
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

 

                                                               

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                               Svatý Václav, Taizé a mír ve světě. 

                                                                                 V posledních týdnech byly noviny plné zpráv                                              
                                                                             o válkách: na Ukrajině, v Gaze, v Sýrii, v Iráku…            

                                                                                      Slyšíme o tom každý den.  Ale slyšeli jste,   
                                                                                                        že OSN vyhlásila 21. září jako   
                                                                                                                 „mezinárodní den míru“                           
                                                                                                           (už od roku 1981) a 2. říjen   

                                                                                             (den narození Mahátma Gándhího) 
                                                                                                 jako „mezinárodní den nenásilí“?  

                                                                                                   A že v některých zemích je celých           
                                                                                            těchto deset dnů zasvěcených akcím   

                                                                                       ve prospěch míru a nenásilí?  V Čechách     
                                                                                      se o tom moc nemluví.  Ale ve stejné době   

                                                                                    (28. září) se slaví svátek svatého Václava,                      
                                                                                       který je známý jako mírumilovný vladař.     

                    A jako každý rok 28. září budeme v Kněževsi v kapli jemu zasvěcené slavit 
poutní mši ke svatému Václavu  (v 9 hodin).  Bude to  příležitost modlit se za mír ve světě. 
Ale co jiného můžeme ještě dělat pro mír a pokoj ve světě, když nepatříme mezi ty, kteří 
vládnou a kteří mají moc rozhodnout o tom, jestli bude válka či nikoli? 
Násilí a války vznikají tehdy, když lidé nejsou schopni nalézt jiné způsoby, jak řešit konflikty 
mezi sebou.  Abychom toho byli schopni, je potřeba spolu hovořit, najít dohodu a 
důvěřovat, že druhý dodrží slovo. A právě tato důvěra často chybí. Proto ekumenická 
komunita z Taizé (viz Kněževák 1/2014) nabízí každý rok „pouť důvěry na zemi“. Příští 
etapa této pouti bude evropské setkání mládeže v Praze od 29. prosince 2014 do 2. ledna 
2015. 20 až 30 tisíc mladých lidí z celé Evropy (Ukrajinci nebo Rusové, Srbové nebo 
obyvatele Kosova, Slováci nebo Maďaři…) se bude společně modlit a sdílet se… a tak se 
podílet na budování světa, kde si lidé - navzdory rozdílům - budou více rozumět. I my 
máme možnost se podílet se na tomto díle tím, že ubytujeme v našich domech několik 
účastníků tohoto setkání. Stačí 2 čtvereční metry na podlaze pro každou osobu, protože 
tito mladí lidé budou mít karimatky a spacáky.  Podrobnější  informace  o tom  najdete na  
                                                                      www.taizepraha.cz nebo na www.chemin-neuf.cz . 
                                                                                      P. Alain Cleyssac, administrátor vaší farnosti  
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    SLOVO STAROSTY                                    

                    Vážení spoluobčané, 
                  dovolte mi, abych vás 
       seznámil naposledy v tomto 
volební období se současným 
děním v naší obci, neboť obecní 
volby do nového zastupitelstva 
proběhnou 10. a 11. října 
v budově naší základní školy. 
Volební komise je určena 
sedmičlenná a zapisovatelkou 
volební komise je jmenována pí. 
Lenka Drábková. V naší obci se 
budou o vaši přízeň ucházet dvě 
volební uskupení, a to Sdružení 
nezávislých kandidátů I. a 
Sdružení ODS a NK. Věřím, že se 
komunálních voleb zúčastníte a 
vyberete kandidáty na 
zastupitele obce ty, které 
budete považovat za vhodné, 
aby řídili naši obec do roku 
2018. Ve společnosti jsou tyto 
volby pokládány za 
nejdůležitější, neboť jsou nám 
osobně nejbližší a ovlivní život 
v naší obci.      pokračování uvnitř 
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Kněževáci a Kněževačky, opět tu máme rubriku „Naši sousedé“ a dnes jsme pro Vás připravili představení trošku 
netradičního souseda z nedalekých Řevnic. Možná Vás na úvod napadne myšlenka „Proč právě soused 
z Řevnic?“ Pan Martin Tamchyna a jeho tým se podílí na opravách našich kulturních a historických památek již 
několik let a mezi řečí přiznává, že právě naše obec mu tak trochu přirostla k srdci. Přeji Vám příjemné počtení. 

                                                                     Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel, OU Kněževes 
Myslím si, že zachování odkazu pro naše děti a děti 
jejich dětí je povinností nás všech, a tak se tomu děje i 
v naší obci po mnohá léta. V letech 2012 a 2013 se 
Martin Tamchyna, společně s kamenosochařem 
Filipem Helebrantem a akademickým sochařem Janem 
Bradnou, podílel na restaurování památníku Legionářů 
a sochy sv. Jana Nepomuckého. 

„Restaurování se věnuji více jak dvacet let a postupem času se práce stala i mým 
koníčkem“ dodává Martin Tamchyna.  
       Máme rok 2014 a při plánovaném vymalování kaple sv. Václava objevuje pan 
Roman Holan něco „zvláštního“ - pod starou malbou se pravděpodobně ukrývají 
fresky. Po rozsáhlé diskusi v rámci zastupitelstva bylo rozhodnuto, že dojde k odkryvu 
a restaurování nástěnných maleb, oltářní desky a dlažby pod oltářem v kapli sv. Václava. K této náročné činnosti 
byl přizván Martin Tamchyna a jeho tým.  Co se tedy zjistilo?  Z odkrytých míst v presbytáři je patrné, že na klenbě 
se v rozích nacházejí postavy andělů. Na kolmé stěně jsou pak rozeznatelné další dvě postavy, pravděpodobně jde 
o sv. Václava a za ním klečícího anděla. V jednom z odkrytých míst jsou patrné signatury tvůrců maleb, a to            

J. Obrovský, V. Skála a B. Zelenka. První 
dva jmenované můžeme pravděpodobně 
ztotožnit s Jakubem Obrovským a Vítem 
Skálou, kvalitními a ceněnými malíři, kteří 
byli na počátku 20. století spolužáky na 
akademii výtvarných umění v ateliéru M. 
Pirnera.  Nabídla se tedy otázka „Co s tím 

dále?“ Na to nám odpověděl Martin Tamchyna „Klíčové pro zdárný průběh 
odkryvu a následujícího restaurování maleb je provedení průzkumu, 
zaměřeného jak na rozsah dochování a určení vhodné technologie odkryvu, 
tak také na použitou malířskou techniku. Teprve po tomto restaurátorském 
sondážním průzkumu je možné navrhnout časový i finanční harmonogram 
prací. Vzhledem k rozsahu výmalby i obvykle náročné fázi prací, spočívající 
ve snímání překrývajících nátěrů, je pravděpodobné, že bude záhodno 
rozdělit práce na několik fází, ve vhodně zvolených úsecích.“ 
Sondáže máme úspěšně za sebou a jak tedy dál? „Po šetrném sejmutí mladších 
nátěrů, ať už mechanickou či chemickou cestou, a určení rozsahu ztrát, spočívají 
základní následující pracovní fáze v těchto postupech: před-zpevnění barevné 
vrstvy a dočištění maleb, odstranění nevhodných tmelů a vysprávek a tmelení 
vhodně zvoleným tmelem. Finální fází prací je pak retuš. Její míra, metoda i 
zvolený materiál by měly vycházet z provedených zkoušek, ostatně stejně jako u 
odkryvu, čištění a tmelení.“Popsal další fáze prací Martin Tamchyna.  
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       Ještě bychom se měli zmínit o dalších součástech kaple, 
kterými je kamenný oltář a jeho deska. Oltářní deska je zhotovena 
pravděpodobně z Kopaninské opuky. Schod pod oltářem je zřejmě 
sesazený z druhotně použitých kvádrů opuky a nášlapný schod je 
opatřen profilací v barokním stylu. V oltářní desce je volně uložena 
deska ze sliveneckého mramoru s ostatky svatého.  V této části 
ovšem zcela chybí část hrany stolu a bylo by vhodné ji doplnit tzv. 
filuňkem.  Soklová část stolu je vyzděna a opatřena štukovou 
profilací.  Deska oltáře je pokryta několika vrstvami nátěrů a na 
některých místech je patrný úbytek profilace. Schod je poměrně 

zachovalý, jsou zde zřetelné nevhodné plomby a několik výrazných skvrn. Nášlapná plocha schodu je pokryta 
zatím nezjištěným druhem lepidla, spárování je celistvé, ale 
nevyhovuje strukturou a barevností.  
Ptali jsme se tedy opět: „Co s tím?“  Odpověď Martina 
Tamchyny byla jednoznačná:„ V první etapě prací dojde k 
sejmutí nátěrů z oltářní desky a k odstranění zbytků lepidel 
ze schodu a nevhodných tmelů a spárování.  Konsolidace 
bude pravděpodobně nutná pouze lokálně. Po 
technologické přestávce budou chybějící části doplněny 
v organo-křemičitém tmelu odpovídající zrnitosti, 
probarveném ve hmotě. Armování některých částí bude 
provedeno v NCU oceli. Dále se provede spárování 
vápennou spárovací hmotou. Mramorovou desku s ostatky 
svatého by bylo vhodné přeleštit a osadit zpět na jemnou vápennou směs. Na soklové části oltáře by měla být 

provedena sonda, na jejímž základě bude navrhnut další postup prací. V 
každém případě je nutné odstranit nepropustné vrstvy nátěrů. Následovat bude 
zpevnění, doplnění profilací štukatérem a barevná lazurná retuš povrchu.  V 
závěru je vhodné provést celkovou barevnou retuš oltáře s cílem dosáhnout 
celistvosti a jednoty architektury. Vše bude zakončeno následnou hydrofobní 
úpravou.“ V současné době jsou již práce v kapli sv. Václava v plném proudu a 
letos očekáváme dokončení presbyteria kaple. Náklady, které jsou nezbytné 
k obnovení této památky, jdou do statisíců. Věřím, že zastupitelstvo obce 
Kněževes, které vzejde z podzimních komunálních voleb, bude stejně pozitivně 
nakloněno k udržování kulturních a historických památek tak jako zastupitelstvo 
nynější.  
Na závěr jsme se pana Tamchyny zeptali: „Co byste vzkázal občanům Kněževsi?“ 
Po troše zamyšlení následuje odpověď: „ V prvé řadě mne těší to, že Vaše 
zastupitelstvo si váží kultury a historických památek a na Vaší obci je to vidět. 
Neříkám to jen tak, při své práci se pohybuji po celé České republice a mám 
proto srovnání. A co bych rád vzkázal? Péče o dědictví našich předků je důležitá 
pro budoucnost nás samotných i našich potomků.“ 
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Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 18. října od 10:15 hod do 11:15 hod 

před Obecním úřadem v Kněževsi 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, 
POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně. 

Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a 
laky včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, obaly sprejů, léky, lednice, televize. 

 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
od  17. 10.  do  20. 10.  2014 

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

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

 

 
 



 

 

 
 

Usnesení č. 55  z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 26.5. 2014 
Schválení (stanov) založení spolku za účelem vybudování propojky mezi D8 a R7.  
Usnesení č. 56  z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 30.6. 2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Výsledky výběrového řízení na regeneraci sportovního areálu v obci Kněževes. Vítězem je fa Spilka a Říha s.r.o., která se 
umístila ve výběrovém řízení na 1. místě s nejnižší podanou nabídkou ve výši 3.369.423.57 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu 
obce k uzavření Smlouvy o dílo s firmou Spilka a Říha Soběslav. 
2. Stavební dozor na regeneraci sportovního areálu v obci Kněževes, kterým bude ing.J.Stránecký. 
3. Příjem dotace od Letiště Praha a.s. ve výši 1.778.310. -Kč.  
4. Rekonstrukci kaple sv. Václava v následujícím rozsahu: Elektrifikace  –  zajistí fa Dobiáš, kamenické práce (oprava oltáře, 
dlažby) – provede  p.Martin Tamchyna, sondy fresek na stěnách kaple včetně jejich opravy v první části kaple  – provede 
p.Martin Tamchyna 
Zastupitelstvo obce Kněževes bere na vědomí   zprávu starosty o probíhající rekonstrukci dětského hřiště. 
Zastupitelstvo obce Kněževes bere na vědomí   zprávu starosty týkající se výsledů ČŠI v MŠ Kněževes.  
 

Usnesení č. 57 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 18.8. 2014  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Navýšení rozpočtu na opravu kaple sv. Václava z důvodu nárůstu prací na obnově fresek, které byly objeveny během 
počátečních prací.  
2.  Rozhodnutí, že skládka stavební sutě a odpadu bude zpřístupněna výhradně nízkoobjemovým přepravním prostředkům, 
max. nákladním přívěsům za osobní automobil.  
3.  Přijetí žádosti firmy Persa s.r.o. o vybudování protihlukových stěn o výšce až 8 m; místostarosta obce a p. Červený svolají 
informační schůzku se všemi zúčastněnými občany, jejichž pozemky sousedí s areálem firmy Persa s.r.o.  
4.  Vyvolání dalšího jednání s firmou Panattoni ve věci dopravně-bezpečnostní situace v Kněževsi po zahájení provozu firmy 
Amazon, neboť v předloženém návrhu dopravního značení není žádné zpomalovací zařízení zakresleno ani zohledněno. 
Zpomalovací zařízení bylo jedním z požadavků ZO. 
5.  Žádost firmy Český Aeroholding a.s. o odkoupení cca 44 m2 za kupní cenu 200.000,- Kč. Jedná se o pozemky: parc. č. 139/2 
o výměře 3 m2, Parc. č. 145/82 m2, Parc. č. 125/96 m2, Parc. č. 145/106 m2, Parc. č. 145/112 m2, Parc. č. 145/124 m2, Parc. č. 145/13 11 
m2, Parc. č. 726/2510 m2, všechny v k.ú. Kněževes 

6.  Žádost manželů Sedláčkových o odkoupení části obecního pozemku u čp. 18 o rozloze cca 118 m2. ZO souhlasí 
s odprodejem s podmínkou, že obec zajistí přesné vyměření pozemku určeného k prodeji. Na pozemku bude zapsáno věcné 
břemeno na veškeré inženýrské sítě uložené pod povrchem. 
7.  Znění Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Kněževes. 
 
 
 

Od poslední zprávy v Kněževáku se udála celá řada věcí. Za prvé začala 
a zároveň byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace na hřiště, 
řekl bych ve velmi dobré kvalitě. Tím byla dokončena dostavba 
kanalizace v celé obci. Je málo lokalit, kde je odkanalizována celá obec. 
(viz foto dole) Za druhé byla zahájena výstavba sociálního zařízení 
v prostoru sportovního areálu, které bude sloužit pro potřeby 
návštěvníků a také jako zázemí uživatelů multifunkčního hřiště a které 
bude zcela dokončeno v následných letech. (viz foto vpravo)                 

Do třetice je to 
akce, která je 

samostatnou 
kapitolou a budeme se o ní zmiňovat v tomto zpravodaji i na dalších 
stránkách. Při přípravách na vymalování zdejší kaple bylo zjištěno, že 
pod malbou jsou ukryty fresky. Po dohodě v radě a zastupitelstvu 
následně přistoupil pan Tamchyna k odstraňování malby v oltářní části. 
Zároveň po odstranění spodních částí vlhkých omítek byly v kapli 
provedeny elektrické rozvody. Renovace celého vnitřku potrvá déle. Do 
28. 9. 2014 chceme, aby hlavní práce v oltářní lodi byly dokončeny, 
protože v ten den bude sloužena mše.   Dále dobře probíhá sečení trávy 
a běžný úklid obce tak, abychom mohli v čistotě přivítat naše posvícení.  

Letošní rok je rokem 15. výročí od vydání prvního čísla “Kněževáka“, kde po celých patnáct let pracuje redakce LURO ve 
stejném složení. Tím to chci Luďkovi a Robertovi poděkovat za jejich svědomitou práci pro obec. Jejich zásluhou se„Kněževák“ 
umístil v roce 2012 v rámci kraje na 1. místě mezi zpravodaji obcí do 1000 obyvatel. Přeji  jim a „Kněževáku“  mnoho dalších 
úspěšných let a hodně trpělivosti v této záslužné práci.  
                                                                                                                                                                          Stanislav Kettner starosta obce 
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KNIŽNÍ RUBRIKA  

 

Hola hola, školka volá!  
Tak to je název našeho letošního prvního integrovaného bloku. Jedná se o čtrnáctidenní tematicky uzavřené celky, 
kdy se    zvolené  téma promítá  do  všech  činností,  které  s  dětmi  paní učitelky prožívají.  V  letošním  školním  roce  
                                máme  v   naší  školce  několik  novinek.   Tak například   jsme   si  obě  třídy  nově   pojmenovali   na  
                                                                                               třídu Soviček (dříve 1. oddělení),                    kde jsou předškoláci  
                                                            a pětileté děti, a na třídu Žabiček (dříve 2. oddělení), 
                                                             kde jsou ti nejmenší špunti. Nové pojmenování se  
                                                           dětem velmi zalíbilo, sova i žába se nabízí k mnoha  
                                                     způsobům výtvarného zpracování, existují pohádky,  
                                                říkanky, písničky  s těmito motivy, dobře se ztvárňují při  
                             pohybových i jazykových chvilkách. Další velkou novinkou v naší školce  
                              je interaktivní tabule.  Školka se přihlásila do dotačního programu  
                                Promethean a interaktivní tabuli s veškerým příslušenstvím bylo možno  
                            pořídit za velmi výhodnou cenu. I tak bylo ale zapotřebí mimořádné dotace  
od zřizovatele, tedy od obce Kněževes. Obec dotaci schválila, moderní didaktické prostředky  
zkrátka do škol i školek v této době patří a naše obec se nikdy nezdráhá do dětí coby  
do nositelů budoucnosti investovat. Veškerý personál mateřské školy absolvoval v přípravném týdnu školení, jak 
s tabulí zacházet, a již nyní za sebou máme první zkušenosti s využitím v praxi. Dětem se tabule líbí, ostatně mnohé 
z nich mají již ve 3 letech zkušenosti s výpočetní technikou bohatší, než byste uvěřili.  
V minulých letech jsme si ověřili, že komunikovat s rodičovskou veřejností pravidelnými informačními maily má 
smysl. Informace je samozřejmě možno vyvěšovat na nástěnkách v šatnách či na chodbách školy, ale někteří rodiče 
příliš pospíchají, jiní si po celodenním odloučení od dětí potřebují povídat hlavně s nimi a ne číst haldu informací, 
další si zkrátka nevšimnou. Takže pravidelně pošleme každé pondělí jídelníček a spolu s ním i pár řádek o tom, co 
zrovna děláme, že se chystá divadlo, nějaká akce, potřebujeme s tím či oním pomoci. Letos se paní učitelky 
v jednotlivých třídách rozhodly, že budou každá zvlášť své rodiče rovněž mailovou cestou informovat o záležitostech 
vysloveně třídních. Navíc má každá třída zřízen svůj účet na Rajčeti, kde budou průběžně během roku pod heslem 
ukládány fotky z dění ve třídách. Tento projekt se teprve rozjíždí, už tak ale cítíme podporu ze strany rodičů.  
Stejně jako v minulých letech budeme zvát širší veřejnost na divadelní představení, pro která nám obec dává 
k dispozici zdarma sál kulturního domu. Vynasnažíme se dát vždy včas vědět na našich vývěskách v obci. Již nyní 
vás můžeme pozvat na pohádku  O drakovi v produkci Divadla z pytlíčku dne 10. října v 9:30 nebo na Divadlo 
Kamarádi dne 27. listopadu v 10.00. Jako každoročně i letos budou děti předvádět krátká vystoupení na Vánoční 
besídce, která se uskuteční 18. prosince v 16:00 rovněž v sále kulturního domu.  
Rádi bychom touto cestou vyzvali rodiče, prarodiče, sousedy a občany v naší obci i za jejími hranicemi, aby nám dali 
vědět o zajímavých lidech z našeho okolí. Jistě mezi námi žije mnoho úspěšných, zajímavých osobností, o kterých 
třeba ani nevíme, protože takoví lidé bývají obyčejně velmi skromní a ničím se nechlubí. Někdo je třeba spisovatel a 
vyšla mu zajímavá knížka, kterou by nám mohl jít do školky ukázat, někdo třeba maluje a vystavuje nádherné obrazy, 
ani o tom nevíme, může mezi námi být vědec, vynálezce, úspěšný sportovec s titulem mistra republiky, Evropy nebo i 
světa v nejrůznějších oborech, někdo třeba někomu zachránil život nebo někdo pracuje v zajímavém zaměstnání a je 
možné, že děti by zaujala exkurze či přednáška. Rádi bychom dětem zprostředkovali co nejvíce zajímavých zážitků a 
zkušeností, které je obohatí, inspirují ve vlastním životě při výběru volnočasových aktivit a později při volbě povolání 
a zároveň bychom rádi dětem předvedli, že za zajímavými lidmi není třeba chodit do města či se na ně dívat 
v televizi, ale že žijí všude mezi námi a žijí obyčejné a přitom zajímavé a pestré životy. Za jakoukoli inspirací v tomto 
ohledu předem velmi děkujeme.  
Přejeme všem čtenářům Kněževáku úspěšný začátek školního roku a barevný podzim.               
                                                                                                                                                           Vaše Mateřská škola Kněževes 
 

VÝROČÍ AUTORA: Julio Cortázar 
26. 8. 1914 – 12. 2. 1984  
Argentinský spisovatel: 

významný představitel moderní jihoamerické prózy rafinovaně spojující magické prvky 
s každodenní skutečností.  Vystudoval učitelský ústav, úspěšně složil zkoušky na 
univerzitu, ale po roce studium ukončil. Odešel učit, aby pomohl matce uživit rodinu. 
Několik let strávil na venkovských školách, než získal místo na univerzitě v Mendoze a 
začal se připravovat na dráhu profesionálního překladatele a tlumočníka.  Od roku 1951 
pracoval jako překladatel pro UNESCO, cestoval po celém světě a překládal francouzskou 
literaturu do španělštiny. V tomto roce vychází jeho první kniha povídek Bestiář, 
následují: Konec hry (1956), Tajné zbraně (1959), Změna osvětlení (1967) a 
Pronásledovatel (1966). Píše příběhy na pomezí reality a neskutečna.  Povídky 
nepostrádají dějový spád, černý humor a sugestivní popisy. Jeho další díla jsou: Výherci (1960), Nebe, peklo, ráj 
(1972), Kniha pro Manuela (1973), Jistý Lukáš (1979) a Tak divoce sladká Nikaragua (1983).  
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Kněževes - Hostivice 5 : 0 ( 3 : 0 ) 27.8.2014  
V prvním kole okresního poháru si naši bez problémů poradili s mužstvem Hostivic. Hráči Hostivic ale nastoupili s množstvím náhradníků, 
takže to bylo spíše jejich B mužstvo. Branky: Štěpka, Novopacký, Ečer, Staněk a Racocha ml. z pokutového kopu. 
Ve druhém kole jsme hráli v Roztokách  10. 9. , kde naše mužstvo prohrálo 6 : 1 

                  Kněževes - Dobrovíz 3:3 (2:2) 31.8.  
Naši hoši tentokrát začali úchvatně a během 10ti minut po nádherných fotbalových akcích vedli již 2:0. Soupeř se bohužel po naší 
nedůslednosti a více než přísné penaltě vrátil do hry. Do kabin jsme tak v poločase šli za stavu 2:2. 
Druhý poločas ukázal dobrý fotbal, jež opětovně okořenil rozhodčí a nařídil opět penaltu. Nepřekvapilo, že byla proti nám. Výborným 

výkonem pak naši hráči v 89té minutě vyrovnali na konečných 3:3. 
 

Čerpáno z internetových 
fotbalových stránek TJ Sokol 

    Kněževes, které spravují Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.       www.knezevessokol.estranky.cz       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

ZÁPASY PODZIM 2014 

NE 24.9. 2  :  3 KNĚŽEVES ROZTOKY 
NE 31.9. 3  :  3 KNĚŽEVES DOBROVÍZ 
NE   7.9. 4  :  2 DRAHELČICE KNĚŽEVES 
NE 14.9. 4  :  2 KNĚŽEVES MNÍŠEK B 
SO 20.9. 16,30 TŘEBOTOV KNĚŽEVES 
NE 28.9. 16,30 KNĚŽEVES ČERVENÝ ÚJEZD 
SO 4.10. 16,00 RUDNÁ KNĚŽEVES 
NE 12.10. 16,00 KNĚŽEVES VELKÉ PŘÍLEPY 
SO 18.10. 15,30 KOSOŘ KNĚŽEVES 
NE 26.9. 14,30 KNĚŽEVES KAZÍN 
NE 2.11. 14,00 HOROMĚŘICE KNĚŽEVES 
NE 9.11. 14,00 KNĚŽEVES JINOČANY 
NE 16.11. 13,30 TUCHOMĚŘICE B KNĚŽEVES 
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KLUB ŽEN KNĚŽEVES - POŘÁDANÉ AKCE 

ČSŽ – Klub Kněževes Vás  zve do kulturního domu KNĚŽEVES   29. listopadu 2014 
ve 14,00 hodin na 

 
 

Jako vždy je pro děti připraveno občerstvení a hodně zábavy. Stejně jako loni si děti budou moci samy vytvořit dárečky. 

A od 20,00 hodin 
 
 

K tanci, poslechu  hraje skupina  RETRO-BAND (dříve„RATATA“) 
Vstup : 90,- Kč Tradičně velké množství cen !!! 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ SVÍCEN 
Příjem svícnů  v pátek   28.11.2014  od 18,00 do 20,00 v KD. Svícny vystavíme 29.11.2014 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. 

 
 

Sobota 4.10. 2014 v 10,00 hod. 

 na fotbalovém hřišti. 

 
 

Pouštění draků a jiných létajících těles 

 
 

Dlabání dýní a řepy 

Sobota 4.10.  od 15,00 hod.  

v kulturním domě. 
Dýně, řepy, svíčky, nožíky, lžíce, fixy  s sebou. 
Děti, rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni !!!! 

Občerstvení zajištěno. 
V průběhu akcí si rodiče ručí za své děti !!! 

 

ČSŽ – Klub Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes 
pro Občanské sdružení  

 
 
 

 vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ lůžkovin, 

prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek. Domácí potřeby-nádobí 
bílé i černé, skleničky- vše jen funkční. Peří,péřových a vatovaných 

přikrývek, polštářů a dek 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 

elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní 
kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí    

 která se uskuteční      

  v neděli 5.10. od 10,00 do 12,00 hod 

v sále Kulturního domu KNĚŽEVES – příjem u zadního vchodu. 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 

 

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

 

 

 

 

 

 

27.9.  Posvícení v  KD 
28.9. 9,00  Mše v kapli 
4.10.  Výlet Havlíček 
4.10.  Drakiáda na hřišti 
4.10.  Halloweenská párty 
5.10.  Diakonie v KD 
10.10.  Divadlo MŠ v KD 
10. a 11. říjen  VOLBY 
18.10.  Nebezpečný opad 
17. až 20. říjen  SVOZ    
    velkoobjemového odpadu 

8.11. Havlíček 90. výročí 
    15,00 posezení v Hrnčírně 

27.11. Divadlo MŠ v KD 
29.11. Mikuláš pro děti v KD 

29.11. Vánoční  zábava  

6.12.    8. Čaje pro seniory 
18.12.  Besídka MŠ v KD 

 
 
 

se konají v budově naší základní školy v Kněževsi a to 
10. října od 14:00 do 22:00 a 11. října od 08:00 do 14:00 

V naší obci Kněževes se volí 15 členů zastupitelstva 
a jsou dvě volební strany (uskupení): 

„Sdružení ODS a NK“ 
„Sdružení nezávislých kandidátů I.“ 

 
 

 

 
 

                                          

                                                15. 9. se uskutečnilo poslední  
                        veřejné zasedání stávajícího obecního zastupitelstva. 

                           

 

 
 

Srdečně zveme na podzimní akce našeho spolku. 
Výlet po stopách Karla Havlíčka Borovského do 

Havlíčkova Brodu 

v sobotu 4. 10. 2014. 

Odjezd v 7:30 od Kulturního domu Kněževes,  
návrat ve večerních hodinách. 

Program: prohlídka města s výkladem, Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod, návštěva rodiště K. H. 

Borovského v Havlíčkově Borové a další. 
Kapacita je omezena na 20 míst, zájemci nechť 
se hlásí u pí. Libuše Kučerové,  
tel.: 739942208.   Cena 100,- Kč. 
Oslava 90. výročí založení spolku 

v sobotu 8. 11. 2014. 

Posezení ve vinárně Hrnčírna,  
začátek v 15 hod.  
Těšíme se na hojnou účast. 
Spolek Havlíček 
 

V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI 

6. PROSINCE OD 17.00 HOD 
SE KONAJÍ 

8. ČAJE PRO SENIORY 
aneb 

vzpomínkové posezení pro 

mírně pokročilé 

NA TÉMA 

KNĚŽEVESKÝ MIKULÁŠ 
HRAJE orch. Ladislava 

KRUPIČKY 

hudba - tanec - zpěv  

Akci organizačně pro OÚ 

Kněževes zajišťuje 

volejbalový oddíl TJ SOKOL 

Kněževes a redakce Kněževáka 

     UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ      

                 Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených  
pozemků  o   odstranění  a  okleštění   stromoví    jiných   porostů    ohrožujících  bezpečné  
a  spolehlivé  provozování  zařízení  distribuční  soustavy  společnosti  ČEZ  Distribuce  a.s. 

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 
Více podrobných informací najdete v obecní vývěsce nebo na OÚ. 

Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce a.s.   www.cezdistribuce.cz   Zákaz. l. 840 840 840 

 

 

http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
http://www.cezdistribuce.cz/
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Maškarní ples dospěláků 8.2. LP 2014 


