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5.10. od 14.00 do 22.00    VOLBY - Budova Základní školy v Kněževsi

6.10. od 08.00 do 14.00    VOLBY - Budova Základní školy v Kněževsi

6.10. od 10.00  Drakiáda na sportovním hřišti.
6.10. od 15.00  Rodinné dlabání dýní a řepy –  

Halloweenská párty v KD.
30.11. od 18.00-20.00  v KD - Příjem svícnů do soutěže  

o nejhezčí vánoční svícen   
1.12. od 14.00  v KD Mikulášská besídka pro děti 
1.12. od 20.00  v KD Vánoční taneční zábava

PřiPravované aKce:
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 oprava vozovky na Hlavní 

 silnici a rozsáhlé uzavírky v obci

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abychom Vás informovali 
o plánované opravě vozovky místních ko-
munikací III/2405 a III/0073 a to v celé délce 
ulice Na Hlavní silnici, jejím pokračování 
v ulici U Nádraží a dalších přilehlých částí 
ulic v části Nové Středokluky. Tato pláno-
vaná oprava se dotkne dopravní obsluž-
nosti  téměř v celé obci, proto ji, prosím, 
věnujte zvýšenou pozornost!
 
oprava vozovky a související uzavírka je 
naplánována do dvou etap
1. etapa bude trvat cca. od 1. října do 19. říj-
na 2018 a bude zahrnovat ulici Na Hlavní 

silnici v celé délce od křižovatky na Tucho-
měřice a k halám ALP za sjezdem č.3 z D7 
až do zatáčky u KD a dále bude pokračovat 
od KD ulicí U Nádraží až k železničnímu 
přejezdu.
 
2. etapa bude následovat a potrvá přibliž-
ně do konce října 2018 a bude zahrnovat již 
jen kratší úseky komunikací v okolí křižo-
vatky Dobrovíz - Středokluky - Kněževes.
 
Objízdné trasy v 1. etapě se Kněževse do-
tknou výrazněji a povedou z D7 od exitu 
č.5 přes Středokluky a nebo z D7 od exitu 
č.3 okolo hal ALP ulicí Na Staré silnici.
 
Objízdné trasy ve 2. etapě povedou přes 
Středokluky a Dobrovíz a nebo opět z D7 
od exitu č.3.

Průjezd obcí v době uzavírek bude umož-
něn vozidlům stavby, autobusům a do-
pravní obsluze, čili i občanům obce Kně-
ževes.
Celá rekonstrukce je hrazena z prostředků 
Středočeského kraje.
 
Kompletní mapy rozsahu uzavírek v obou 
etapách i objízdné trasy naleznete v náhle-
du zde:
1. etapa - rozsah uzavírky
1. etapa - objízdné trasy
2. etapa - rozsah uzavírky
2. etapa - objízdné trasy
 
 Za Informační komisi
 obce Kněževes, ing. Jan Šarapatka

 Čištění ouvalky

Vodník Rybička stále hlídá celou Ouval-
ku  i jeho okolí. Pro děti by to měl být vzor 
péče a čistoty. Ne však se to vždy daří. Buď 
velké „děti“ nebo malé děti bez přímého 
dozoru rodičů hodí do Ouvalky hračku, 
míček … Když se k tomu přidá i zele-
ný plankton, pak musí OÚ zajistit čištění 
vody. Tentokráte se o to postarala firma  
p. Červeného. Děkujeme.  r
 

 nová kniha

Novou kníž-
ku „Tuchomě-
řice, Kněžív-
ka, Pazderna“ 
si můžete za-
koupit buď na 
OÚ v Tucho-
měřicích nebo 
přímo u auto-
ra pana Petra 
Jiráska z Tu-

choměřic (775 053 693). Jeskyně a chodby 
v Tuchoměřicích, O Juliáně, nález unikátního 
hodinového stroje, Jezuité v Tuchoměřicích, 
vyřešení záhady Ruského hrobu, historické 
fotografie … o tom všem se dočtete v této za-
jímavé knize.  r

 obec má nový betlém

V lednu se můžeme těšit na další výstavu 
Betlémů. A nejen to – OÚ zakoupil nový, 
krásně vyřezávaný BETLÉM. Nejenom 
o vánočních svátcích ho budou moci ná-
vštěvníci místní Kaple sv. Václava shléd-
nout. Další tradice obce je na světě .  r

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
věci, které jsme měli 
rozdělané, jsou již 
dokončeny, až na 
plynovod do čp. 30 
a 100. Tam jsou kom-
plikace PP, ale i toto 
se nám daří dokon-

čit díky panu Tůmovi. Po tomto dokončení 
začne firma Autovrak opravovat silnice ve 
středu obce tak, aby letos byly silnice ve-
doucí  středem obce opravené. Jinak musím 
zde uvést na pravou míru informaci ohled-
ně opravy střechy na kapli. Nikdo neřekl, 
že se opravovat nebude, jak to tvrdí někteří 
našeptávači. Střechu na kapli a závlahu na 

hřišti chceme financovat s pomocí daru od 
Letiště Praha z fondu „Dobré sousedství“. 
Musím také zde uvést jednu informaci 
ohledně silnice III/2405. V pátek 31. 8. jsem 
se zúčastnil jednání ve věci opravy této ko-
munikace. V současné době je soutěžen do-
davatel stavby, je to firma Poor. Dle prohlá-
šení KÚ Středočeského kraje se s opravou 
začne začátkem října a oprava potrvá měsíc. 
Průjezd bude omezen, povolen bude mít 
pouze pro autobusy a místní vozidla. Za-
počne se u dálnice, poté bude pokračovat až 
k obalovně. Oprava to bude náročná, neboť 
někde se bude upravovat i spodek silnice. 
Dodavatel i investor Vás vážení spoluob-
čané žádají o trpělivost, neboť tak rozsáhlá 
oprava se v naší obci ještě nekonala.
V minulých dnech jsem se setkal s ten-
dencí kácení stromů kvůli tomu, že padá 

listí. Já jsem přesvědčen, že do naší obce 
stromy patří, i když úklid listí stojí peníze. 
Neumím si představit obec bez stromů. 
Stromy, které ohrožují zdraví občanů, ká-
címe, ale vysazujeme nové.
V současné době diskutujme o opravě ha-
sičské zbrojnice. Zatím je ve hře více mož-
ností, nevím, pro kterou se obec rozhod-
ne. Každá z možností má své pro a proti.
Vážení spoluobčané, v závěru mého pří-
spěvku Vás chci pozvat k volbám do obec-
ního zastupitelstva, které se uskuteční  
5. a 6. října tohoto roku. V naší obci jsou 
k volbám přihlášena 2 volební uskupe-
ní, celkem 30 kandidátů se bude ucházet 
o Vaši přízeň.

Stanislav Kettner
starosta obce
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Usnesení oÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 23. 7. 2018

 Zo schvaluje:

•  „Zřizovací listinu obecní knihovny 
v Kněževsi“.

•  pořízení klimatizace do stomatologické 
ordinace. 

•  „Řád veřejného pohřebiště Kněževes“. 

 Zo bere na vědomí:

•  skutečnost, že starosta obce předá obec-
ně závaznou vyhlášku obce Kněževes č. 
1/2016  o nočním klidu na oddělení Poli-
cie ČR a místostarostka bude telefonicky 
konzultovat případné přijetí OZV o sta-
novení podmínek pro pořádání a průběh 
akcí typu technoparty.

•  že Letiště Praha chce budovat boční pol-
dr v Bílé skále;  bližší vysvětlení podá 
Ing. Kraus dne 31. 7. 2018 na OÚ v Kně-
ževsi.

•  že pan Holan provedl nátěr střechy na 
staré hasičárně; bude ještě nutné opravit 
některé trámy.

•  řešení stavu boudy vedle staré hasičár-
ny, kde se shromažďuje elektroodpad 
(1. variantou je oprava; 2. pořízení nové 
garáže).

•  informaci starosty obce o provedení ply-
nové přípojky paní Kohútkové a panu 
Hrdinovi a opravě komunikace v této 
lokalitě.

•  informaci starosty o provozu stomato-
logie ve zdravotním středisku v Kně-
ževsi (MUDr. Liashenko má uzavřenou 
smlouvu s VZP a OZP a smlouvy s dal-
šími zdravotními pojišťovnami budou 
následovat).

•  instalaci nového RTG ve stomatologické 
ordinaci;  ZO ještě požaduje doložit od-
borné vyjádření, zda tento přístroj nebu-
de zdravotně závadný pro prostory ma-
teřské školy.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 20. 8. 2018

 Zo schvaluje:

•  směrnice podle GDPR : „Směrnice k od-
povědnosti zaměstnanců při nakládání 
s informacemi a při používání infor-
mačních a komunikačních technologií“. 
 „ Směrnice k řešení bezpečnostních in-
cidentů v oblasti ochrany osobních úda-
jů“. „ Směrnice k internímu postupu při 
uplatňování práv subjektů údajů“

•  žádost o prodej obecních pozemků par-
c.č. 163/5 a 678/2 manželům Šarapatko-
vým z důvodu přístupové cesty k po-
zemku parc.č. 78 za předpokladu zřízení 
služebnosti (věcného břemene) pro poze-
mek parc.č. 77 a z hlediska protipožární-
ho účelu.

•  rekonstrukci střechy na Kapli sv. Václava 
za částku 269.289,- Kč a dále pořízení za-
vlažovacího zařízení na hřiště za 425 tisíc 
korun (cena je bez nádrže včetně čerpa-
dla) z prostředků Letiště Praha v rámci 
projektu Dobré sousedství.

•  žádost pí Sedláčkové o změnu (doplně-
ní) původní žádosti změny č. 1 ÚP obce 
Kněževes:  
1) Pozemky č. 644/16 a 644/24 pro parko-
vání zemědělských strojů a vozů, dopl-
nit možnost parkoviště, resp. parkování 
automobilů.  
2) Pozemky č. 651/3, 651/12, 651/13, 
651/18, 651/20 a 651/21 jako plochy sta-
veb pro rodinnou rekreaci.

•  rozpočtové opatření č. 4. 

 Zo bere na vědomí:

•  žádost ředitelky MŠ o řešení existence pi-
anina, které nemá v MŠ využití; starosta 
zajistí odborné vyjádření tohoto hudeb-
ního nástroje u ředitelky MŠ.

•  žádost pana Otakara Chládka o změ-
ny užívání jeho pozemků; jde o převod 
na plochy určené k bydlení parc. č. 122, 
115/1, 125/18, 2/1, 2/2, 731/1, 89, 164 
a 125/1. Zastupitelstvo obce požaduje 
znát důvod této žádosti a postupuje ji 
Komisi pro rozvoj obce a ŽP, která na 

příštím zasedání ZO předloží svůj návrh.
•  žádost por. Jana Plešáka z Územního od-

boru Praha-západ, Zborovská 13 o zaslá-
ní mapy s navrženým umístěním radarů 
pro zpomalení rychlosti v obci (reakce 
na opakované stížnosti občanů; vyřizuje 
Ing. Vlčková a Mgr. Černý).

•  sdělení Městského úřadu Hostivice, od-
boru vnitřních věcí o registraci 2 kandi-
dátních listin pro volby do ZO Kněževes; 
jde o Sdružení nezávislých kandidátů 1 
a Sdružení ODS s podporou nezávislých 
kandidátů a živnostníků.

•  informaci starosty obce o probíhající ply-
nofikaci č.p. 30 a č.p. 100 (paní Kohútko-
vá a pan Hrdina).

•  vyjádření Ing. arch. Ivana, že rekonstruk-
ce hasičárny u hřbitova není možná z dů-
vodu výškového omezení. Jmenovaný 
doporučuje postavit hasičárnu novou na 
bývalé skládce a tuto u hřbitova využí-
vat např. jako sběrný dvůr. Členové SDH 
promyslí varianty a na příštím zasedání 
ZO přednesou návrh té nejvhodnější pro 
případné zadání studie.

•  sdělení starosty obce, že podepsal kupní 
smlouvu na pozemek č. 164/1 u vysílače 
vedle hal CTP. JUDr. Lamprecht zařídí 
vklad do KN a poté budou uvolněny fi-
nanční prostředky za tento pozemek.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 17. 9. 2018

 Zo souhlasí:

•  se zvýšením příspěvku na provoz MŠ 
Kněževes o 100.000,- Kč.

•  se žádostí o odprodej části pozemku 
679/2 o výměře 18 m2 manželům Botko-
vým v souvislosti s koupí domku čp. 24

 
 Zo bere na vědomí:

•  zprávu starosty p. Kettnera o činnosti 
Rady a Zastupitelstva obce od poslední-
ho veřejného zasedání ZO v červnu 2018 
(18. 6.).

•  zprávu místostarostky pí. Vlčkové o re-
alizovaných akcích za volební období 
2014-2018.

 Socha p. Marie u ouvalky 

 dostala nový „plášť“

Podstavec, na kterém stála, se již rozpadal. 
A na soše samé doba nechala také patrné 
trhliny. A tak OÚ v rámci projektu péče 
a zachování historických památek v obci 
pro budoucí generace nechal sochu i s pod-
stavcem rekonstruovat. Až půjdete k Ouval-
ce podívat se na vodníka Rybičku, zastavte 
se na chvilku u sochy p. Marie a nechte na 
sebe nechat dýchnout trochu minulosti.

(Pozn.: Sochu rekonstruoval p. Tamchyna  
a příchozí nový chodník vybudovala firma 
p. Holana.)  r

 oprava mostu

Most bylo nutno opravit z důvodu nestabi-
lity a narušení jeho základů. Přes most jez-
dí velké množství vozidel směrem na spor-
tovní areál, místní hřbitov i na vyhlídkové 
valy. Bezpečí vozidel i chodců bylo nutné 
zajistit i do budoucna. r



Kněževák 3/2018 4 100 let  republiky1918-2018

 Datum: sobota 27. 10. 2018

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

Fyzické osoby 
mohou v tomto 
časovém rozmezí
 odevzdat ZDARMA
 tyto níže uvedené 
nebezpečné odpady.

 odpady:

• 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 chemie
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

obecní úřad Kněževes a Fcc regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu pro obec Kněževes

obecní úřad Kněževes 
a Fcc regios, a.s.
pořádají svoz velkoobjemového 
odpadu pro obec Kněževes.

 Datum: 26. 10. – 29. 10. 2018

Přistavení: pátek v 16.00
výměna: sobota ve 12.00
odstavení: pondělí v 8.00

1 x 20m3 – kontejner bude přistaven před 
obecním úřadem. Fyzické osoby mohou 
v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří:
zemina, stavební sutě ,nebezpečné 
odpady,TV, PC

 S PiD lítačkou nakoupíte 

jízdenky mobilem, na in Kartu 

i na platební kartu

Díky nové mobilní aplikaci „PID lítačka“ 
bude možné nakoupit jízdenky PID pro 
jednotlivou jízdu jednoduše přes mobilní 
telefon, a to nejen pro cestování po Praze, 
ale i v mimopražských tarifních pásmech 
PID, tedy i ve vlacích a příměstských au-
tobusech. K dispozici bude celý sortiment 
plnocenných jízdenek dle pásmové i časo-
vé platnosti (od základní dvoupásmové jíz-
denky za 12 Kč až po jedenáctipásmovou 
jízdenku za 84 Kč). Koupit bude možné 
i jedno- nebo třídenní jízdenky pro Prahu 
nebo všepásmové jednodenní jízdenky 
PID za 240 Kč.
Výrazné zjednodušení a rozšíření možnos-
ti nákupu jízdného se týká také pravidel-
ných cestujících, kteří používají předplatní 
kupóny. Kromě zachování současných pa-
pírových kupónů bude výrazně rozšířena 
možnost nákupu elektronických kupónů 
jak pro Prahu, tak pro příměstské cesto-
vání ve Středočeském kraji. Elektronické 
kupóny PID bude nově možné si nahrát 
kromě Lítačky také na In Kartu Českých 
drah nebo bezkontaktní platební kartu 
Visa nebo Mastercard, a to na e-shopu Lí-
tačky (www.pidlitacka.cz), nově bez nut-
nosti použití validátoru. Zároveň bude 
ukončena možnost nahrávání kupónů na 
Opencard (cca od října 2018), přičemž již 
zakoupené kupony na Opencard budou 
platit až do konce své platnosti.
 Zdroj: Informační zpravodaj č. 14/2018

 Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty 

 a seniory v příměstské dopravě

Od 1. září 2018 dojde k zavedení celostát-
ních slev na jízdném pro děti, studenty 

a seniory v příměstské dopravě. Pro děti 
a juniory do 6 do 18 let, pro studenty od 18 
do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let bude 
nově poskytována ve vlacích i příměst-
ských autobusech PID 75% sleva z plno-
cenného jízdného. Sleva bude poskytová-
na na jednotlivém i předplatním jízdném, 
a to ve vnějších (mimopražských) pásmech 
a také v dojezdových pražských pásmech 
0 a B. 

K prokázání nároku na tuto celostátní 
slevu bude postačovat prokázat věk (na-
příklad  průkazkou PID, žákovským prů-
kazem, občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem), ke slevě pro studenty od 18 
do 26 let bude nutné se prokázat ještě po-
tvrzením o studiu. Tyto slevy nově nahra-
zují žákovské jízdné v příměstské dopravě. 
Pro cestování po Praze se posouvá věková 
hranice mezi kategoriemi Junior a Student 
z 19 na 18 let, což fakticky znamená nově 
nutnost doložit potvrzení o studiu i pro 
osmnáctileté, pokud chtějí cestovat za zlev-
něné předplatní jízdné.
 Zdroj: Informační zpravodaj č. 14/2018

 nové slevy pro juniory, studenty 

 a seniory v Praze od 1. 10. 2018

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy 
dochází k úpravě cen předplatních kupo-
nů pro území Prahy pro tarifní kategorie 
Junior 15–18 let, Student 18–26 let a Senior 
60–65 let od 1. 10. 2018.

Zároveň se zavádí roční kupóny a ruší se 
pěti- a desetiměsíční kupóny pro tyto kate-
gorie. Způsob prokazování nároku na sle-
vu ani druhy nosičů předplatného jízdné-
ho se nemění. Studentské kupóny budou 
mít omezeně volitelný začátek platnosti od 
15. 8. do 31. 10.

Tabulka cen zlevněných předplatních
kupónů:
druh cena
měsíční 130 Kč
čtvrtletní 360 Kč
roční 1 280 Kč

Prodej jízdních dokladů za nové ceny bude 
v případě papírových kupónů zahájen 1. 
10. 2018, v elektronické podobě bude ter-
mín zahájení prodeje oznámen na www.
dpp.cz a www.pid.cz. Již zakoupené kupó-
ny za původní ceny je možné vrátit v bu-
dově centrálního dispečinku DPP v Praze 2 
v ulici Na Bojišti, nicméně je nutné počítat 
se stržením manipulačního poplatku ve 
výši cca 60 Kč.

 otázky a odpovědi k novým 

 slevám od 1. 9. 2018

Kde budou nové slevy platit?
Zlevněné jízdenky PID za čtvrtinovou 
cenu budou platit ve všech příměstských 
autobusech PID v celé jejich trase (tedy až 
do dojezdového pásma 0 v Praze) a také 
ve všech vlacích zařazených do PID vyjma 
pásma P (centrum Prahy). V MHD v Praze 
tyto nové slevy neplatí!

Jak budou nové slevy velké?
Sleva bude poskytována ve výši 75 % z pl-
nocenného jízdného PID, a to jak u jízde-
nek projednotlivou jízdu, tak pro předplat-
ní kupóny (měsíční, čtvrtletní, výhledově 
i roční). Zlevněné budou i jednodenní jíz-
denky pro cesty pouze po regionu. Zapla-
títe tedy pouze čtvrtinu běžné ceny.

Kdo má na nové slevy nárok?
Všechny děti a junioři do 6 do 18 let, dále 
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studenti od 18 do 26 let a také všichni se-
nioři od 65 do 70 let. U věkové hranice platí 
sleva vždy ode dne příslušných narozenin 
(např. 65. u seniorů) a do dne předcházejí-
cího dni příslušných narozenin (např. 26. 
u studentů).

Čím se potřebuji prokázat, abych 
mohl/a jezdit levněji?
Dětem, juniorům do 18 let a seniorům nad 
65 let bude stačit prokázat věk ověřeným 
průkazem, kde je uvedeno jméno, příjme-
ní, datum narození a fotografie (například 
žákovský průkaz, průkazka PID, školní 
průkaz, občanský průkaz nebo cestovní 
pas). U studentů od 18 do 26 let bude nut-
né doložit průkazku PID s papírovým po-
tvrzením o studiu, žákovským průkazem 
potvrzeným školou a dopravcem nebo 
platnou ISIC kartou. Pro případ eventuální 
kontroly zaměstnanci Ministerstva dopra-
vy ČR je potřeba se prokázat také platným 
občanským průkazem.

od kdy a kde se budou zlevněné jízden-
ky a kupóny prodávat?
Předplatní kupóny: Ve formě elektronic-
kého záznamu k Lítačce, Opencard, In 
Kartě Českých drah nebo k bezkontaktní 
bankovní kartě od termínu spuštění nové-
ho elektronického systému na kontaktních 
místech DPP, Lítačky nebo v e-shopu DPP 
a PID Lítačky cca od 27. 8. 2018, v papírové 
podobě na kontaktních místech DPP, Lítač-
ky nebo Českých drah od 1. 9. 2018.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu: Všude 
(v jízdenkových automatech, u řidičů pří-
městských autobusů nebo na pokladnách 
ČD) od 1. 9. 2018.

Jak uplatnit slevu při cestě mezi Prahou 
a regionem?
Pokud je vaše cesta pouze v rámci vnějších 
pásem a dojezdových pásem 0 a B v Praze, 
platíte za celou cestu pouze čtvrtinu ceny. 
Pokud pokračujete dále po Praze MHD 
nebo vlakem až do centra, je nutné čtvr-
tinovou slevu pro příměstské cestování 
zkombinovat s jízdným v rámci Prahy. Na 
území Prahy totiž platí jiné slevy než v re-
gionu a celostátní sleva se bohužel na MHD 
v Praze nevztahuje. Při pravidelném dojíž-
dění mezi Prahou a regionem stačí vhodně 
zkombinovat předplatní kupon pro Prahu 
a pro vnější pásma, při občasných cestách 
je potřeba mít zvlášť jízdenku pro MHD 
Praha a zvlášť pro mimopražskou, resp. 
příměstskou cestu. Stejně jako dosud lze 
kombinovat i jednorázové jízdenky pro 
vnější pásma s předplatními kupóny pro 
Prahu. Velká část dětí, juniorů, studentů 
i seniorů má již dosud poměrně výrazné 
slevy pro cestování po Praze, takže různé 
jízdenky kombinují už nyní. 

Jak to bude ve vlacích?
Ve vlacích platí souběžně s tarifem PID i ta-
rif železničního dopravce, který celostátní 
slevy poskytuje také. Můžete si tak vybrat, 
co bude pro Vás výhodnější. I ve vlacích 
platí zlevněnéjednorázové jízdenky i před-
platní kupóny PID, avšak pouze pro pří-
městské cesty, nikoli v pásmu Pv centru 
Prahy. V případě, že budete chtít uplatnit 
celostátní slevu ve vlaku i v pásmu P, je 
potřeba si na takovou cestu koupit jízdné 
podle tarifu dopravce.

co stávající žákovské jízdné?
Nové celostátní slevy jsou vyšší než dosa-
vadní systém žákovského jízdného, které 
se tímto ruší. Žákovské průkazy je možné 
i nadále použít pro doložení věku a jako 
potvrzení o studiu při potvrzení školou.

Jak se nové slevy dotknout seniorů nad 
70 let?
Senioři nad 70 let mohou cestovat i nadále 
v rámci příměstských autobusových linek 
PID zdarma. Ve vlacích mohou cestovat 
zdarma jen se speciálním průkazem na 
území Prahy, mimo území Prahy mohou 
využít novou celostátní čtvrtinovou slevu 
pouze u jízdenek pro jednotlivou jízdu. 

Mění se slevy při cestách pouze po Praze?
Výše slev ani rozsah bezplatných přeprav 
na území Prahy se nemění. Jediná změna 
se týká hranice mezi kategoriemi Junior 
a Student, která se posouvá z 19 na 18 let 
a tím se sjednocuje s novými celostátními 
slevami. Nově tak budou dokládat potvr-
zení o studiu už i osmnáctiletí. Při cestách 
mezi Prahou a Středočeským krajem je 
nutné si vždy spočítat, co je pro Vás vý-
hodnější a jaká kombinace nebo typ jízdné-
ho se Vám pro konkrétní cestování vyplatí.

Kde mohu získat další informace?
K dispozici je Vám naše kontaktní telefo-
nická infolinka PID 234 704 560 (denně od 
8:00 do 18:00). Využít můžete také kontakt-
ní formulář PID na www.pid.cz/podnety. 
Doporučujeme sledovat také Facebook PID 
na adrese facebook.com/prazskaintegrova-
nadoprava.
 Zdroj: Informační zpravodaj č. 15/2018

 Čaje pro seniory

Další, tentokráte již 
2. výletní Čaje pro 
seniory se konaly 
16.6. t.r. - co senioři 
navštívili? Zámek 
Svijany, pivovar, 
zámek Hrubý 
Rohozec, zámek 
Hrubá Skála, 
zámecké parky, 
věže s krásnými 
vyhlídkami … a to 
vše s country 
kapelou 
„POLETECH“. 

Nenechte si ujít čtení 
v příštím čísle. r Obec Kněževes oslavila 28.9. t.r. v KD 100 let založení Českoslo-

venska a 930 let od první zmínky o vzniku obce Kněževes. Při této 
příležitosti nechala vysadit památeční strom „Lípa republiky“. 
Více se dočtete v prosincovém čísle Kněževáka. r
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 Projektové vyučování 

 pro mladší žáky

Dne 18.9. 2018 se osazenstvo II. stupně zú-
častňovalo různých exkurzí a divadelních 
představení v Praze a v Kladně. Učitelé 
I. stupně využili prázdné hlavní budovy 
školy a připravili v tento den pro své žáky 
projektové vyučování pod názvem „Z po-
hádky do pohádky“.

Ráno jsme se sešli ve škole ve Středoklu-
kách. Děti se převlékly do masek motivo-
vaných pohádkami.

Skupiny napříč ročníky plnily zadané úko-
ly v jednotlivých učebních předmětech. 
Zábavnou formou pomocí zážitkové peda-
gogiky se dozvěděly mnoho nového a na-
vzájem si pomáhaly. Nakonec každá sku-
pina zdramatizovala svoji pohádku, kterou 
během dopoledne nacvičila a předvedla ji 
na závěr přede všemi spolužáky. Všichni 
jsme si pak společně zazpívali. Po rozdání 
drobných odměn a příjemně naladěni jsme 
ukončili hravé dopoledne.

 Za pedagogy a žáky ZŠ Středokluky
 iva Farová, Miroslava Wildtová

 Začátek školního roku

Na začátku školního roku jsme ve školce 
přivítali kromě dětí také novou paní uči-
telku, Janu Eichlerovou, která k nám přišla 
nahradit paní učitelku Gabču Maťatkovou. 
Ta se odebrala na mateřskou dovolenou 
a brzy se jí narodí miminko. Paní učitelce 
Gabče i miminku přejeme zdraví a spoko-
jenost do dalších dní.

V září se vždy znovu musíme věnovat opa-
kování a utvrzování pravidel společného 
soužití, abychom se ve školce cítili všichni 
co nejlépe. Rodiče a další dospělí mají svá 
pravidla zakotvena v zákonech, vyhláš-
kách, ve školním řádu či ve vzdělávacím 
programu. 

Dětem jsou pravidla předkládána přede-
vším formou hry, prožitku výtvarného 
či hudebního, a protože děti neumějí číst, 
každé pravidlo je spojeno se symbolem, 
obrázkem. Paní učitelka s dětmi nejprve 
o pravidlu nebo o situacích, kdy je třeba na 
pravidlo pomyslet, diskutuje při ranních 
kruzích, nechá děti se vyjádřit. Následně 
pravidlo aplikují v praxi, vytvářejí mode-
lové situace. Pak se mohou věnovat kupří-
kladu výtvarnému ztvárnění, přinášíme 
malou ukázku.

Vždy jsme rádi, pokud naše pravidla pod-
porují i rodiče – například když my vede-
me děti z bezpečnostních i hygienických 
důvodů k tomu, aby po školce chodily 
v bačkůrkách, rodiče je pak pro ušetře-
ní pár vteřin času neposílají po schodech 
v ponožkách. 

 Plánujeme

Již řadu let je známo, že v naší školce pra-
cujeme v integrovaných tematických blo-
cích, které koncipujeme zpravidla jako 
čtrnáctidenní. K tématu bloku pak směřu-
jeme nejen obsah výtvarné či pracovní čin-
nosti, hudebních i dramatických chvilek, 
ale i program s lektory, divadélka, výlety 
a podobně. V nejbližších týdnech nás tak 
čeká například v září recitování na čajích 
pro seniory. V říjnu nás navštíví Divadélko 
z Pytlíčku s pohádkou Jak na obra. Proběh-
ne také individuální focení v profesionál-
ních kulisách, během bloku Já a moje tělo 
nám přijedou odborní lektoři předvést, jak 
správně posilovat u předškoláků střed těla, 
uspořádáme u nás také výukový program 
o netopýrech, celý týden se budeme vě-
novat této tématice. V listopadu, v období 
Halloweenu, proběhne odborná beseda 
s ukázkami pavoučků, během tématu Ces-
ta do vesmíru se vypraví Žabičky do Hvěz-
dárny na Petříně a Sovičky do Planetária 
v Holešovicích. V prosinci pak samozřej-
mě nemůže školku minout Mikuláš a jako 
vždy chystáme už nyní Vánoční besídku 
v KD. Program průběžně doplňujeme dle 
aktuálních možností či nabídek, předškolá-
ci navíc jezdí pravidelně do Divadla Lam-
pion v Kladně a věnují se svým literárním 
projektům. Například předčítání s rodiči se 
oproti loňskému roku, kdy zájem ze strany 
rodičů o společné aktivity příliš nebyl, roz-
běhlo nadějně a první společné zážitky již 
máme za sebou. 

Všem čtenářům Kněževáka přejeme krás-
ný podzim!  vaše školka

 Pravidla MŠ

Pravidlo „srdíčkové“
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si 
pomáháme, problémy s kamarádem řeší-
me domluvou.

Pravidlo „šnečkové“
Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Pravidlo „pusinkové“
Pusinku máme na pěkná slovíčka, ne na 
škaredá. Umíme pozdravit, poprosit, po-
děkovat. Nekřičíme na sebe, nepřekřikuje-
me se.

Pravidlo „dobré chuti“
V jídelně nekřičíme, s plnou pusou ne-
mluvíme, sedíme klidně a pochutnáváme 
si na dobrůtkách, které nám uvařily paní 
kuchařky.

Pravidlo „zvednuté ruky“
Zvednu ruku (uč.), ostatní se přidají a hle-
dají moje oči. Pak si v klidu sdělíme, co 
jsme chtěli.

Pravidlo „košťátkové“
Každá hračka má ve třídě své místo, hrač-
ky po hře uklidíme.

Pravidlo „měsíčkové“
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „ručičkové“
Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo „kytičkové“
Kytičky necháváme růst, můžeme k nim 
přivonět. Jsme ochránci přírody.

Pravidlo „ouškové“
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví 
kamarád, poslechneme si, co nám chce říct.

Pravidlo „sluníčkové“
Jsme veselí a na kamarády se nemračíme.

Základní škola

Mateřská škola
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 Kněževeský pohár

V Kněževsi se 1. 9. 2018 konal již 11. ročník volejbalového turnaje o „Kněže-
veský pohár“. Vše bylo připraveno na konání turnaje v prostorách místního 
sportovního areálu. Pro nepřízeň počasí se operativně musel turnaj přesunout 
do místního KD. Velice nám pomohl správce KD pan Jelonek s manželkou 
a provozovatel výčepu pan Jiří Kettner. Oběma děkujeme. Šest družstev hrálo 
až do odpoledních hodin. Grilovalo se, sladkosti, … jako každý rok. Přišlo se 
na turnaj podívat i několik místních občanů. 
Všem, kteří pomohli s přípravou turnaje je nutno poděkovat. Vítězem se stalo 
družstvo Ďáblů, které již po čtvrté za sebou převzalo i putovní pohár. Další 
pořadí: Mašinka (z Prahy), SOSák Stochov, ELITA Kněževes, Masakrteam Čer-
novičky, Smečaři (z Prahy).

 Za volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes Luděk Černý (Ďábel). 

 Fotbalový turnaj

23. a 24. června se u nás na hřišti uskutečnil fotbalový turnaj o pohár Sokol 
Kněževes a obecního úřadu. 

Turnaje se účastnily týmy Sokol Statenice, Novo Kladno, Slavoj Suchdol a do-
mácí Sokol Kněževes. Sobotní i nedělní utkání byla velmi vyrovnaná a kvalitní. 
Na hřišti i na tribunách vládla správná fotbalová nálada. Díky počasí bohužel 
byla slabší návštěvnost, ale sportovně se turnaj velmi vydařil. Nasazení, bojov-
nost a dobrý fotbal nám dopomohly po pěti letech vyhrát celý turnaj. Děkuje-
me všem zúčastněným týmům, sponzorům a fanouškům.  Jakub Šebesta

 Mladý hasič z SDH Středokluky 

 uspěl v seriálu Stimax cup

V sobotu 15. září vyrazila výprava do Krupky, kde 
se konalo 4té kolo soutěže v požárním sportu, kon-
krétně pak v disciplíně běh na 100 metrů s překážka-
mi. Soutěž v rámci seriálu s názvem STIMAX CUP 
pořádalo Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje.
V dorostenecké kategorii se soutěže zúčastnil Ondřej 
Kubů z SDH Středokluky. Jeho dřívější výkony daly 
tušit, že by v Krupce mohl významně promluvit do celkového pořadí soutěže. Prvním po-
kusem si připsal čas 18,39, který dal tušit stupně vítězů. Druhým pokusem si sice vybojoval 
svůj osobní rekord časem 17,55 ale tento běh byl nakonec neplatný. Ondra si nakonec časem 
z prvního běhu udržel druhé místo v tomto kole soutěže a zároveň získal stříbro v celkovém 
pořadí Stimax Cupu. Ondrovi patří velký dík za perfektní reprezentaci SDH Středokluky 
a těšíme se na jeho další úspěchy. 
 Za SDH Středokluky, 
 Barbara Kubů

 výsledky

Sobota:
Sokol Statenice – Novo Kladno 5:3 (3:1)
Sokol Kněževes – Slavoj Suchdol 5:4 (4:3)
Branky domácích: Staněk 2, Uhlíř, Kettner V., Rákos R.

neděle:
O 3 místo: Novo Kladno – Slavoj Suchdol 3:2 (3:2)
Finále: Sokol Kněževes – Sokol Statenice 3:2 (0:0)
Branky domácích: Novopacký, Kettner V., Rákos R.

TJ Sokol Kněževes
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Milý čtenáři,
dovolte abych vás seznámil s naší činností 
za uplynulé období.
Ještě před prázdninami jsem byl požádán 
panem učitelem ze 2. třídy ZŠ Středokluky, 
zda bych mohl pro jeho žáky udělat malou 
exkurzi v naší požární zbrojnici. Dětem 
jsem ukázal oba naše zásahové vozy, před-
vedl historickou a současnou techniku, kte-
rou disponujeme a řekl něco o vývoji vyba-
vení a ochranných prostředcích pro hasiče. 
Za sebe mohu říct, že děti byly vzorné a po-
slouchaly každé mé slovo. Pevně doufám, 
že si takovouto akci v budoucnu opět zopa-
kujeme i s větší účastí dětí a třeba i s o něco 
delším programem.

7. 7. 2018 jsme ze zúčastnili závodu ve Stře-
doklukách na počest 120 let SDH Středo-
kluky. Opět jsme se dostavili v plném po-
čtu závodníků (Botka, Čefelín, Čefelín ml., 
Drábek, Hanuš, V. Kettner a S. Kettner nml.) 
v závodech jsme se umístili na 4. místě.

14. 7. 2018 v 15:25 byl jednotce vyhlášen 
poplach. SMS přišla ve tvaru ZÁCHRANA 
OSOB A ZVÍŘAT Z HLOUBKY. Jednotka 
vyjela do pěti minut od vyhlášení poplachu 
v počtu 1+2 (Botka, Čefelín ml., Seiner). Při 
příjezdu na místo kluci zjistili, že se jedná 
o vyplašenou kočku, která zalezla do rou-
ry cca 30 cm v průměru. Jednalo se o velice 
rychlou akci. Do 20 minut byla kočička pře-
dána odchytové službě a jednotka se vrátila 
na základnu. Nejdůležitější na tomto výjez-
du bylo, že naše jednotka dorazila na místo 
zásahu jako první.

11. 8. 2018 jsme,  jako již tradičně, měli bri-
gádu na halách, kde jsme čistili odtokové 
kanálky na dešťovou vodu. Z důvodu vyso-
kých teplot jsme začali už v 6:00 hodin ráno. 
Práce šla velmi dobře a rychle od ruky. 
Hlavně proto, že jsme se sešli v hojném po-
čtu. Za celou dobu jsme se zastavili jen jed-
nou, a to když nám Paní Velitelová (Mag-
da Čefelínová) dovezla pozdrav v podobě 
velkého hrnce plného výborné sekané od 
našeho velitele Vaška (který musel ten den 
do práce).  Kolem jedné hodiny jsme měli 
hotový celý areál.

12. 8. 2018 ve 20:48 byl jednotce opět vyhlá-
šen poplach a to požár v ulici u Národního
výboru. Okamžitě jsme se zmobilizovali 
a každý z nás vyběhl ze svého domu směr 
hasičárna. Po necelých šesti minutách od 
vyhlášení poplachu jsme dorazili, jako prv-
ní jednotka, oběma vozy na místo zásahu. 
Jenže něco zásadního tu chybělo: Oheň. Cca 
2 minuty po nás přijely dvě cisterny z Klad-
na, a pátrali jsme po ohnisku. Po chvilce za 
námi přišel onen “žhář”. Ještě s kleštičkami 
od masa se nám přiznal, že při rozdělávaní 
grilu mu to trošku „začoudilo“, ale ohniště 
má zabezpečené proti šíření ohně. Kladen-
ský velitel, náš velitel družstva (Tomáš) a
příslušník Policie ČR to vše prozkouma-
li a zjistili, že soused onoho „žháře“ viděl 
pouze kouř a domníval se, že hoří celý dům 

a nejspíše z úleku zavolal hasiče. Sice to byl 
planý poplach, ale pro nás dobré cvičení 
a pro celou ulici zpestření nedělního veče-
ra. Výjezdu se zúčastnili 4 členové jednotky 
(Botka, Čefelín ml., Drábek, Seiner).

Jako každý rok jsme na žádost pana starosty 
Kettnera celé léto zalévali obecní zeleň.
Ještě máme jednu velkou prosbu. Poslední 
dobou nás trápí velký problém. Plno lidí se 
naučilo parkovat  na výjezdu z areálu hřiště 
(vedle hřbitova). Ano víme, že to nejsou jen 
lidé z naší obce, ale prosíme vás, kdo čtete 
tento článek, neparkujte tam. Pro nás je toto 
jediná cesta výjezdu. Pokud tam stojí auta, 
nemůžeme ani otevřít vrata. DĚKUJEME.
Prázdniny jsou za námi a my jsme rádi, že 
ty naše dva výjezdy byly jen drobnosti, že 
jste byli všichni v obci vzorní a neporušo-
vali zákaz pálení. A že nám to tropické léto 
vyšlo bez katastrof. 
Na závěr chci dětem, ale i rodičům popřát 
klidný začátek a vůbec celkový průběh no-
vého školního roku.

 Za celou jednotku a SDH 
 Jan Drábek

 Hasičské závody

Sobota 15. září, krásné slunečné počasí, 
napjatá atmosféra – 6 hasičský družstev se 
sešlo ve Středoklukách, aby opět změřily 
síly v požárním útoku. Perfektně připra-
vený soutěžní prostor, technika na špič-
kové úrovni, stánek s občerstvením i další 
prodejní stánky … to vše provázelo závod 
po celou dobu. Vítězem se stalo družstvo 
ze Středokluk A s vynikajícím časem 22:80 
a převzalo nejenom vítězný pohár, ale i po-
hár putovní. Na dalších místech se umístila 
družstva: Středokluky A, B, C, Kněževes, 
Úholičky (M), Úholičky (Ž). 
Kluci z Kněževsi byli perfektní – nebyla to 
tentokráte „bedna“, ale čas byl ve velké kon-
kurenci velice dobrý (28:96). Ale jak se říká 
– není důležité zvítězit, ale zúčastnit se …
 Za SDH Luděk Černý

Hasiči
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 Brigáda v rychtě

Na červnovém sezení kněževeských Baráč-
níků se rozhodlo, že koncem srpna dostane 
Baráčnická Rychta nový „kabát“. A tak 25. 
8. od 10 do 17 h se 15 sousedů a tetiček sešlo, 
aby upravili prostředí nejenom v Rychtě, 
ale i v okolí. Úprava záhonů, natření Rych-
ty, dveří, židlí, oprava stolů, natření lavičky 
… Věřme, že Rychta přežije zimní počasí 
bez úhony … 

 Baráčníci v Lánech

Oslavy 100 let založení Československa oslavili Baráčníci z Kněževsi výletem do Lán. V so-
botu 8. 9. v 9.15 jsme odjeli od Baráčnické Rychty po „vlastní ose“ do Lán, kde čekali dal-
ší naši Baráčníci. Šli jsme se podívat na chovnou farmu antilopy losí. Po velice zajímavé 
prohlídce Muzea TGM nás velice vroucně přijala rychtářka Hana Schritterová s manželem 
Zdeňkem a dalšími lánskými Baráčníky v jejich prostorách. Navázali jsme velice zajímavé 
kontakty, předali si zkušenosti. Přivítal se s námi i starosta Lán pan Karel Sklenička. Poté 
jsme společně Baráčníci z Kněževsi i Lán položili kytice u pomníku T. G. Masaryka a společ-
ně zazpívali píseň „Ach synku synečku …“. 

Navštívili jsme zámecké zahrady, skleníky, zámecký kostel … Závěrem jsme navštívili míst-
ní jarmark, kde jsme si i společně zatancovali. Do Kněževsi jsme přijeli v cca 18.00 s velice 
krásnými zážitky. Už se těšíme na další společné akce s Baráčníky z Lán, kterým děkujeme 
za milé přijetí a péči. Výletu se zúčastnilo na 12 našich sousedů a tetiček.
 Za Obec Baráčníků Kněževes
 Luděk Černý, rychtář.

Baráčníci

 Hasiči Středokluky

I letos bychom opět chtěli sbírat kaštany, 
ale i žaludy a ořechy (můžou být přebytky 
z let minulých) pro zvířátka do Krkonoš. 
Proto prosíme všechny naše příznivce, ka-
marády, přátele, známé, děti, rodiče, babič-

ky, dědečky a milovníky přírody o pomoc 
se sběrem. Případné úlovky můžete přinést 
k nám na Ovčín č.p.44, do školní družiny či 
na základku a na obecní úřad, my je poté 
odvezeme do Vrchlabí na správu KRNAP, 
do centra pro hendikepovaná zvířata. V Kr-
konoších jsou dosud zimy tužší než u nás 

ve vnitrozemí a zvířátka se hůře dostávají 
k potravě, proto děkujeme Všem, kteří se 
k nám přidáte a přispějete svou aktivitou 
na dobrou věc. 

HASIČI Středokluky - Lenka Černá, 
tel. 723518847

Svaz žen - Klub Kněževes
 akce Českého svazu žen  

Klub Kněževes v roce 2018
Drakiáda - pouštění draků a jiných
létajících těles
V sobotu 6. 10. od 10 hod. na sportovním 
hřišti. Občerstvení pro děti zajištěno.
rodinné dlabání dýní a řepy  
Halloweenská párty

V sobotu 6. 10. od 15 hod. v KD.
Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou! 
Řepy pro Vás budeme mít.
Občerstvení pro děti zajištěno.

Soutěž o nejhezčí vánoční svícen

Příjem svícnů v pátek 30. 11. 
od 18 do 20 hod. v KD
Svícny vystavíme v sobotu 1. 12. na dětské 
mikulášské, kde budou bodovány všemi
zúčastněnými. První tři svícny s nejvyšším 
počtem bodů budou oceněny.

Mikulášská besídka pro děti
V sobotu 1. 12. od 14 hod. v KD
Zpívání koled, animační vystoupení 
„VESELÉ PEKLO“, tvořivé dílničky 
s vánočním motivem. Vánoční nadílka 
s příchodem Mikuláše, čertů a anděla.
vánoční taneční zábavu
V sobotu 1. 12. od 20 hod. v KD.
K tanci a poslechu hraje skupina 
„PREMIUM BAND“. Vstupné 90 Kč
Tradičně velké množství cen !!!

Návštěvy divadel, výstav, kin, cyklovýle-
ty a jiné najdete na FB svaz žen Kněževes 
a na vývěsce u obchodu. 

najdete nás nově na Facebooku  
jako SvaZ žen KněževeS.
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 „výchova nástupce pokračuje“ 

 (malá amálka a ančí Čefelínová). 

 Foto: Jana Č. 

 Hřišťátko. Foto: eliška Botková

Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 723 104 562 (redakce)



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 3/2018 11100 let  republiky

Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 723 104 562 (redakce)

 i hasičky si musí občas dát šlofíka
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napsali jste nám
 oZnáMenÍ

S vděčností, i obdivem chci touto cestou do-
datečně poděkovat Hasičům.
Nejen našim z Kněževsi, ale i dalším, kteří 
ochotně a rychle na naši prosbu o pomoc 
přijeli. Šlo o záchranu nemocné kočičky, 
která při převozu na veterinu utekla záchra-
náři z auta, když ji chtěl zkontrolovat. Vy-
děšená se schovala do potrubí, odkud jsme 
jí po marných pokusech nedokázali vyndat.
Nešlo o složitý zásah, přesto jsme s obdi-
vem sledovali zásah profesionálů.
Okoukli, bleskově vyhodnotili, přinesli po-
třebné pomůcky a během chvíle mi podá-

vali přepravku s kočkou. Než jsem ji stihla 
předat k odvozu, Hasiči byli zpět ve vozech 
a odjížděli. Na moje mimické díky vesele 
zamávali a palcem nahoru ukazovali, že 
dobrý!

Chlapi, díky! Třeba bude příležitost, aby ti 
naši mohli mé dodatečné díky svým kole-
gům vyřídit.

Ano, jsem taková kočičí, nedá mi to nepo-
moct zvířeti v nouzi. Nevím, čí kočička to 
byla, jestli vůbec měla svého člověka, ani 
nevím odkud si na zahrádky přišla pro po-
moc. Podle zvětšeného bříška jsem se do-
mnívala, že bude mít koťata a něco je špat-
ně. Bohužel na veterině zjistili, že je to FIP. 

Neléčitelná, smrtelná kočičí nemoc.
Jistě někdy někomu patřila. Kdyby byla 
včas vykastrovaná, předešlo by se mnohé-
mu utrpení. Fipka je přenosná z rodičů na 
potomky. Kolik jich asi za svůj život tahle 
chudinka měla?

Nakonec ještě něco pro radost.
Těší mě, že se podařil záměr s květinovými 
záhonky okolo Baráčnické Rychty. 
Na to, že to bylo narychlo, osázené jen pře-
bytky ze zahrádky, i přes letošní spalující 
léto,kvete to, zdobí to, líbí se to. 
Příští rok to ještě vylepšíme,Baráčnickou 
Rychtu a tím i Kněževes květy vyzdobíme!    
 
 Ludmila Uhlíková

obecní knihovna
 vÝroČÍ aUTora

adolf Branald 4. 10. 1910 – 28. 9. 2008 
Narodil se v herecké kočovné rodině. Dět-
ství prožil v Praze, v Plzni a na cestách 
s rodiči, kteří vystupovali s činoherními, 
operetními a operními společnostmi. Roku 
1929 maturoval na obchodní akademii, 
poté vystřídal velké množství zaměstnání.

Byl úředníkem v bance, obchodním zá-
stupcem olejářské firmy, klavíristou v kině, 
knihkupcem a od roku 1936 do roku 1945 
výpravčím na různých železničních stani-
cích. Po skončení druhé světové války pra-
coval jako tiskový referent na ministerstvu 
dopravy a v letech 1952–1959 jako redaktor 
Nakladatelství Československý spisovatel 
a od roku 1959 byl spisovatelem na volné 
noze. Svou literární dráhu zahájil již před 
druhou světovou válkou řadou divadel-

ních her pro ochotníky, jako prozaik debu-
toval roku 1947 románem Stříbrná paruka.
Jeho literární tvorba zejména: Severní ná-
draží (1949), Lazaretní vlak (1950), Děde-
ček automobil (1955), Král železnic (1959), 
Valčík z Lohengrína (1972), Báječní muži 
na okřídlených ořích (1992).
Řada jeho děl byla zfilmována: Dědeček 
automobil, Chléb a písně, Pozor, vizita!, 
Sestřičky.
 Pavel Bareš, knihovník

Spolek Havlíček chovatelé

církev

 výzva

Správní rada Spolku HAVLÍČEK se obrací 
na občany Kněževsi a vyzývá je k možnosti 
zapůjčení předmětů nebo písemností z dří-
vější doby, které mají doma po svých před-
cích, pro účely vystavení v místním muzeu 
sbírkových předmětů v 1.patře OÚ v pro-
storách Obecní knihovny. V případě zájmu 
volejte paní J. Černou (776 394 221) a paní L. 
Kučerovou (739 942 208).
Také připomínáme možnost přispět do kni-
hovničky na zastávce autobusu knížkami, 
které vám doma „překážejí“ a rozhodnete 
se je darovat.
 Za správní radu Spolku Havlíček, 
 J. Černá a L. Kučerová

 výsledky chovů

Sezona chovů pomalu končí a začíná výběr 
zvířat, která chceme ponechat pro sezonu 
příští. Je třeba prohlédnou záznamy, po kte-
rých rodičích mládě pochází, zda je zdravé 
a odpovídá vzorníkům. Pro nechovatele - 
každé plemeno, jak králíků, drůbeže, holu-
bů či morčat má přesně určené parametry, 
jak má vypadat, kolik vážit a dokonce třeba 
jaká barva zvířete má mít barvu očí. Dále je 
třeba zvážit již dopředu, které samce při-
řadit ke které samici. Je to trochu alchymie 
a až teprve další rok nám ukáže, zda jsme 
vybrali dobře nebo špatně. A výsledky naši 
práce se ukazují již nyní, kdy začínají výsta-

vy a kde můžeme prezentovat svá zvířata. 
Výstavy, které již proběhly, jsme obsadili 
ve Vokovicích, Olovnici, Libčicích a ve Sla-
ném. Pro zajímavost, ve Slaném jsme získa-
li 4 čestné ceny a to na holubech př. Rákos 
M.a Šafránek V. a na králícících př. Olišar 
V. a Rákos R. ml. A ještě čekají výstavy ve 
Velvarech 29. 9.-30. 9, Kladno 13.10, celo-
pražská v Modřanech 26. - 27. 10 , celostátní 
výstava v Lysé nad Labem 23. - 25.11. a jsou 
také speciální výstavy jednotlivých plemen.

Již nyní využívám tento článek jako pozvání 
na naši výstavu, která se bude konat v kul-
turním domě 26. -27. 1. 2019.
 J. Boukal

Žijete v páru a máte chuť najít si čas pro sebe a možnost mluvit o zá-
kladních tématech partnerského života? V tom případě je „Kána 
welcome“ pro vás! Jde o program na jeden rok pro páry, sezdané 
i nesezdané: jeden večer každý měsíc v malých skupinách od října 
do června a jeden víkend v roce.
Zahajovací večer bude v pondělí 22. října od 19.30 do 21.00 v klášteře 
Komunity Chemin Neuf (Školní 1, Tuchoměřice). Další termíny si 
určí sama každá skupina (3 nebo 4 páry) podle svých možností. Se-
tkání skupiny se odehrají doma - střídavě u každého páru. Program 

nabízí Římskokatolická farnost Tuchoměřice a je otevřený pro věřící 
i nevěřící. Témata jsou například rozdíly mezi muži a ženami, efek-
tivní komunikace, řešení konfliktů, jak hospodařit s penězi ve dvou, 
místo rodičů a rodičů partnera v našem páru... Neváhejte a přijďte 
se podívat na první setkání 22. října. Těšíme se na vás. Informace:  
774 545 139 nebo farnost0221@gmail.com. Přihlášky (do 12. října) na 
www.tuchomerice.farnost.cz.
 otec alain cleyssac, 
 administrátor farnosti.

 „Kána welcome“: čas pro tebe,  pro mě, pro náš pár



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 3/2018 13100 let  republiky

Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rub-
rice „Naši sousedé“ Vám představíme 
významnou osobnost - akademického 
malíře Milana Fibigera. Více o jeho 
tvorbě se dovíte na jeho webových  
stránkách: www.milanfibiger.com
Děkujeme za rozhovor i za fotky ze  
soukromého archivu. 
 Za redakci Luděk Černý

Můžete čtená-
řům odkrýt něco 
z vašeho života? 
Jak jste se dostal 
k malování?
Narodil jsem se 
v Mladé Bole-
slavi. Vzhledem 
k mé životní 
lásce a talentu 
od dětských let 

k malování mě život nasměroval ihned po 
základní škole již do Prahy, kde jsem byl 
přijat po úspěšných talentových zkouškách 
na Střední uměleckou školu - SUPŠ na Žiž-
kově - obor propagační grafika. Po jejím ab-
solvování jsem dále pokračoval ve studiích 
na VŠUP (Vysoká škola umělecko-průmys-
lová v Praze šestileté studium - obor knižní 
ilustrace a užitá grafika - u prof. Jiřího Ša-
lamouna). Po úspěšném absolvování v roce 
1990 jsem se stal akademickým malířem 
- knižním ilustrátorem na tzv. volné noze 
a ilustruji knihy pro četná vydavatelství 
u nás i v zahraničí.

co je váš hlavní námět na tvorbu?
Náměty jsou závislé na námětu děje a pro-
středí konkrétní mnou ilustrované knihy. 
V tomto smyslu je to obrovské spektrum 
prostředí, historických období a reálií. S tím 
souvisí vždy mé často dlouhotrvající pečlivé 
samostudium, sbírání podkladů a informa-
cí, dokonalá orientace v tématu před zapo-
četím vlastní výtvarné práce. Preferuji té-
maticky zaměřené knihy na dobrodružství 
a fantastiku. Mým životním malířským vzo-
rem byl a je Zdeněk Burian a právě jeho ilu-
strace byly tím největším stimulem při volbě 
mého povolání. Vinnetou a Old Shatterhand 
byli literární a filmoví hrdinové, na kterých 
jsem vyrůstal a obdivoval je. Tzv. volná 
tvorba je v mém případě coby knižního ilu-
strátora spíše doplňková (pouze v případě, 
kdy se najde tzv. volné okénko v ilustrová-
ní) a její témata jsou opravdu různá od por-
trétu na zakázku po krajinomalbu technikou 
většinou olejomalby na plátno.

váš největší životní úspěch?
Profesně asi pozvání na setkání do USA od 
fanoušků – milovníků - sběratelů Tarzana, 
kterého jsem měl možnost zde v Čechách 
ilustrovat. Mé ilustrace zaujaly v Americe 
a byl jsem pozván jako čestný host na jejich 
setkání v Ohiu. 
Dále bych zmínil spolupráci s německým 
vydavatelstvím Karl May Verlag vydávají-
cí knihy Karla Maye. V roce 2014 mě vyšla 
monografická kniha retrospektivně mapu-
jící mou ilustrační a malířskou volnou tvor-
bu. V osobním životě jednoznačně čerstvé 
narození dcery. 

Sportujete?
Nejsem soutěživý typ. Případně pouze na 
poli uměleckém. Vzhledem k mé individu-
ální přirozené podstatě profese malíře mě 
kolektivní sporty neoslovují. Upřednost-
ňuji turistiku, kde se mohu kochat krásami 
přírody a vnímat v klidu tuto její úžasnou 
nezměrnou inspiraci.

Jak se vám líbí naše obec?
Jak jsem již zmínil, mě jako malířovi po-
chopitelně chybí příroda. Oceňuji výbor-
nou dostupnost do Prahy - člověk nemůže 
mít přeci všechno. Jsem vděčný za naše 
dva rybníčky, při procházce s kočárkem. 
Opravdu mě mrzí neustále vzrůstající prů-
jezdní nákladní automobilová doprava. 
S tímto nepříjemným problémem stojí za 
to opakovaně svádět a nevzdávat v rámci 
zastupitelstva (uvědomuji si) nelehký boj.

co popřát čtenářům Kněževáku?
Štěstí, zdraví a vzájemnou lidskou vstříc-
nost a ohleduplnost.

naši sousedé

 Jablonná nad vltavou

Zámek Jablonná nad Vltavou se nachází uprostřed 3,5 ha parku v krás-
né krajině mezi Vltavou a Sázavou – nedaleko Slapské přehrady. První 
zmínka pochází z roku 1318, kdy na místě dnešního zámku stávala vodní 
tvrz. Roku 1729 Jablonnou koupil hrabě Josef Jan Kinský, který dal objekt 
přestavět na barokní zámek. V roce 2005 budovu koupila společnost Roy-
al interier, která jej po rekonstrukci, při které byl kladem maximální dů-
raz na zachování původního rázu objektu, i parku roku 2009 zpřístupnila 
veřejnosti. V zámku je umístěna ojedinělá evropská expozice klasického 
nábytku a vybavení interiérů. Zlacená štuková výzdoba, výmalba stropů 
a původní restaurované malby dotváří atmosféru dávných časů. 
Více na ww.zamekjablonna.cz.  Pavel Bareš, knihovník

Tip na  
výlet
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. 
 
 

 
 

VOLBY  
do zastupitelstva 

obce Kněževes 
5. a 6. října 2018 

 
 

   
1. Stanislav Kettner 
73 let, důchodce, starosta 

KSČM 
 

2. Ing. Václava Vlčková 
61 let, učitelka, místostarostka 

bez politické příslušnosti 

3. Petr Dobiáš 
44 let, podnikatel, zastupitel 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
4. Milan Červený 

44 let, podnikatel, radní 
bez politické příslušnosti 

5. Ing. Stanislav Poklop 
60 let, úředník, radní 

bez politické příslušnosti 
 

6. Jan Drábek 
30 let, mechanik, zastupitel 

bez politické příslušnosti 

7. Pavel Kratochvíl 
59 let, řidič, zastupitel 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
8. Bohdana Pavlíková 

62 let, prodavačka, zastupitel 
bez politické příslušnosti 

9. Ivana Roučková 
54 let, učitelka, zastupitel 
bez politické příslušnosti 

 

10. Jakub Šebesta 
28 let, skladník 

bez politické příslušnosti 

11. JUDr. Ondrej Dojcsan 
77 let, důchodce 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
12. Jiří Kettner 
41 let, podnikatel 

bez politické příslušnosti 

13. Alexandr Valentko 
53 let, podnikatel 

bez politické příslušnosti 

14. Robert Souček 
55 let, operátor 

bez politické příslušnosti 

15. Mgr. Luděk Černý 
58 let, obchodní ředitel, radní 

bez politické příslušnosti 
 

 
Sdružení Občanské demokratické strany, 

 nezávislých kandidátů a živnostníků 
 

   
Ondřej Botka 

37 let, zastupitel, podnikatel 
člen Občanské demokratické strany 

Tomáš Seiner 
34 let, zastupitel, manažer autopůjčovny 

člen Občanské demokratické strany 
 

Václav Čefelín 
55 let, zastupitel, řidič 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Petra Adamčíková 
35 let, bankovní specialistka 

nezávislá kandidátka 

Ing. Vladimír Bareš 
46 let, zastupitel, manažer v bance 

nezávislý kandidát 
 

Pavel Čermák 
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Ivana Plevová 

55 let, specialistka přepravy 
nezávislá kandidátka 

Pavel Dvořák  
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 
 

Vítek Pejcl 
40 let, letecký dispečer 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Jana Preclíková 

41 let, dispečerka mezinárodní přepravy 
nezávislá kandidátka 

Alena Hašplová 
45 let, podnikatelka 

členka Občanské demokratické strany 
 

Miroslav Filikar 
50 let, živnostník 

nezávislý kandidát 

 
  

Miroslav Kubr 
67 let, důchodce 

nezávislý kandidát 

Ing. Bohumil Trojan 
69 let, důchodce 

nezávislý kandidát 

Roman Diviš 
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 
 



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 3/2018 15100 let  republiky

 
 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. 
 
 

 
 

VOLBY  
do zastupitelstva 

obce Kněževes 
5. a 6. října 2018 

 
 

   
1. Stanislav Kettner 
73 let, důchodce, starosta 

KSČM 
 

2. Ing. Václava Vlčková 
61 let, učitelka, místostarostka 

bez politické příslušnosti 

3. Petr Dobiáš 
44 let, podnikatel, zastupitel 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
4. Milan Červený 

44 let, podnikatel, radní 
bez politické příslušnosti 

5. Ing. Stanislav Poklop 
60 let, úředník, radní 

bez politické příslušnosti 
 

6. Jan Drábek 
30 let, mechanik, zastupitel 

bez politické příslušnosti 

7. Pavel Kratochvíl 
59 let, řidič, zastupitel 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
8. Bohdana Pavlíková 

62 let, prodavačka, zastupitel 
bez politické příslušnosti 

9. Ivana Roučková 
54 let, učitelka, zastupitel 
bez politické příslušnosti 

 

10. Jakub Šebesta 
28 let, skladník 

bez politické příslušnosti 

11. JUDr. Ondrej Dojcsan 
77 let, důchodce 

bez politické příslušnosti 
 
 

    
12. Jiří Kettner 
41 let, podnikatel 

bez politické příslušnosti 

13. Alexandr Valentko 
53 let, podnikatel 

bez politické příslušnosti 

14. Robert Souček 
55 let, operátor 

bez politické příslušnosti 

15. Mgr. Luděk Černý 
58 let, obchodní ředitel, radní 

bez politické příslušnosti 
 

 
Sdružení Občanské demokratické strany, 

 nezávislých kandidátů a živnostníků 
 

   
Ondřej Botka 

37 let, zastupitel, podnikatel 
člen Občanské demokratické strany 

Tomáš Seiner 
34 let, zastupitel, manažer autopůjčovny 

člen Občanské demokratické strany 
 

Václav Čefelín 
55 let, zastupitel, řidič 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Petra Adamčíková 
35 let, bankovní specialistka 

nezávislá kandidátka 

Ing. Vladimír Bareš 
46 let, zastupitel, manažer v bance 

nezávislý kandidát 
 

Pavel Čermák 
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Ivana Plevová 

55 let, specialistka přepravy 
nezávislá kandidátka 

Pavel Dvořák  
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 
 

Vítek Pejcl 
40 let, letecký dispečer 

nezávislý kandidát 

   
Ing. Jana Preclíková 

41 let, dispečerka mezinárodní přepravy 
nezávislá kandidátka 

Alena Hašplová 
45 let, podnikatelka 

členka Občanské demokratické strany 
 

Miroslav Filikar 
50 let, živnostník 

nezávislý kandidát 

 
  

Miroslav Kubr 
67 let, důchodce 

nezávislý kandidát 

Ing. Bohumil Trojan 
69 let, důchodce 

nezávislý kandidát 

Roman Diviš 
46 let, živnostník 

nezávislý kandidát 
 



Kněževák 3/2018 16 100 let  republiky1918-2018

 Činnost zastupitelstva obce Kněževes

 v letech 2014 – 2018

•  Dokončení rekonstrukce Kaple sv. Václava 
– byla provedena vnitřní omítka soklu, 
osvětlení, instalace mříží, zakoupení 
koberce atd.

•  Oprava soch – jde o velké úpravy sochy 
sv. Jana Nepomuckého umístěnou 
pod hřištěm a sochu P. Marie s novým 
podstavcem, která stojí u Ouvalky.

•  Výstavba kabin na hřišti.
•  Vybudování nového dětského hřiště 

v sousedství kabin a rekonstrukce hřiště 
za kulturním domem.

•  Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu.
Vybudování kanalizace k chatě Nataša.
•  Zavedení vodovodu a kanalizace na hřiště.
•  Větší opravy kanalizace v ulici Družstevní, 

Na Staré silnici a Na Hlavní silnici.

•  Řešení dopravní situace v obci – nové 
dopravní značky a instalace zpomalovacích 
pásů na místních komunikacích před 
prodejnou a u Ouvalky.

•  Oprava místních komunikací, např. Nad 
mostem.

•  Oprava mostu se zpevněním přilehlého 
břehu.

•  Oprava vnějšího soklu na základní škole.
•  Rozšíření čističky odpadních vod 

Tuchoměřice – Kněževes.
•  Péče o místní hřbitov.
•  V rámci likvidace odpadů navýšení počtu 

kontejnerů.
•  Bezplatná likvidace bioodpadu na skládce.
•  Řešení čistoty u hal CTP a vyhlídkového 

valu, kam byly umístěny mobilní WC.
•  Zakoupení dalšího hasičského vozu.
•  Údržba a rozšiřování kabelové televize.
•  Podpora základní a mateřské školy 

formou finančních příspěvků na lyžařský 
výcvik a školu v přírodě.

•  Podpora spolků v obci (Svaz žen, Hasiči, 
Spolek Havlíček, Baráčníci a Sokol).

•  Zkvalitnění a rozšíření informovanosti 
občanů prostřednictvím časopisu 
Kněževák, webových stránek obce 
a rovněž e- věstníku.

•  Zavedení nových tradic, jako např. výstava 
Betlémů a Vánoční sousedské setkání

•  Zastupitelstvo obce rozhodlo nenavýšit 
daň z nemovitých věcí; u mnoha obcí 
k jejímu navýšení došlo.

•  Nezvýšení ceny obecních pozemků.
•  Zvýšení dopravní obslužnosti v obci 

(autobusy 322 a 323 a značné omezení 
průjezdnosti autobusů Amazonu).

•  Nadcházející oprava komunikace III/2405. 
V jednání je instalace zpomalovacích 
radarů na příjezdu od Středokluk 
a Tuchoměřic.

 Jménem ZO Kněževes
 ing. václava vlčková, 
 místostarostka

 Způsob hlasování dle § 34 zákona 

 o volbách do zastupitelstev obcí

volby se budou konat 5. a 6. října 
v budově Základní školy v Kněževsi – 
třída v přízemí.
- 5. října od 14.00 do 22.00
- 6. října od 08.00 do 14.00 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno; v Kněževsi 15.

volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
Označit jednu volební stranu křížkem ve 
čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany. Tím je dán hlas volenému 
počtu kandidátů této volební strany 
v pořadí podle hlasovacího lístku.
Označit volené kandidáty v rámečcích před 
jejich jmény křížkem. Označení kandidáti

mohou být z kterékoli volební strany, ale 
jejich počet nesmí přesáhnout volený počet 
zastupitelů.
Kombinovat oba způsoby tak, že volič 
označí křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty od jiných volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům jiných stran. 
Z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do voleného 
počtu zastupitelů.

Hlas voliče je neplatný, jestliže:
•  neoznačil na hlasovacím lístku ani volební 

stranu ani žádného kandidáta
•  označil více než jednu volební stranu
•  označil více kandidátů než volený počet 

zastupitelů bez ohledu na to, že kandidát 
se kandidatury vzdal nebo byla jeho 
kandidatura odvolána

•  hlasovací lístek nebyl vložen do úřední 
obálky

•  hlasovací lístek je přetržen
•  úřední obálka obsahuje několik 

hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 
obce

Je-li na hlasovacím lístku označena volební 
strana křížkem a současně jsou označeni 
kandidáti této volební strany, k označení 
kandidátů se nepřihlíží.

Vážení spoluobčané, pokud vám to 
zdravotní stav nedovolí a nebudete moci 
k volbám přijít, členové volební komise za 
vámi rádi přijdou s volební urnou domů. 
Stačí jen vzkázat po někom z rodiny nebo 
ze sousedů.

Děkujeme, že svým hlasem projevíte zájem 
o další rozvoj naší krásné obce.

 ing. václava vlčková
 místostarostka obce

 velké Přílepy

21. 9. 2018
Kino Velké Přílepy  15:00, 17:00 Sherlock 
Koumes, 19:00  Tátova Volha

23. 9. 2018 
CVA – kino od 16:00 pohádka pro děti
přijede Štístko a Poupěnka

14. 10. 2018 
CVA – kino pohádka pro děti
Duhové divadlo

6. 10. 2018
oslavy 100 let republiky aneb Století 
Velkých Přílep ve fotografii – 
10:00-18:00 louka za autobusovou točkou 
v centru obce, od 18:00 CVA (Centrum 
volnočasových aktivit) Velké Přílepy

26. 10. 2018 
Kino Velké Přílepy 19:00 3 billboardy
kousek před Ebbingem

27. 10. 2018
sál U Korychů – knižní veletrh

3. 11. 2018
sál U Korychů od 19:00 agentura Fami-
lie Rósy Víznerové –divadelní předsta-
vení „ Zub za zub“ detektivka podle Ed 
McBaina
 Mga. Zuzana Kučerová
 kulturní referentka
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 Sametka podzimní

S končícím létem a pomalu nastupujícím 
podzimem nás každoročně na našich zahra-
dách trápí roztoč okem téměř neviditelným 
– jedná se o sametku podzimní. Sametky 
jsou lidově často nazývány „sviluškami“, 
ale správný český název je sametky. Samet-
ky nám způsobují nepříjemné kožní one-
mocnění, které je odborně označováno jako 
trombiculóza. Hlavní příznaky ke správné 
diagnóze trombilulózy jsou zarudlé svědí-
cí skvrny na kůži, zejména na místech, kde 
pokožka přiléhá k oděvu, s větším výsky-
tem na přední straně břišní ve slabinách, na 
nohou, u žen na prsou, u dětí také na hla-
vě ve vlasech, v podpaží, na místech, která 
jsou choulostivá k zapocení.
Ke kalamitnímu přemnožení sametek do-
chází při teplém a dostatečně vlhkém poča-
sí. Pro zvýšený výskyt sametek je příhodná 
bujná rostlinná vegetace, nesekané louky 
a trávníky nebo silně zaplevelené záhony. 
K přemnožení sametek přispívají stromy 
a keře zajišťující na zatravněné ploše nebo 
záhonech stín nebo polostín. Na opakovaně 
dobře sekaných trávnících, celodenně oslu-
něných s nezastíněnými plochami od stro-

mů a domů ke kalamitnímu přemnožení 
sametek nedochází.
Důležitým faktorem pro přemnožování 
sametek je dostatečný výskyt přirozených 
hostitelů, zejména hlodavců a ptáků pohy-
bujících se na zemi, jako jsou kosi.
Typická je sezónnost výskytu od polovi-
ny července do poloviny září s vrcholem 
výskytu v srpnu. K napadení je nezbytný 
pobyt v zamořené oblasti, například na za-
hrádce, chalupě, louce nebo dětském hřišti, 
který může být i velmi krátký.

ochrana vůči sametkám
Na místech s kalamitním výskytem same-
tek jako jsou zahrady a veřejná zeleň, lze 
výskyt sametek potlačit řadou opatření. 
Zaprvé je to pravidelné sekání trávníků, 
a také jejich zalévání. Přemokření půdy 
sametkám nesvědčí, i když vyžadují zvý-
šenou vlhkost půdy. Dále odplevelování 
záhonů a další úpravy zahrad, které omezí 
vysokou bylinnou vegetaci.
Při skutečně kalamitním výskytu onemoc-
nění kůže způsobené sametkami lze použít 
chemické postřiky. Na sametky působí ne-
příznivě přípravky na bázi síry, jako je dnes 
již nepovolený, ale proti sametkám dříve 
používaný přípravek Sulikol. Dnes je k dis-
pozici celá řada přípravků na ochranu rost-
lin na bázi síry, které lze proti sametkám na 
zahradách použít a využít tak jejich vedlej-
ších účinků na necílové organizmy.
Další možností ochrany proti sametkám je 
omezení pohybu na místech s kalamitním 
výskytem sametek v období vrcholu jejich 

výskytu, obvykle v srpnu. Práce nezbytné 
na zahradách provádět v málo prodyšných 
oblecích s gumovými holínkami nebo na-
opak s minimálním oblečením (v plavkách) 
a bezprostředně po práci se důkladně umýt 
mýdlem a osprchovat. Prádlo použité ne-
používat opakovaně a po práci jej vyprat.
Poslední radou je použití repelentu (zejmé-
na Diffusil), který aplikujeme na dolní část 
nohou před tím, než vstoupíme na zatrav-
něnou plochu.
 Pro Kněževák zpracovala 
 Mgr. Marie Šarapatková

Zdroj: článek Jak na sametky – trapiče 
zahradníků a chalupářů 

(www.agromanual.cz)

Letiště
 Letiště rozdalo 24 milionů na 

 ekologické projekty v blízkém okolí

V rámci grantového programu na podporu 
ekologických projektů letos Letiště Praha 
vyplatilo 24 milionů na projekty zlepšující 
životní prostředí v blízkém okolí. Konkrétní 
využití přidělených financí je v gesci 
jednotlivých zastupitelstev, která mají 
možnost použít je dle vlastního uvážení. 
V plánu jsou realizace bezprašných povrchů 
komunikací, úpravy zeleně, odstranění 
černých skládek, budování kanalizací, 
revitalizace veřejných prostranství 
a mnohé další. Od roku 2004, kdy byl grant 
na podporu ochrany životního prostředí 
vyhlášen poprvé, investovalo Letiště 
|Praha do blízkého okolí touto formou přes 
310 milionů korun.
 Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha
 červen 2018

 nová letecká spojení

Letecká společnost Cyprus Airways 
zahájila 1. června pravidelnou linkou mezi 
Prahou a Larnakou na Kypru a již od 2. 
července navyšuje na této lince frekvenci 
na dva lety týdně, vždy v pondělí a pátek. 
Oba lety bude operovat letounem typu 
Airbus A319 s kapacitou pro 144 cestujících 
v ekonomické třídě. Aerolinka rovněž 
oznámila prodloužení provozu až do konce 
zimního letového řádu a spojí tak Letiště 
Václava Havla Praha s jihovýchodním 
pobřeží Kypru opět dvakrát týdně, a to až 
do 30. března 2019. Po prodloužení provozu 
očekáváme, že tuto linku využije téměř 17 
tisíc cestujících ročně v obou směrech.
 Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha
 červen 2018

 Letiště Praha spustilo 

 dva grantové programy

Do konce září je možné podat přihlášku 
do dvou letištních grantů. Na podporu 

blízkého okolí letiště je určen program 
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ s rozpočtem 10 
000 000 Kč. O finanční příspěvek mohou 
zažádat zájmová sdružení, spolky, 
sportovní kluby, charitativní organizace, 
školy a různorodé organizace s působností 
v podporovaných lokalitách. Druhý 
program NA KŘÍDLECH POMOCI je určen 
na podporu osob se zdravotním omezením. 
Dotaci mohou získat právnické i fyzické 
osoby, které pomoc poskytují či ji samy 
potřebují, a to v rámci celé České republiky. 
Podrobná pravidla obou programů včetně 
přihlašovacího formuláře jsou k dispozici 
na webových stánkách prg.aero v sekci 
Odpovědná firma.
 Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha
 září 2018
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 Finanční pomoc pro rodiny 

 s vážně nemocným dítětem

Sedmdesát jedna rodin z Prahy západ již 
dostalo finanční podporu nadace Dobrý 
anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž 
se dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – 
Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po finanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto pod-
poru potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž ro-
diny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce roz-
šířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám 
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo 
v nemocnici, jiným pomoc doporučí paci-
entské organizace. K mnohým z nich se ale 
i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-
porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, 
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky 
se jedná o onkologické onemocnění, se-
lhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  
těžká kombinovaná postižení, svalovou 
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, ne-
moc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná 
onemocnění je možné také pomoci dětem, 
které se potýkají se vzácnými onemocně-
ními a s těžkými kombinovanými poruchy 
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovi-
nou jeden z rodičů. Za šest let fungování 
nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin 
z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-
to vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 

jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-
-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé ro-
dinám rádi pomohou.
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na  
www.dobryandel.cz a můžete začít 
přispívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte.

 osmičkové roky

vážení spoluobčané,
dovolte mi trochu zavzpomínat a připo-
menout si některé důležité mezníky v naší 
historii. Hlavně 20. století díky rokům 1918, 
38, 48 a 68 pozornost poutá. Ráda bych se 
zmínila o osobnosti velmi významné, a sice 
o našem prvním prezidentovi. 

T. G. Masaryk se narodil v roce 1850. v roce 
1918 se stal naším prvním velmi oblíbe-
ným prezidentem.  V roce 1935 abdikoval 
ze zdravotních důvodů a 14. září roku 1937 
v časných ranních hodinách na zámku v Lá-
nech zemřel. Bylo mu 87 roků. V naší obci 
se občané tuto smutnou zprávu dozvěděli 
z rozhlasu. Na budově školy byla spuštěna 
státní vlajka na půl žerdi a smuteční prapory 
spolků sdělovaly tento smutek všem obyva-

telům. 17. září v podvečer bylo tělo prezi-
denta převáženo z Lán do Prahy. Lidé se ve 
dne i v noci přicházeli poklonit jeho památ-
ce. 21. září se konal pohřební průvod Prahou 
z Pražského Hradu na Wilsonovo nádraží. 
Smutečně ozdobený vlak převážel preziden-
tovo tělo zpět do Lán. Mnoho kněževeských 
občanů se bylo rozloučit buď v Praze nebo 
v Jenči či Hostivicích, kudy smutečně oz-
dobený vlak projížděl. Po milovaném tatíč-
kovi Masarykovi se prezidentského úřadu 
postupně ujali: Edvard Beneš; v době naci-
stické okupace v Čechách a na Moravě Emil 
Hácha a na Slovensku Jozef Tiso. Po ukonče-
ní 2. světové války opět Edvard Beneš a ná-
sledovali Klement Gottwald, Antonín Zápo-
tocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, 
Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus 
a Miloš Zeman. Cesta k samostatnému stá-
tu nebyla cestou samozřejmou ani krátkou. 
Její počátky sledujeme od revolučních let 
1848 až 49, kdy se nově zformovaná česká 
politika přihlásila k obnovení historického 
českého státu. K boji za samostatný stát se 
na počátku 1. sv. války odhodlal právě T. G. 
Masaryk s Edvardem Benešem vytvořením 
centra českého zahraničního odboje. Ovlád-
nutí podstatné části Sibiře legionáři v roce 
1918 mělo za následek uznání českosloven-
ského odboje jako spojenecké síly zatím ještě 
neexistujícího státu. 
Československá samostatnost byla vyhláše-
na dne 28. října 1918 na Václavském náměs-
tí v Praze. 

rok 1938 představoval v dějinách Česko-
slovenské republiky bod zásadního zlomu. 
Naše republika tehdy vstupovala do 20. 

roku své existence, během níž se podaři-
lo mnohé. Vznikl silný stát, který dokázal 
překonat obtíže hospodářské krize a při-
tom zůstat jedinou demokracií ve střední 
Evropě. Na druhé straně se již delší dobu 
rýsovalo nebezpečí vyplývající z meziná-
rodní situace. V sousedním Německu byl 
od roku 1933 u moci Adolf Hitler, který na-
stolil nacistickou diktaturu a chtěl pod hes-
lem potřeby životního prostoru pro němec-
ký národ rozšířit svoje území, a to i o území 
československé.

Dalším osudovým rokem pro naši společ-
nost byl rok 1948. Tehdejší politický zápas 
vyústil v únorové události. Prezident Be-
neš, tehdy již nemocný a vyčerpaný muž, 
se rozhodl, že přijme pod hrozbou občan-
ské války demisi demokratických ministrů. 
Tak se také 25. února 1948 stalo. Skončila 
éra omezené demokracie a nastala éra dik-
tatury. Po únoru 1948 nastala vláda KSČ.

rok 1968 znamenal postupné uvolnění 
politických poměrů. Začalo se volněji psát; 
byla zrušena cenzura. Lidé mohli svobod-
něji cestovat. Obnovovaly se staré spolky, 
například Junák a jistou svobodu získala 
i katolická církev. Sovětský vůdce Leonid 
Iljič Brežněv však viděl v Pražském jaru ne-
bezpečí pro soudržnost celého komunistic-
kého bloku, jemuž hrozila československá 
nákaza. Nakonec se Brežněv rozhodl pro 
silové řešení. Dne 21. srpna 1968 došlo k in-
vazi vojsk 5 zemí Varšavské smlouvy, které 
se zúčastnilo na 600 tisíc vojáků. Okupan-
ti nenarazili na vojenský odpor; setkali se 
však se spontánním nesouhlasem a odpo-
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rem veřejnosti. Mnoho československých 
občanů emigrovalo a postupně začala éra 
normalizace.
Až listopadové dny roku 1989 začaly pro-
lomovat ledy a nastalo období dalších po-
litických změn. Od ledna roku 1993 došlo 
k rozdělení Československa a vznikly dva 
samostatné státy – Česká a Slovenská re-
publika. Tím jsme se dostali do současnos-
ti, kterou již všichni dobře známe, protože 
v ní žijeme.Osmičkové roky v českých ději-

nách se zapsaly do naší historie již od dob 
dávno minulých.

Za zmínku stojí:
Roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli 
Přemysl Otakar II., V roce 1348 Karel IV. za-
ložil v Praze Univerzitu a roku 1378 zemřel.
Rok 1458 je rokem poslední volby českého 
krále z domácího rodu – Jiřího z Poděbrad.
A tak bych mohla pokračovat dále.
Nyní se píše rok 2018, kdy si připomínáme 

930 let od první zmínky o naší obci a 100 let 
od vzniku Československa. Před kulturním 
domem byla vysazena další lípa – „Lípa re-
publiky.“ Buďme rádi, že žijeme v klidné, 
stále zvelebované vesničce a hlavně v míru. 
Ať všechny, nejen ty osmičkové roky, jsou 
pro nás i naše děti roky šťastnými. 

 28. září LP 2018
 ing. václava vlčková
 místostarostka obce
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1. výletní Čaje  
Pro seniory - ZÁKUPy


