prohlédnete a mnoho zajímavého se dozvíte.S sebou triedr, oblečení a obutí do terénu, notýsek a tužku na 
poznámky, příp. fotoaparát.  Hostivické rybníky - Sraz v neděli 7. 10. v 9:00 na konci hráze Litovického rybníka (směrem od Litovické ulice). Vycházka 
povede po naučné stezce kolem rybníků. Všem organizátorům i účastníkům přejme pěkné počasí a spoustu nejen ornitologických zážitků.                  Iva Farová 

 
   FOTOKURIOZITY 2012 
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    Text: Kněževáka čte každý … 
              Foto:  Robert Souček 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: 
 

Členové oddíl volejbalu TJ Sokol 
Kněževes přejí Sebastiánu Štencelovi 
k jeho 40 narozeninám hodně štěstí, 
zdraví, pohody a sportovních zážitků. 

 
Koberce-nejlevněji.cz koberce-PVC-kusové koberce-běhouny-lišty-

pokládka-doprava-608313343 
Výprodej koberců a PVC - najdete nás na Hlavní poštou v ulici 

Plk.Stříbrného 689, Kladno. 
Otevřeno: po-pá 9.00-12.00, 13.00-17.00  / so 9.00-12.00 

 

 

Redakce Kněževáka se čtenářům omlouvá 
za chybné uvedení textu v příloze minulého 
čísla (jízdní řády), kde bylo uvedeno 
„memorial Fr. Císaře“ a mělo být uvedeno 
jméno Fr. Kubra. Děkujeme za pochopení.        

 

Zúčastněte se fotosoutěže „FOTOKURIOZITY 2012“. 
Podmínky: kdo pošle do redakce Kněževáka 
v průběhu roku 2012 kuriózní fotku ze svého okolí, 
bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny. Fotky 
zasílejte na mail: knezevak.ou@seznam.cz nebo 
dejte na OÚ v Kněževsi. LURO                                    

 

LÉKÁRNA KNĚŽEVES 
otevírací doba: Po až Pá - 8:00 - 17:00 

telefon do lékárny: 220 951 063 
V lékárně jsou k dostání i léky pro diabetiky. 

www.husqvarna-promat.cz  
P R O D E J – S E R V I S – P Ů J Č O V N A 

STROJE PRO LES, PARK A ZAHRADU OVĚŘENÉ PROFESIONÁLY 

T U C H O M Ě Ř I C E, Hlavní 38 

email: promattu@tiscali.cz 
 tel : 220 951 010 / mob: 724 304 725 

Otevírací doba : Po-Pá 8:00-17:00 / So 9:00-12:00 

 

PARTNEŘI AKCÍ V KNĚŽEVSI: 
 

Letiště Praha a.s., LinkAmerika II 
spol. s.r.o., Divadlo Na zábradlí, 

Švandovo divadlo Praha, 
Autoškola Kladno s.r.o., 

Družstvo OPUS VDI tiskárna 
Praha, PRAGOFLORA – 

zahradnická centra 

 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:promattu@tiscali.cz
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Obecního úřadu Kněževes a redakce. Všem dopisovatelům do Kněževáka děkujeme.                    ©2012 
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                                       Sobota 6.10.  

          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 !!! 

                                                   ČSŽ – Klub Kněževes Vás zve do kulturního domu KNĚŽEVES 


 

                                                                               

                                                    14,00 hodin na  ODPOLEDNE  S  MIKULÁŠEM 
                                             Jako vždy je pro děti připraveno občerstvení, hodně zábavy a překvapení pro všechny.  

                                  20,00 hodin    na                                               

                                              K tanci, poslechu  hrají        MNOHO BOHATÝCH CEN 
                                                                                          

SOUTĚŽ O  NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ SVÍCEN 
Příjem svícnů  v pátek   30. 11. 2012  od 18,00 do 20,00 v KD.  Svícny vystavíme 1. 12. 2012 na dětské mikulášské 

v KD, kde budou bodovány všemi zúčastněnými 
 

První tři svícny s nejvyšším počtem bodů budou oceněny 

Soutěžní svícny a vánoční strom ze sálu budou vydraženy na taneční zábavě  

a výtěžek předán dětem do naší školy.  

    

AKCE • KULTURNÍ DŮM V KNĚŽEVSI • AKCE 

- 22. 9. 2012 je od 9:00 turnaj ve čtveřic, nutno se 

 přihlásit nejpozději do 20. 9. v KD a startovné je 100 kč/ tým 

- 1. 10. 2012      od 14:00   ( živá hudba) 

- 20. 10. 2012 turnaj v  trojic , startovné 300 kč/     

tým,  nutno se přihlásit  nejpozději do 18.10. v KD 

-  6. 10. od 15:00   pro děti 

 


SBĚR STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
POKRAČUJE STÁLE AŽ DO ODVOLÁNÍ 

KONT. OSOBY – KRATOCHVÍL 603 937 819 
                              BOTKA            602 874 511 
                              ČEFELÍN          607 866 020 
                              ČERNÝ            723 104 562 
                              PEJCL              724 549 922 

SPOTŘEBIČE MOŽNO ZANECHAT 

PŘED STAROU HASIČÁRNOU ( ul. U ZBROJNICE) 

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