
24. 12. od 15.00 Kaple sv. Václava   
Vánoční sousedské setkání
31. 12. od 10.00 fotbalové hřiště
Silvestrovský fotbálek
13. 1. od 20.00 Kulturní dům
Myslivecký ples
20.01. od 14.00 Kaple sv. Václava + ZŠ
Výstava Betlémů
3. 3. od 14.00 Kulturní dům
Karneval pro děti
3. 3. od 20.00 Kulturní dům
Valentýnská maškarní zábava
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kněževeský písmák
Doprava - piD
Letiště
Tip na výlet
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informační komise
 inForMovanosT v obci

 kneževeský e-věstník

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte z dlouholetých zkušeností, 
jsou informace v naší malebné malé obci 
předávány několika různými způsoby. 
A to ať už se jedná o informace důležitého 
charakteru, jako jsou události v obci, ode-
čty vodoměrů, sběry odpadů, informace 
zdravotního střediska, školy, školky apod., 
ale také informace méně závažné, ale rov-
něž zajímavé, jako jsou například různé 
druhy kulturních akcí, zábav, informace 
zájmových spolků aj.

Jako jeden z hlavních informačních kanálů 
v naší obci slouží místní rozhlas a dále také 
obecní vývěska. Důležitým zdrojem infor-
mací jsou rovněž obecní časopis Kněževák 
a webové stránky obce, nepočítám-li, že se 
informace šíří mezi lidmi svévolně, kupří-
kladu v hospodě nebo v případě mladší 
generace na Facebooku.
I přesto se jistě občas stane, že člověku ně-
jaká informace unikne. Ještě horší je, když 
mu unikne některá informace, kterou po-
važuje za důležitou. Prostě si nevšimne no-
vých sdělení na obecní vývěsce nebo není 
jednoduše zrovna doma, když pan starosta 
sděluje informace rozhlasem. 

V rámci zlepšení informovanosti nás 
všech, kteří žijeme v naší obci, bychom 
rádi rozšířili kanály, kterými je možné se 
o důležitých obecních věcech a událostech 

dozvědět. Konkrétně se jedná o možnost 
zasílání důležitých obecních sdělení do 
Vašich emailových schránek, a nebo mož-
nost dostávat důležité informace rovněž 
formou SMS na Váš mobilní telefon. Tuto 
službu jsme nazvali Kněževeský e-Věstník 
(Kněževeský elektronický Věstník). K uve-
deným dvěma elektronickým informačním 
kanálům postupně zaintegrujeme i obecní 
profil na Facebooku.

Jak bude kneževeský e-věstník 
fungovat?
V případě, že se ke službě odběru infor-
mačních emailů registrujete, budou Vám 
informace o důležitých obecních událos-
tech pravidelně zasílány na Váši emailo-
vou adresu. Navíc se můžete zaregistrovat 
i k zasílání SMS, pak Vám budou zprávy 
o důležitých událostech ještě navíc zasílá-
ny ve stručné formě na Váš mobilní tele-
fon. Toto samozřejmě neupozaďuje žádné 
z tradičních kanálů, čili všechny informa-
ce budou i nadále sdělovány jak místním 
rozhlasem, tak i publikovány na obecní 
vývěsce.

Jak se mohu registrovat?
Přílohou prosincového čísla časopisu Kně-
ževák je příslušný registrační formulář. 
Registrovat se k této službě je možné vypl-
něním tohoto formuláře a jeho odevzdáním 
na obecním úřadě.  Formuláře budou k dis-
pozici k vyzvednutí i na obecním úřadě, kde 
je rovněž možné si je vyzvednout a na místě 
vyplnit a podepsat. V následujících týdnech 
bude rovněž zprovozněna možnost se re-
gistrovat k odběru informačních emailů 

slovo 
starosty

Vážení 
spoluobčané,

 
v dnešním čísle Kně-
ževáka Vás sezná-
mím s tím, co se nám 
povedlo letos do-
končit a co nás čeká 

v následujícím roce. V zářijovém čísle jsem 
uváděl opravy komunikací. V průběhu lis-
topadu byla dokončena poslední ulice „Nad 
mostem“. Tato oprava byla náročná jak na 
dodavatele, tak i na peníze obce. V průběhu 
opravy se ukázalo, co vše se musí navíc udě-
lat. Byla tu malá šíře a špatné podloží. Dále 
se musely upravit různé kabely a započalo 
se s úpravou veřejného osvětlení. Dá se říci, 
že tato komunikace snese přísnější měřítko 
21. století. I tak se setkáváme s kritikou, že 
jsme měli dát i elektrické přípojky do kabelů. 
Ovšem rozvod elektřiny je v majetku ČEZ, 
takže obec toto neprováděla.
Daří se uklízet poslední listí před zimou. 
Toto provádějí Petrové – Berka a Matiášek. 
V zimním období provedeme průřez stro-
mů. Staré a nemocné necháme odstranit. 
Na sníh máme připraven traktor a dohodu 
s Agrivepem na úklid komunikací. Věřím, že 
nás zima nepřekvapí.

Příští rok by mělo dojít k dalším opravám 
komunikací a opravě veřejného osvětlení. 
Velký problém je s kanalizací v Družstevní 
ulici u bytovek. Tato část byla dodavatelskou 
firmou udělána špatně. V případě poruch 
tam bude muset dojít k většímu zásahu. Také 
by mělo dojít k zavedení plynu k čp. 30 a 100. 
Na tyto domy se v minulosti zapomnělo. 
Také je v plánu dořešení majetkových vztahů 
o pozemek u hal. 
Touto cestou chci poděkovat rodině L. Hanz-
líka za betlém, který udělali u prodejny po-
travin. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 
popřál hezké Vánoce a mnoho zdraví a štěstí 
v roce 2018.
 

Stanislav Kettner
starosta obce
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Usnesení oÚ
Usnesení Zastupitelstva obce kněževes 
ze dne 18. 9. 2017

 Zo schvaluje:

• zprávu starosty obce p. Kettnera o čin-
nosti RO a ZO za uplynulé období od ve-
řejného zasedání v červnu 2017.

 Zo bere na vědomí:

• vystoupení náčelníka oddělení Policie 
ČR Hostivice p. Maršálka k dopravní situ-
aci v obci Kněževes, včetně informací od 
vedoucího DI Praha-venkov p. Syrovátky.
• vystoupení paní Bejblíkové z odboru 
dopravy KÚ Středočeského kraje ohled-
ně opravy silnice III/2405 v obci Kněževes 
+ zástupce SÚS – akce posunuta do roku 
2018 za předpokladu uvolnění částky 10 
mil. Kč z rozpočtu kraje.
• zprávu Mgr. Černého k následujícím té-
matům:
• projekt pro rok 2018 o informování ob-
čanů formou elektronického věstníku obce 
Kněževes, zkvalitnění webových stránek 
obce a Facebooku.

 Zo ukládá 

 komisi pro rozvoj obce a žp:

• osadit dopravní značku „Parkoviště“ 
na komunikaci u hřbitova s dodatkovou 
tabulkou, že parkování je možné pouze 
pro návštěvy hřbitova. Požadavek vzešel 
z diskuzního příspěvku, že v těchto mís-
tech parkují vozy některých cestovních 
kanceláří a blokují tím místa pro hřbitov 
i případný výjezd požárního vozidla.

Usnesení Zastupitelstva obce kněževes 
ze dne 16. 10. 2017

 Zo schvaluje:

• odkoupení 362m₂ z parcely č. 164/1 KÚ 
Kněževes u Prahy.
• odkanalizování chaty Nataša v cenové 
relaci 83 tisíc korun (bude osloven i pan 
Durdoň).
• prodloužení termínu na konkurz správce 
kulturního domu do 31. 10. 2017.
• žádost č. j. 113 o pokácení stromu p. Soli-
la na vlastní náklady. 
• v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 
Sb. výši odměn: zastupitel obce 511,-Kč, 
člen rady obce 1442,-Kč, místostarostka 
obce 9990,-Kč; výše odměn tedy zůstává 
stejná jako dosud.

 Zo neschvaluje:

• umístění a instalaci chladící a konden-
zační jednotky na západní stěně u fasády 
haly  č. III, sekce 4.

 ro bere na vědomí:

• odložení kácení a prořezů v ořechové 
aleji na jaro 2018 na základě doporučení 
dendrologa.
• podání návrhů pro sestavení rozpočtu 
obce na příští rok do 13. 11. 2017.

Usnesení Zastupitelstva obce kněževes 
ze dne 13. 11. 2017

 Zo schvaluje:

• ustavení komise ve složení St. Kettner, V. 
Vlčková a I. Roučková ohledně stížností na 
pedagogické pracovníky mateřské školy; 
komise vyhodnotí doručené připomínky 
a předloží je zastupitelstvu obce.

• byly projednány 4 doručené nabídky 
a pan Jiří Kettner nejlépe vyhovoval po-
žadavkům ZO, do 30. 11. 2017 pan David 
Novák vyklidí byt. 
• prodej pozemku č. 543/9 o rozloze 216 
m² za cenu 750,- Kč /1m² manželům A. a P. 
Čermákovým. 
• prodej pozemku – stráně pod parcelami 
č. 164/2 a č. 164/27 panu Jiřímu Kettnero-
vi  s tím, že od chodníku bude ponechán 
2,5 m široký pruh, ve kterém jsou vedeny 
inženýrské sítě. Pozemek ve stráni bude 
nabídnut i ostatním majitelům ve směru 
k vyhlídkovému valu pod podmínkou, že 
zůstanou zachovány stromy, které stráň 
zpevňují, případně budou ponechány na 
pozemku i inženýrské sítě, při hranici po-
zemku bude dodržena jednotná linie oplo-
cení, nikoliv však zdivo. 

 Zo neschvaluje:

• žádost pana M. Chládka o odkoupení po-
zemku o rozloze 15 m² od silnice k vodárně 
u rybníka; proti penzionu Chládek. 

 Zo bere na vědomí:

• příslib Letiště Praha, že obec získá v rám-
ci Dobrého sousedství finanční dar ve výši 
800 tisíc Kč; z toho 300 tisíc bude použito 
pro Sbor dobrovolných hasičů, 300 tisíc na 
opravu dětského hřiště a 200 tisíc na opra-
vu sošky P. Marie.
• návrh zprávy o uplatňování Územního 
plánu obce Kněževes a schvaluje závě-
ry Městského úřadu Černošice, odboru 
územního plánování.
• dopis KÚ Středočeského kraje ohledně 
přeložky silnice č. II/240 (požadavek na 
propojení D7, D8 a silnicí II. Třídy č. II/101) 
– posuzování vlivů na životní prostředí.
• návrh rozpočtu obce Kněževes na rok 

a SMS na webových stránkách obce www.
knezeves.cz. Registrace budou a musí pro-
bíhat v souladu se Zákonem č.101/200Sb. 
o ochraně osobních údajů a návazně i v sou-
ladu s nadcházející závaznou směrnicí EU 
souhrnně nazývanou GDPR.

kdo se může registrovat?
Registrovat se může kdokoliv, kdo má 
o obecní informace zájem a to bez ohledu 
na to, zda je kněževeský občan či nikoliv. 
Každá rodina si může registrovat tolik je-
dinců, kolik chce. Stačí, aby každý jednot-
livec splnil zákonné požadavky registrace 
a tedy buď podepsal výše uvedený regist-
rační formulář nebo se po zprovoznění této 
možnosti zaregistroval na webu obce.

co když nadále nechci obecní informace 
do emailu či sMs dostávat?
Součástí každého emailového sdělení, kte-
ré Vám bude na základě Vašeho souhlasu 
doručeno, bude odkaz (nebo chcete-li tla-
čítko), jehož stiskem je možné Váš souhlas 
se zasíláním sdělení kdykoliv zrušit. 
Nebo stačí zajít na obecní úřad a požádat 
o zrušení registrace k odběru této služby.
Rovněž bude brzy možné provést odhláše-
ní odběru informací velmi rychle a poho-
dlně přímo na webových stránkách obce. 

kdy začne služba naplno fungovat?
Služba Kněževeský e-Věstník bude spuš-
těna do testovacího provozu v lednu 2018. 
V první fázi začne fungovat rozesílka 

emailů, která je již technicky připravena. 
V průběhu prvního kvartálu 2018 budou 
postupně spouštěny další kanály, tedy 
SMS a obecní facebookový profil.

Věříme, že služba Kněževeský e-Věstník 
výrazně zefektivní místní informovanost, 
zjednoduší přístup k obecním informa-
cím a sdělením a rozšíří stávající tradiční 
informační kanály o ty, které nás prová-
zejí 21. stoletím. Snad tuto službu ocení 
i lidé mladších generací a informačně je to 
o něco přiblíží dění v naší obci.

 Za Informační komisi obce Kněževes
 ing. Jan Šarapatka

obecní úřad
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Školská a kulturní komise
 výstava beTLéMŮ

V sobotu 20.1. 2018 se ve 14 hodin  sejdeme 
v kapli se „Zpěvnou partou“ ,  abychom  
zpěvem  opět  otevřeli výstavu Betlémů 
v naší škole, která se stala již tradicí. Přijď-
te s námi vytvářet další figurky do našeho 
„kněževeského Betléma“, abychom třeba 
již o příštích Vánocích mohli Betlém vy-
stavit na Štědrý den v Kapli sv. Václava. 
Pokud si netroufnete sami, můžete podle 
vzoru či s naší pomocí vytvářet z keramic-
ké hmoty, a to i klidně ve dvojici, další fi-

gury. Tentokrát přibyde k andělům, oveč-
kám, figurkám i první  stavba, typická pro 
Kněževes, a to kaplička. 
Tímto bych vás opět chtěla požádat o las-
kavé zapůjčení vašich rodinných Betlémů 
z různých materiálů, ještě než je uklidíte po 
vánočních svátcích. Každý dospělý, který 
se s námi zúčastní tvoření z keramiky, i ti 
kdo nám svůj rodinný poklad zapůjčí, ob-
drží malý dárek. Betlémy můžete přinést 
do školy již v týdnu od 15.1. v době  škol-
ního vyučování, nebo v sobotu 20.1. v době 
od 10-12 hodin. 
 ivana roučková

 poDěkovánÍ

Vážené zastupitelstvo, 
vážený pane starosto, 

ráda bych Vaším prostřednictvím chtěla 
vyjádřit velké poděkování Daně a Mílovi 
Čermákovým za jejich celoroční úsilov-
nou práci v péči o místo posledního od-
počinku našich předků a rodinných pří-
slušníků, na údržbě obecního hřbitova. 
Zvykli jsme si na to, že travnaté plochy 
jsou po celý rok posekané, uhrabané, hro-
by uklizené a květiny i v letních vedrech 
zalité. V těchto dnech, před blížícími se 
Dušičkami, věnovali údržbě hřbitova 
spoustu času, bohužel stačil jeden dešti-

vý víkend doprovázený vichřicí, a snaha 
o zkrášlení místa posledního odpočinku 
byla zmařena. Dnes, v den Památky ze-
snulých, již nebylo po následcích vichřice 
ani památky, Dana s Mílou od rána stači-
li hřbitov uklidit, spadané větve odklidit, 
květiny vrátili na hroby a nám už stačilo 
jen zapálit svíčky. 

Teď už zbývá jen poděkovat manželům 
Čermákovým za práci, která rozhodně není 
samozřejmá. Toto si uvědomíme po návště-
vě kteréhokoli jiného hřbitova v okolí. 

 Děkuji Vám za zveřejnění dopisu. 
 ing. Jana horáková 

 Zasedání zastupitelstva

Na pondělním zasedání zastupitelstva 
obce dne 11.12. v KD bylo jedním z hlav-
ních bodů programu projednání projektu 
„Sklad nových a zánovních vozidel a před-
prodejní servis“ společnosti PŘEROST 
a ŠVORC AUTO, s.r.o. Zástupci společnosti 
přednesli zprávu o realizaci projektu, hlav-
ních cílech i možnosti případné spolupráce 
s obcí Kněževes. Zodpověděli dotazy neje-
nom zastupitelů, ale i přítomných občanů. 
Hlavním využitím prostor nového objektu, 
který bude společnost stavět v lokalitě nad 
rybníkem, je - skladování zánovních osob-
ních vozů, služby a prodej, ochranná zeleň, 
parkoviště, protihluková
opatření, … Jedná se o vybudování skla-
dového objektu s předprodejním servisem, 
dalšími opravami zánovních vozů a admi-
nistrativním a sociálně – hygienickým zá-
zemím. V okolí objektu bude vysazena ze-
leň, která bude oddělovat objekt od bytové 
zóny obce, cyklostezka, pěší cesta v rámci 
naučné stezky, parkovací plochy budou 
doplněny výsadbou stromů ap. 
O připravovaném projektu budou zastupi-
telé jednat na svých dalších zasedáních.

2018, který bude ZO schvalovat v prosinci 
2017.
• poděkování Ing. Jany Horákové man-
želům Čermákovým za celoroční údržbu 
hřbitova.

 Zo ukládá radě obce:

• zabývat se připomínkami na lékaře ve 
zdravotnickém středisku a předložit je za-
stupitelstvu obce k případnému projedná-
ní a řešení.

Usnesení Zastupitelstva obce kněževes 
ze dne 11. 12. 2017

 Zo bere na vědomí:

• informaci p. L. Přerosta a Ing. Arch. Kas-
la o investičním záměru – stavbě skladu 
automobilů a nové příjezdové komunikace 
od D7 k hale č. 3 na k. ú. obce Kněževes.
• informaci o kněževeském elektronickém 
věstníku (Mgr. Černý, Ing. Bareš).
• rozhodnutí obce Tuchoměřice, která byla 
na základě smlouvy o spolupráci zadava-
telů ze dne 13. 7. 2017 zmocněna k veške-

rému jednání a k činnostem souvisejícím se 
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Výběr provozovatele kanali-
začního systému a čistírny odpadních vod 
pro veřejnou potřebu obcí Tuchoměřice 
a Kněževes“, zadávané mimo režim záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění, za 
zúčastněné zadavatele – Obec Tuchoměři-
ce a Obec Kněževes, o výběru nejvhodnější 
nabídky, kdy jako ekonomicky nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka účastníka 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IČO 
475 51 917, se sídlem Kladenská 132, 252 64 
Velké Přílepy.
• „Předchozí stanovisko Ministerstva fi-
nancí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, k uzavře-
ní smlouvy“ ze dne 14. 11. 2017, č. j. MF-
30604/2017/1202-3.

 Zo schvaluje:

• zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
od minulého plenárního zasedání konané-
ho v září 2017.

• rozpočet MŠ Kněževes, který je koncipo-
ván jako vyrovnaný; příjmy i výdaje činí 
461. 500,- Kč; dotace obce Kněževes 178. 
500,- Kč.
• rozpočet obce, rovněž vyrovnaný; příjmy 
i výdaje činí 12, 525. 000,- Kč.
• plán práce RO, ZO a plenárních zasedání 
na rok 2018.
• „Smlouvu o nájmu a provozování čistír-
ny odpadních vod a kanalizace“ a pově-
řuje starostu k podpisu této smlouvy s ví-
tězným účastníkem koncesního řízení 1. 
Vodohospodářskou společností, s.r.o., IČO 
475 51 917, se sídlem Kladenská 132, 252 64 
Velké Přílepy.
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 výlet na zámek v Zákupech

Obecní úřad v Kněževsi ve spolupráci se spolky Havlíček a Ba-
ráčníků uspořádal v sobotu 7.10. 2017 v rámci akcí pro seniory 
výlet do města Zákupy u České Lípy. Od budovy OÚ jsme vyjeli 
autobusem v 8 hodin. Dopoledne se navštívilo jedinečné muzeum 
karnevalových masek a někteří se šli podívat na místní vyhláše-
nou burzu. Prohlídka města - říčka, historické památky, historic-
ká stavení, místní náměstí - stála také za to. Po obědě v restauraci 
„V podzámčí“, jsme měli rezervovanou prohlídku zámku. Před 
vstupem do zámeckých prostor jsme si prohlédli krásnou zámec-
kou zahradu. Bohužel medvěd, který v zámeckém příkopu měl 

hlídat zámek, byl asi na obědě. Prostory zámku byly překrásné, 
hlavně výzdoba stropů. Odpoledne nás čekalo velké překvapení 
- příjemné posezení v penzionu „V podzámčí“ s country kapelou 
a občerstvením. Akce se konala v rámci „Čajů pro seniory aneb 
country posezení v podzámčí“. K poslechu hrála skupina „POLE-
TECH“. Hrálo se, zpívalo, hodovalo. V 17 hodin jsme nasedli do 
autobusu a v 19 hodin jsme byli v Kněževsi. Celkem bylo na 32 
účastníků – z Kněževsi, Středokluk a Hostouně. Videoklip z výle-
tu můžete shlédnout na některé z akcí seniorů či Čajů pro senio-
ry … Velké poděkování patří pí Ivaně Roučkové, která připravila 
hlavní body programu včetně zajištění prostor a country skupiny. 
 Luděk Černý

Mateřská 
škola
 podzim ve školce

Školní rok jsme zahájili v pátek 1. srpna 
a jak se dalo očekávat, účast byla velmi 
malá. Od následujícího pondělí se však tří-
dy zaplnily a školka, třídy i zahrada opět 
ožily. Září nám přálo povětšinou krásným 
počasím a tak jsme mohli na zahradě trávit 
spoustu času dopoledne i odpoledne. 
Stejně jako vloni jsme i letos den před stát-
ním svátkem na sv. Václava navštívili naši 
čím dál krásnější kapli sv. Václava. Atmo-
sféra v kapli je přirozeně důstojná a zvěda-
vé, ztichlé děti si poslechly povídání o sv. 
Václavu přizpůsobené jejich věku. Jsme 
s kolegyněmi velmi rády, že obec nám 
s důvěrou klíč od kaple svěří a že můžeme 
dětem takový zážitek zprostředkovat. 

V říjnu jsme se vypravili do Zoo Praha. 
Pro děti byl mimo jiné objednaný výukový 
program věnovaný výrobě ručního papíru. 
Naše školka v Zoo Praha sponzoruje pla-
meňáka růžového, cedulku si můžete bě-
hem svých soukromých návštěv přečíst na 
lávce u Vodního světa a ptačích ostrovů. 
Naše nejmenší děti, pro které by byl takový 
výlet příliš náročný, se mezitím podívaly 
na exotické ptactvo přímo v obci, u Kučerů 
na zahradě. 

Se třídou Žabiček jsme se vypravili také na 
statek k Botkům, kde jsme krmili koně, ale 
obdivovali jsme i obyčejné slepičky a krá-
líčky. Krmení nejrůznější zvěře je velmi 

oblíbenou činností během vycházek. Suché 
pečivo nosíme kachnám na rybníky, oveč-
kám pana Diviše, dříve jsme chodívali i ke 
kozám u Maštale. 
Bohatý program nás čekal v listopadu. 
Zdravotníci s.r.o. u nás uspořádali kurz 
první pomoci určený dětem. Jedná se o in-
teraktivní program, kdy jsou děti hrou 
seznamovány se základy zdravovědy 
a především s tím, jak mají v nečekaných si-
tuacích reagovat. Obvazují přitom plyšáky, 
měří teplotu panenkám a na pana doktora si 
pak vždy hrají ještě minimálně celý týden. 
Na zdravotnické téma nám hezky naváza-
lo preventivní vyšetření očí s firmou Prima 
Vizus hned následující den. Zde se jedná 
o bezkontaktní velmi rychlé skenování očí 
dítěte, rodiče dostanou následně do rukou 
výsledky i s případným doporučením, jak 

dále postupovat, zda je nutno vyhledat od-
borného lékaře a podobně. Již máme ohlasy 
z minulých let, kdy se touto cestou podařilo 
podchytit oční vadu včas. 

Divadélko z Pytlíčku nám předvedlo svoji 
pohádku Královna barev, na představení 
chodíme do sálu KD a jsme rádi, že děti 
chodí tím pádem opravdu „do divadla“ 
a nemusíme se s divadélky tísnit ve třídách, 
jak bývá jinde zvykem. Základní škola nás 
přizvala ke svému programu, a to čtení 
s Kasandrou. Předčtenářské gramotnosti 
se u nás ve školce věnujeme opravdu hod-
ně a takový literární program nám přišel 
vhod. Navíc byl zpestřený „psaním“ dopi-
su Ježíškovi a to bylo v tu chvíli opravdu 
aktuální téma. 

Přicházejí na řadu předškoláci. Letos jich 
je jen pár, takže si užívají opravdu indi-
viduální péči. Vloni bylo předškoláků ke 
dvaceti, příští rok to bude podobné, ale 
letos to vyšlo takto. Svoji první ryze před-
školáckou akci proto měli velmi intimní – 
jeli do Divadla Lampion v Kladně se svojí 
paní učitelkou pouze čtyři! Po divadle 
zašli do knihkupectví – to je další prvek 
v rámci rozvoje již zmíněné předčtenářské 
gramotnosti, kdy předškoláci k narozeni-
nám dostávají poukaz a právě při návštěvě 
Kladna si pak jdou do knihkupectví vybrat 
sami svoji knížku k narozeninám dle vlast-
ního výběru. 

A přichází prosinec. Již několik let spolu-
pracujme se Svazem žen při výzdobě sálu 
na Mikulášskou nadílku i následnou Mi-
kulášskou zábavu dospělých. V obou tří-
dách vznikají obrazy, plakáty a koláže, kte-
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ré mají své místo na kobercové stěně v sále. 
Zapojujeme se i do soutěže o nejkrásnější 
svícen. A letos s velkým úspěchem – získa-
li jsme 1. místo! Aby těch Mikulášů nebylo 
málo, máme svého i ve školce. Děti dostá-
vají od Mikuláše svůj balíček s drobnostmi, 
letos jsme použili kostky lega, které nám 
kdysi dovezla paní Horáková, doplnili 
jsme je sladkostmi, ovocem a výtvarnou 
pomůckou, kterou nám zasponzoroval 
Svaz žen. Všem děkujeme! Vánoční po-
hádku se zpíváním, opět v sále KD, nám 
předvedlo divadlo Krasohled. Děti již dáv-
no pilně nacvičují koledy, tak se do zpěvu 
rády zapojily. A čeká nás ještě jedna milá 
novinka – varhanní koncert v kapli sv. Vác-
lava. Pořádá ho slečna Novotná, která tady 
v Kněževsi vyučuje hru na klavír. Požádala 
školku o spolupráci, obec dovolila pořádá-
ní a dává kapli pro tento účel k dispozici. 
Žáci slečny Novotné zahrají svůj repertoár 
hned dvakrát – pro školku a následně pro 
základní školu. 

Na samotný závěr roku ve školce chystá-
me jednu ze dvou největších akcí školního 
roku, a to Vánoční besídku. Spolu s letní 
Zahradní slavnostní tvoří Vánoční besídka 
jakési dva vrcholy dění ve školce. Besídka 
probíhá v sále KD, děti vystupují na pódiu, 
tančí, recitují, zpívají, ty větší mají připra-
venou i dramatizaci. Letos si zkusíme, jak 
se nám zalíbí nechat se programem provést 
opravdovým moderátorem. 
Každá třída průběžně nabízí spolupráci 
rodičům na svých třídních projektech. Ve 
třídě Žabiček se jedná o projekty inspiro-
vané vzdělávacím programem Začít spolu. 
Jedná se Ranní aktivitu pro rodiče s dětmi  
- úkol na minutu či dvě, kdy rodič s dítě-
tem mohou (ale nemusejí!) lepit, malovat, 
skládat obrázek či něco jiného, co je právě 
připraveno a co se týká právě probíraného 
tématu. Smysl tohoto úkolu spočívá v pro-
pojení školky s dítětem i rodičem, usnadně-

ní vstupu dítěte do dění ve třídě a možnost 
pro rodiče poznat téma. Dalším projektem 
je Žába na víkend. Putující plyšová žabič-
ka navštěvuje postupně na víkendy rodiny 
dětí a ze stručného zápisu s několika foto-
grafiemi v deníku si pak s dětmi v pondělí 
čteme, co žába v rodině prožila. Protože 
nejmenší děti v Žabičkách obvykle nejsou 
samy ještě schopné o zážitcích z víkendu 
povídat, deník jim usnadňuje se o ně po-
dělit s ostatními. Žába na víkend je u dětí 
velmi oblíbená, v pátek se o ni hlásí každý 
a chtějí ji domů podruhé, potřetí. 

Ve třídě Soviček jsou projekty již sofistiko-
vanější a vztahují se především k předčte-
nářské gramotnosti. Celá třída se učí co dva 
týdny novou básničku k tématu integrova-
ného bloku. Ty staré básničky přitom stále 
opakují, takže na konci roku umí všichni 
přibližně dvacet básniček. Děti mluví se 
svými paní učitelkami o obsahu, rozšiřují 

si slovní zásobu, rytmizují a zároveň pro-
cvičují krátkodobou i dlouhodobou paměť. 
To vše záhy jako když najdou v první tří-
dě! Předškoláci mají svůj další projekt – 
kromě výše popsaného kupování knížky 
je to Předčítání rodičů. Rodič předškoláka 
si se svým dítětem doma připraví ukázku 
z oblíbené knížky, popřípadě doplní další-
mi souvisejícími aktivitami a v dohodnu-
tém termínu navštíví ostatní předškoláky 
a knížku představí. V minulém školním 
roce měl tento projekt velký úspěch, někte-

ré rodiny se zapojily i opakovaně. 
Další z připravených projektů však zůstal 
vloni i letos bez odezvy, což je velká škoda. 
Jedná se o aktivitu s názvem Staň se na je-
den den učitelem. Smysl tohoto projektu je 
zřejmý – umožní rodičům nahlédnout pod 
pokličku dění ve třídě během celého dopo-
ledne se všemi radostmi, starostmi a úska-
lími, které mohou nastat, to vše pochopitel-
ně s dopomocí paní učitelky. Paní učitelky 
věří, že dříve nebo později se i do této for-
my spolupráce někteří rodiče zapojí. 

A co plánujeme v novém roce? 19. ledna za 
námi přijede Kouzelník. V únoru bude té-
měř polovina školky jezdit jeden týden na 
Hravé lyžování. Jedná se již o sedmý roč-
ník! V Kněževáku jsme o Hravém lyžování 
již psali dopodrobna. V březnu, v pátek 23., 
uspořádáme opět Noc s Andersenem – be-
seda se spisovatelem přístupná i veřejnos-
ti, přespání pro školkové děti provázené 
bohatým programem. A hned potom bude 
následovat tradiční Velikonoční dílna pro 
rodiče s dětmi. V květnu nás čekají výlety 
do okolí, ale také Hravé bruslení, kdy na 
stejném principu jako u Hravého lyžování 
mají děti možnost učit se bruslit na in-li-
nech. A v červnu pak očekávaná Zahrad-
ní slavnost se stužkováním předškoláků 
a spoustou dalších atrakcí. 
Tradiční školku v přírodě letos neplánu-
jeme. Důvodů pro to máme více, tím nej-
hlavnějším je ovšem stávající věkové slo-
žení našich dětí. V příštím roce, kdy bude 
předškoláků opět plná třída, se na školku 
v přírodě určitě vydáme a jistě se o to více 
budeme všichni těšit. A předškoláci, kteří 
by o ni letos měli zájem a přijdou o ni, ti 
s námi budou moci jet příští rok jako ná-
vštěva, pokud o to budu stát. 

Přejeme všem krásné Vánoční svátky 
a spokojený nový rok! 
 vaše školka 
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obecní knihovna
 vÝroČÍ aUTora

alberto Moravia 28. 11. 1907 – 26. 9. 1990
V devíti letech onemocněl kostní tuberku-
lózou a dalších devět let strávil v nejrůz-
nějších  sanatoriích a léčebnách. Nebez-
pečná nemoc a zdlouhavé uzdravování 
jej zákonitě přivedly k úvahám o smyslu 
života a k psaní. Narodil se v Římě a rodné 
město učinil kulisou mnoha svých příběhů. 
Ve 22 letech mu vychází první román Lho-

stejní (1929), překvapivě vyzrálé dílo, jímž 
si nasadil tak vysokou laťku, že ji později 
s obtížemi překonával. Na druhý román si 
čtenáři počkali dlouhých šest let.  

Moravia se stal novinářem a procestoval 
téměř celý svět. Marné ctižádosti (1935) 
mají složitý děj s kriminální zápletkou. Ji-
notajný román Maškaráda (1941) ostře kri-
tizuje fašistickou diktaturu v Itálii. Násle-
dují Agostino (1943), Neposlušnost (1948), 
Láska manželská (1949), Konformista 

(1951), Pohrdání (1954), Nuda (1960), Po-
zornost (1965), Já a On (1970), 1934 (1982), 
Muž, který se dívá (1985), Cesta do Říma 
(1988) a posmrtně vydaná Leopardí žena 
(1991). Z Moraviovy tvorby výrazně vystu-
puje román Římanka (1947) a nejslavnější 
Horalka (1957).
Skvělou ukázku vypravěčského mistrov-
ství představují Římské povídky (1954-59).

 pavel bareš 
 knihovník

 nemocné dítě ve školce – velké téma 

S nástupem podzimních a zimních měsí-
ců, kdy převažuje sychravé počasí, dny se 
krátí a v dětských kolektivech se šíří řada 
různých nemocí, se ve školkách a školách 
stále častěji objevuje debatní téma nemoc-
ných dětí a nemocnosti vůbec. 

Stane se, že do školky přijde dítě, které smr-
ká či kašle, nebo má jiné viditelné projevy 
nemoci. Někteří rodiče po upozornění per-
sonálem, popřípadě jinými rodiči, vysvět-
lují, že se jedná o neinfekční formu nemoci, 
například alergie, ranní astmatické proje-
vy nebo podobně. Trvají na tom, že dítě je 
v pořádku a je schopné pobytu v kolektivu. 
Jiní rodiče navštíví s dítětem lékaře nebo 
nechají dítě několik dní doma odpočinout 
a dítě přivedou do zařízení až tehdy, kdy je 
v naprostém pořádku. Jsou pak samozřejmě 
zklamáni, když se dítě vzápětí znovu naka-
zí. Je vždy jen a pouze na zvážení a rozhod-
nutí samotných rodičů, jak situaci vyhodno-
tí a jak se zachovají.

Nejen mezi rodiči, ale často i v řadách od-
borné veřejnosti, se můžeme setkat s po-
jmem „ranní filtr“, který je po nás často 
žádán. Je tím myšlena jakási vstupní kon-
trola dítěte při předávání do třídy. Dítě je 
předáváno vždy osobně personálu školky, 
který zároveň zaznamená přítomnost dítěte 
do docházky. A jsme zpět u rodiče – rodič 
je ten, kdo ví nejlépe, v jakém zdravotním 
stavu dítě aktuálně je. Personál dítě vidí, na 
akutní projevy nemoci může upozornit, ale 
je na rodiči, jak s dítětem naloží. Ranní filtr 
nemůže personál školky provádět na od-
borné lékařské úrovni jednoduše proto, že 
ve školce žádný lékař, ba ani zdravotní se-
stra zaměstnáni nejsou a ani být nemohou.
Školský zákon ukládá rodičům v § 22 po-
vinnost „dodržovat školní a vnitřní řád 
a předpisy a pokyny školy a školského 
zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, 
s nimiž byli seznámeni“. Škola a školské 

zařízení se musí řídit mimo jiné zákonem 
258/2000 o ochraně veřejného zdraví, kde 
se v § 7, odst. 3 praví: „K předcházení vzni-
ku a šíření infekčních onemocnění je zaří-
zení pro výchovu a vzdělávání povinno 
zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, 
kteří vykazují známky akutního onemoc-
nění, od ostatních dětí a mladistvých“. Od-
dělení nemocného dítěte od zdravých není 
možné jinak než v součinnosti s rodiči, pro-
tože školka nedisponuje prostory ani per-
sonálem způsobilým k ošetřování nemoc-
ných dětí. Všechny tyto skutečnosti jsou 
ve Školním řádu Mateřské školy Kněževes 
uvedeny, rodiče jsou se školním řádem se-
známeni na úvodní schůzce a je stále k dis-
pozici k nahlédnutí v šatnách obou tříd, 
s čímž jsou rodiče rovněž obeznámeni.

V naší školce je zavedena praxe, kdy ro-
diče mohou dle svého uvážení trávit čas 
s dítětem přímo ve třídě. A této možnosti je 
u nás hojně využíváno. Někteří rodiče mají 
zavedený ranní rituál, kdy si jdou do třídy 
na chvíli s dítětem pohrát, než se s ním na 
celý den rozloučí. Jiní rodiče rádi posedí 
odpoledne na zahradě nebo přímo ve třídě 
a buď pouze pozorují, nebo se do her aktiv-
ně zapojí. Často přitom přivedou i mladší 
(nebo naopak i starší!) sourozence a ti se 
rovněž dle svých možností s chutí zapojí 
do dění na zahradě či ve třídě. Zde se jedná 
o jeden ze základních principů Rámcové-
ho vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, kap. 7.7 – tedy umožnit rodi-
čům takové zapojení do dění ve škole. Je 
zřejmé, že během takového pobytu ve tří-
dě rodič vidí nejen to své dítě, ale i ostatní 
děti. Odtud pak pramení, že vědí, kdo ve 
třídě nemocný je a jak. Tomu nelze zabrá-
nit a je to určitá daň právě za tu možnost 
do třídy vstupovat. Jistě by se málokomu 
líbilo, abychom si děti přebírali před třídou 
či u vchodu a rodiče nenechali vstoupit do 
prostor školky.
Škola, ale především rodiče sami přispívají 
k celkovému zdraví dětí vedením ke správ-

né životosprávě. Již zmíněný zákon o zdra-
ví lidu stanovuje v této oblasti celou řadu 
povinností školám. Například dodržovat 
časy určené k pobytu venku za každého 
počasí, větrání tříd a podobně. Jakým způ-
sobem se o zdraví svých dětí starají rodiče, 
to je opět jen na nich. Zda tráví hodně času 
na vzduchu, otužují se, sportují, navštěvují 
sauny a tak dále. 

Nicméně i přes všechna prováděná opatře-
ní je zřejmé, že v kolektivu se dítě s různý-
mi nemocemi zkrátka setkává. Mimo jiné 
i to přispívá k jeho postupné aklimatizaci 
na život ve školách a dalších kolektivech 
obecně. A každé dítě má svou imunitu 
a schopnost vzdorovat nákazám velmi in-
dividuální. Opět se vracíme k praxi v naší 
školce – velmi si vážíme důvěry rodičů, 
když nám o nemoci svého dítěte řeknou 
(nebo napíší), a my můžeme ihned mailem 
upozornit (vždy anonymně) ostatní rodiče. 
Fungujeme takto již několik let. Dáváme si 
navzájem vědět o různých angínách, záně-
tech spojivek, neštovicích, ale i vších napří-
klad. Každý pak může s takovou informací 
opět naložit dle svého uvážení. 

Nemocnost ve školkách je zkrátka velké 
téma. Dá se říci, že co rodič, to jiný názor. 
Stojí tu proti sobě ti, kdo chodí do práce 
a ti, kdo jsou doma například s dalším ma-
lým dítětem. Stojí tu proti sobě různé styly 
výchovy v jednotlivých rodinách, které ne-
jsou lepší nebo horší, ale zkrátka jen různé. 
Stojí tu proti sobě různé osobní zkušenosti. 
Rodiče jedináčků vidí obvykle situaci jinak, 
než rodiče více sourozenců. A tak dále.

Školka se snaží najít cestu pro každého, 
nabádáme rodiče k vzájemné ohleduplnos-
ti, kupujeme hromady jednorázových ka-
pesníků, dbáme o mytí rukou a dezinfekci 
hraček.
 Přejeme krásnou, zdravou zimu! 
 vaše školka



9knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz8 Kněževák 4/2017

Základní 
škola
 autorské čtení

Na středu 29.11. 2017 jsme dětem domlu-
vili předvánoční autorské čtení s paní Mar-
tinou Lancingerovou (uměleckým jménem 
Kasandra). Píše knížky pro děti s vlastními 
ilustracemi a dětem je prezentuje jako di-
vadlo spolu se svým manželem a dcerou. 
Čtení má doplněno výstavkou svých prací.
Akce se zúčastnili žáci 3. a 4. třídy spolu 
s dětmi z MŠ Kněževes.

Každý si mohl napsat a omalovat dopis Je-
žíškovi, který byl na závěr opatřen pečetí 
s jeho obrázkem. Po skončení programu si 
děti mohly koupit krásně malované mag-
netky, záložky, vánoční přání apod. Akce 
se všem malým posluchačům a divákům 
líbila.

 iva Farová a irena houbová

 Fotbal

Podzimní část fotbalové sezony je za námi, 
Kněževes se nachází na 7. místě v tabulce, 
což není umístění, kde bychom chtěli náš 
oddíl vidět. Ale taková je realita. Hráčů je 
málo a tak se často stává, že se mužstvo sot-
va sejde. Naši fotbalisté jsou ale velcí bojov-
níci a společně vyhlížíme k jarní části s cílem 
vybojovat vyšší příčky. Přes zimní přestávku 
se budeme udržovat v kondici a trénovat, 
případně shánět nové posily do kádru. 
Poslední fotbalovou akcí roku je již tradič-
ní silvestrovský fotbálek, který se uskuteč-
ní 31.12.od 10:00. Sraz je v 9:45.
Za celý fotbalový oddíl přejeme čtenářům 
Kněževáka krásné prožití vánočních svátků 
v klidu a pohodě a šťastný nový rok 2018.

 Za TJ Sokol Kněževes, Jakub Šebesta

 volejbal

náš rok / Volejbalisti v letošním roce, tak 
jako každý rok, měli co dělat, aby vše stih-
li: ukončení AVL (Amatérské volejbalové 
ligy) ročník 2016/2017 a na podzim začá-
tek nového ročníku AVL, turnaj v Koutě 
na Šumavě, turnaj v Tuchoměřicích – tam 
jsme obsadili druhé místo, turnaj v Kralu-
pech nad Vltavou, pořádání Kněževeského 
poháru, každý týden v úterý a v sobotu 

tréninky, brigáda na místním sportovním 
hřišti … Ale důležité je, že se to vše přeži-
lo ve zdraví, až na zlomenou ruku, boleti 
v kloubech, zádech … Ale všichni se už těší 
na příští rok …
Volejbalisté tímto děkují všem, kteří i třeba 
malou troškou pomohli volejbalu. Volejba-
lový oddíl TJ SOKOL Kněževes přeje všem 
sportovcům i nesportovcům mnoho pří-
jemných zážitků při sportovních kláních 
sportu všeho druhu, ale hlavně při sledo-

vání kněževeského volejbalu. Všem přeje 
hodně štěstí a pohody v Novém roce 2018.
Luděk Černý

 pomoc zvířátkům

27. 10. 2017 jsme odvezli do Vrchlabského 
centra pro hendikepovaná zvířátka asi 700kg 
kaštanů, ořechů a zadiny. Kaštany a ořechy 
jsme nasbírali za pomoci dětí ze ZŠ hlavně 
ze 4. třídy v Kněževsi a MŠ a někdo přine-
sl přebytky ořechů z domova. Abychom jeli 
dostatečně vytížení, doplnil nám auto p. 
Vítek Chvoj třemi pytli zadiny. Máme dob-
rý pocit, že i když bude tuhá zima, zvířátka 
v Krkonoších nebudou strádat hladem i tak 
trochu naší zásluhou. Určitě budeme sbírat 
i napřesrok a kdo bude chtít, může se k nám 
přidat. Než vyhodit staré přebytky ořechů je 
lepší s nimi přikrmit zvířátka. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a po-
máhají v našich ne vždy obvyklých aktivi-
tách, velmi si toho vážíme. 

co tomu říkali v krkonoších: 
Dobrý den Lenko, 
jste neuvěřitelní. Když jsem si říkal  
o pomoc, tak jsem čekal „něco“, ale tohle 
opravdu předčilo naše očekávání :-). U nás 
máte vždy dveře otevřeny.
 
 radek Drahný 
 tiskový mluvčí, vedoucí oddělení 
 styku s veřejností

Tabulka po podzimní části IV. B Třídy

1. Hostivice B 9 6 2 1 31:12 20 0 0

2.Tuchoměřice B 9 6 1 2 27:16 19 0 0

3. Dobříč B 9 6 1 2 29:22 19 0 0

4. Nučice 9 5 2 2 25:12 17 0 0

5. Roztoky B 9 5 0 4 31:24 15 0 0

6. Kazín B 9 4 2 3 31:15 14 0 0

7. Kněževes 9 3 0 6 14:31 9 0 0

8. Černošice 9 2 2 5 14:17 8 0 0

9. Drahelčice 9 2 0 7 14:47 6 0 0

10. Č. Újezd B 9 1 0 8 19:39 3 0 0

TJ sokol kněževes
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 volejbal

avL / Historická událost – píše se neděle 
19.11. LP 2017. Hrajeme v Podbabě 4
zápasy. Všechny vyhráváme. Okamžitě 
letíme v tabulce z téměř posledního místa 
do středu. Druhý den dostávám mail z ve-
dení AVL – vyhráli jste víkendovou soutěž 
a jste BORCI VÍKENDU. Šok, ale příjemný. 
Tímto děkuji všem volejbalistům, že člověk 
může prožívat takovéto krásné chvíle. Jo 
a chtěli napsat nějaký článek do jejich mé-
dií … tak ho přikládám .
BORCI víkendu – zní to honosně, ale … 
myslím si, že každý, kdo hraje AVL je BO-
REC . Věnuje totiž svůj čas a někdy i zdra-

ví pro něco, co ho baví. To, že se „pove-
dl“ víkend je sice hezký, ale nic se nemění 
na tom, že zase budeme každý týden 2x 
chodit si zahrát volejbal do místního KD 
a v létě na nové hřiště, budeme opět po vo-
leji chodit na pivko či vínečko, budeme se 
hecovat a někdy si i zahartusíme. Protože 
volejbal je to, co nejen nás, ale tisíce nám 
podobných, naplňuje krásným pocitem. 
A BOREC víkendu – to je právě ta třešnič-
ka na pomyslném dortu. Ale bez vedení 
AVL bychom tu třešničku nemohli „zblaj-
znout“ – proto díky vám všem, kteří nám 
umožňujete AVL hrát.
 Za „ELITU Kněževes“ Ďábel

svaz žen - klub kněževes
 halloween – dlabání dýní a řepy

Halloween u nás nemá dlouholetou tradici,  
přesto jeho obliba roste.  V  Kněževsi si  náš 
spolek s dětmi i rodiči tento svátek užíváme 
- dlabeme dýně a řepy. Jako každý rok (již 
po sedmé) jsme se sešli v sobotu odpoled-
ne v KD, abychom si vydlabali dýně a řepy 
a proměnili je ve strašidelné  svítící obličeje. 
Asi za 2 hodiny se všem podařilo vydlabat 
a vyřezat z dýně nebo řepy strašidelný ob-
ličejík. Pro děti bylo připraveno strašidelné 
menu - pavouci, hadi, myši, žížaly a žáby. 
Odcházeli jsme spokojeně domů, v náručí si 
každý nesl svého strašáka.
Děkuji všem dětem a rodičům, kteří se zú-
častnili. Musím poděkovat i panu starosto-
vi, který nám jako každý rok daroval řepy.
 krausová kateřina

hasiči
Vážení a milí spoluobčané,
dne 16.9.2017 jsme se zúčastnili závodů ve 
Středoklukách.  Bohužel se nám celý den 
vůbec nedařilo, při prvním pokusu spadl 
koš a tím byl pokus neplatný.  Při druhém 
nám vypověděla službu stříkačka, takže čas 
sem raději ani psát nebudu. Všichni  jsme 
z toho  byli zklamaní a naštvaní. Po závo-
dech jela stříkačka do opravy a uvidíme.
Každý si jistě vzpomene na 29. října,  sil-
ný vítr řádil po celé naší republice. Pro nás 
to začalo celkem nevinně, spadlý strom 
na cestě blokoval průjezd obcí. Vyrazili 
jsme v počtu 5 lidí (Botka,Čefelín, Čefe-
lín ml., Seiner, Souček) a za chvilku byla 
překážka odstraněna. V 10:29 téhož dne 
byl jednotce vyhlášen poplach Požár sto-
hu-Tuchoměřice. Jednotka vyjela v počtu 

4 mužů (Čefelín, Čefelín ml., Drábek, Sei-
ner) do 10 minut a na místo jsme dorazili 
jako čtvrtá jednotka. Velitel jednotky HZS 
nás zaúkoloval a se svou jednotkou vyrazil 
k vážnějším případům. My, spolu se Stře-
dokluky, jsme hasili cca do 13:30 a po té 
jsme se vraceli zpět na základnu.  Špinaví, 
mokří a zmrzlí, ale s dobrým pocitem, že 
jsme byli nápomocni v tento kalamitní den 
a profesionální hasiči tak mohli vyjet k zá-
važnějším případům.
4. listopadu byla uspořádaná brigáda na 
podzimní úklid požární zbrojnice. Rozdě-
lili jsme se do několika malých skupinek 
a vymezili si jednotlivé úkoly. Jedni opra-

vovali drobné nedostatky našeho vozu, 
jiní uklízeli auto, zbrojnici, čistili žlaby na 
střeše. Prostě se pracovalo, až se za námi 
prášilo. V jednu hodinu jsme si mohli říct, 
že je hotovo a zasloužíme si oběd .

V následujícím období nás čeká ještě dost 
páce. Hlavně  příprava na zimu, údržba 
svěřené techniky. A pokud nám vše, co si 
plánujeme, vyjde, budeme mít víc práce než 
si dokážeme představit.  Ale o tom až příště.
 Za SDH Jan Drábek
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 Termíny akcí Českého svazu žen 
– klub kněževes  na rok 2018

sobota 3. 3. 2018 od 14.00 v kD
karneval pro děti
Odpoledne plné soutěží a zábavy. 
Provázet vás bude  DJ Giacomo. 
Ceny pro nejlepších 10 masek. 
Občerstvení pro děti zajištěno.
sobota 3. 3. 2018 od 20.00 v kD
valentýnská maškarní zábava 
Vstupné  90 ,- Kč.  Každá maska dostane 
malý dárek u vstupu.
K tanci a poslechu hraje  DJ Giacomo – 
budou se hrát písničky na přání. 
Tradičně velké množství cen.
pátek 16. 3. od 18.00
posezení k MDž
sobota 26. 5. od 10.00, sportovní hřiště
Dětský den
Dopoledne plné soutěží a zábavy. Atrakce, 
ukázky, cesta za pokladem.  Občerstvení 
pro děti zajištěno. 

Návštěvy divadel, výstav, kin, cyklovýle-
ty a jiné najdete na  facebooku (svaz žen 
kněževes)  a na vývěsce u obchodu. 

 Mikulášská 2017

Vše začalo na naší poslední zářijové schů-
zi. Rozhodly jsme se, že změníme výzdobu 
sálu. Návrhů padlo několik, nakonec zvítě-
zil nápad Hanči Drskové – k výzdobě pou-
žít organzy. Realizace se ujala Jani Součková 
a pomáhal jí její Robert. Kdo byl na letošní 
mikulášské, tak mohl vidět, jak si se vším 
oba vyhráli. Na stěnách visely jako vždy vý-
tvory dětí ze školky i ze školy, ale ve středu 
stropu visel nově vyřezaný velký zvon a od 
něj šly do stran organzové pásy. V rohu stál 

majestátný stříbrný smrk, který nám letos 
daroval Tomáš Drsek a spolu s Romanem 
Holanem ho ze zahrádky přemístili do sálu 
a v neděli ho zase přemístili k naší kapli, 
kde bude ozdobou až do Tří králů. Dětem se 
odpoledne vše líbilo, vesele vybíraly a hod-
notily vánoční svícny, s Ivou Roučkovou si 
zpívaly budliky-budliky, na dílničkách si 
malovaly, tvořily, lepily, při „dražbě“ sví-
cínků a dalších drobností se předháněly, 
kdo dřív nakoupí. V bodování svícnů dětí 
vyhrály  1. Sovičky MŠ Kněževes (společná 

práce), 2. Alenka Novotná a 3. Matyáš Čer-
ný. Vše jako každý rok  zakončil příchod 
Mikuláše s andělem a velkými a malými 
čerty. Dětí letos bylo přes osmdesát a pře-
važovaly ty nejmenší. Kočárky těch úplně 
nejmenších stály vyrovnané u vchodu. Díky 
H. Drábkovi a p. Ečerovi jsme měly i letos 
výborné ozvučení. 
Večerní taneční zábava – RetroBand se svý-
mi písničkami, dokonalým ozvučením do-
káže vytvořit pohodu. Krásně se tancovalo, 
hudba příjemná, dalo se při ní i povídat 
nebo společně se zpěvačkou zpívat, obsluha 
výborná, nechybělo vychlazené pivo, víno, 
dobré chlebíčky, vše čisté a rychlé.  Tombola 
byla bohatá a různorodá – vína, piva, ferne-
ty, salámy, klobásy, sladkosti,  bonboniéry 
….  O půlnoci  jsme vyhodnotily nejlepší 
svícny dospělých – 1. Iva Holanová, 2. Boh-
dana Pavlíková, 3. Katka Krausová. Potom 
jsme svícny dospělých vydražily. Peníze 
z odpolední a půlnoční dražby předáme 
stejně jako každý rok do Mateřské školy 
a Základní školy v Kněževsi.

To, že se sál musí v pátek vyzdobit, vše pro 
děti připravit a v neděli zase úplně uklidit, 
aby mohl kulturní dům od pondělí plně 
fungovat, to je normální. Vždy se sejde 
„zdravé jádro“ žen s jejich manžely (ti jsou 
už našimi čestnými členy) a už se sklízí. 
Tak na shledanou 3.března 2018 na Dětském 
karnevalu a Maškarním bále.

 Za ČSŽ Kněževes  bohdana pavlíková 

 poděkování

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám 
finančně nebo materiálně přispěli v roce 
2017

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽEVES
AGRIVEP a.s.
B&P METALPRODUCT s.r.o.
TYREX RECYCLING s.r.o.
ČERVENÝ s.r.o. 
BHV SENZORY s.r.o.
DINAK   s.r.o.
PROWENA  s.r.o.
SEBAKOV s.r.o.
VP AGRO  s.r.o.
PERSA a.s.
NOVEX PRAHA  s.r.o.
SOKRAT, s.r.o.

Opravy mot.vozidel - Zdeněk  Doubek
TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar
ELPEDO s.r.o. - Petr Dobiáš 
TRUHLÁŘSTVÍ - Karel Havlík
AUTODOPRAVA - Roman Diviš
POTRAVINY - pan Muras
LinkAmerika II., s.r.o. 
Restaurace a penzion „V MAŠTALI“
PILOT CLUB - Restaurace - Penzion
JMS UBYTOVÁNÍ 
pan Jiří Vopálka
pan Roman Holan
pan Tomáš Drsek 
Jie Sheng s.r.o.

Zvláštní poděkování: p. Stanislav Kettner 
- starosta obce, redakce Kněževáka - p. Lu-
děk Černý a pí Barbara Kubů,  žáci ZŠ Kně-

ževes - pí. uč. Iva Farová a pí. uč. Houbová, 
pí uč. Iva Roučková, žáci MŠ Kněževes - pí. 
řed. Niké Slabová, p. Josef Pavlík, p. Ladi-
slav Kašpar, p. Berka, p. Tomáš Seiner, p. Jan 
Holan, p. Tomáš Drsek, p. Tomáš Dvořák, p. 
Tomáš Kubů, p. Jan Drábek, p. Petr Matiášek, 
Hospůdka u Davida, manželé Sádlíkovi, pí 
Blaguna Pascal, spolek Havlíček, spolek Ba-
ráčníci, občerstvení na hřišti-manželé Krato-
chvílovi, hasiči Kněževes.

velmi děkujeme všem sponzorům, protože 
bez jejich přispění bychom nemohly usku-
tečnit dětské akce, které i při našich úspor-
ných opatřeních vyjdou v průměru obvykle 
na 6-7 tisíc kč. 
Radost dětí je naší odměnou!!!
Český svaz žen – Klub Kněževes
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 sportem ke zdraví – písek 2017

Stejně jako v předešlých osmi letech, i letos jsme se vydaly s CK S úsměvem na víkendové 
cvičení. Tentokrát padla volba na Písek. Říjnové počasí nebývá vždy ideální, nám tentokrát 
k deštivému lezavému podzimu přibyl ještě orkán Herwart. Viděly jsme ulétnout střechu, 
ale to nás neodradilo od odpolední prohlídky historického jádra Písku s pověstným kamen-
ným mostem přes řeku Otavu. 
Průvodce nám vyprávěl nejen o historii, ale i kde se natáčel film „Řeka čaruje“. Ale hlavní 
důvod, proč jsme jely do Písku – cvičení. Každý rok nás cvičitelky seznamuji s novými 
cvičebními prvky, nové nářadí, nové styly. Jen karimatky a naše těla zůstávají stejná…… 
Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavily na Svaté hoře u Příbrami. Průvodkyně nás sezná-
mila s historií a se současným využíváním tohoto krásného místa nad Příbramí.
 Za ČSŽ Kněževes bohdana pavlíková

 Český svaz žen – klub   knĚževes 
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na

DETSKY 
KARNEVAL

v sobotu  3. března 2018

od 14.00 hodin
v  Kulturním domě Kněževes

k tanci a poslechu hraje: 
DJ Giacomo

Program: odpoledne plné zábavy, 
promenáda masek, soutěže, překvapení.

 za nejlepší masky – super ceny
 občerstvení zajištěno

 za bezpečnost dětí si ručí rodiče!

 Český svaz žen – klub   knĚževes 
srdečně zve všechny příznivce masek 

a zábavy na oblíbenou 

v sobotu 3. března 2018 
od 20.00 

k tanci a poslechu hraje DJ Giacomo
www.djgiacomo.cz

v KD Kněževes – hrají se písničky na Vaše přání !

Ceny za nejlepší 3 masky. 
Každá maska dostane malý dárek. 

  vstuPné 90,- kČ

Valentýnskou 
maškarní zábavu

baráčníci
 vánoční posezení

V místní Rychtě se konalo 9.12. vánoční se-
zení Baráčníků. Sešlo se 16 tetiček a souse-
dů. Minutou ticha přítomní uctili památku 
zesnulých. 

Po hlavní části sezení se rozdávaly dárečky 
a v příjemném prostředí se sedělo dlouho 
do večerních hodin. Během hlavní části byl 
schválen plán činnosti na rok 2018, byly 
projednány úkoly pro III. župu, probraly 
se body – nábor nových členů, příprava 
volebního sezení v lednu, kde se budou 
přijímat noví členové, volit rychtář a noví 
členové konšelstva, příprava Staročeských 

májů, vítání občánků, spolupráce se ZŠ  
a MŠ, vedení kroniky, eVěstník, … 
U příležitosti významné události v příštím 
roce, kdy naše vlast slaví 100 let od zalo-
žení Československa, byl také jednomyslně 
schválen projekt: 100 let a Kněževes. Ten-
to projekt by měl „mapovat“ dění během 
celého roku 2018 v obci Kněževes - činnost 
OÚ, spolků, subjektů z Kněževsi, ale i vý-
znamných osobních událostí občanů. A to 
formou fotografií, videozáběry i textovou. 
Byli bychom rádi, kdyby se tohoto projektu 
zúčastnilo co nejvíce občanů. 
Myšlenkou je vytvořit archiv, který by na-
šim generacím stále připomínal, jak Kněže-
ves žila v tak významném roce. Proto, kdo 
chce být nápomocen této myšlence – foťte 
a filmujte. Děkujeme.
 Luděk Černý
 místorychtář    

 vzpomínkomat

Kniha pro všechny, kteří rádi vzpo-
mínají. V Kavárně Kabinet na Praze 6 
se 30.11. 2017 konal křest knihy Rená-
ty Šťastný „Vzpomínkomat“. V rolích 
kmotrů se představili PhDr. Jana Se-
melková a Alexander Hemala.

Vzpomínáte na punčocháče za totáče? 
Ty, co nosilo každé dítě, blbě se obléka-
ly, neustále rolovaly dolů a pokud jste si 
na ně šlápli, následoval zaručený držko-
pád? Každý kousek oděvu, hračka nebo 
stroječek má svůj příběh a díky unikát-
nímu projektu, ve spolupráci s webem 
Starý Páky, se na tyto předměty neza-
pomíná. Digitálky, Tuzexy, brigády, 
mléčné bary a věci, které možná dobře 
pamatujete. Jsou to i vaše vzpomínky, 
vaše příběhy, naše společná kniha!
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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)

Vánoce se pomalu blíží, což takhle si to čekání zpříjemnit u vánočních omalovánek?

Vánoce se blíží, což takhle si to čekání 
zpříjemnit u vánočních omalovánek?
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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)

A jaký je váš vánoční stromeček?
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spolek 
havlíček
S přicházejícím podzimem nastalo období 
příprav na letošní třetí setkání členů spol-
ku Havlíček, na kterém jsme si chtěli připo-
menout již 10 let trvání obnovené činnosti 
Spolku. Termín slavnostního setkání jsme 
si naplánovali na 11. října do vinárny Hrn-
čírna v Kněževsi.

Naše pozvání přijali členové několika kně-
ževeských spolků. Vzpomínalo se na začá-
tek, u kterého byla především zakládající 
členka paní D. M. Jelínková. Ta sice neby-

la na tomto setkání přítomna, ale přečetli 
jsme si její písemný příspěvek, kde vyjádři-
la své pocity a problémy se zakládáním ob-
čanského sdružení a jeho registrací. Všich-
ni přítomní, jak členové spolku Havlíček, 
tak i hosté obdrželi „ Pamětní list“. Velmi 
nás potěšila účast pana Luďka Černého, 
zástupce spolku Baráčníků a zastupitele 
obce, paní Kateřiny Krausové za ČSŽ a za 
Sokol Kněževes pana Roberta Součka, kte-
rý věnoval našemu Spolku v upomínku 
na 10. výročí znovuobnovení jeho činnos-
ti historickou fotografii ze dne 25. června 
1933, kdy spolek Havlíček pořádal slav-
nost „Rozvinutí státní vlajky“ před pomní-
kem padlých.
Příjemné také bylo, že jsme mohli na tomto 
slavnostním shromáždění kladně zhodno-

tit výlet uspořádaný Obecním úřadem dne 
7. října do Zákup. Za perfektní organizaci 
programu na tomto zájezdu jsme poděko-
vali paní Ivě Roučkové, jejíž zásluhou jsme 
nejen navštívili zámek a muzeum v Záku-
pech, ale navíc zažili dvě příjemné hodinky 
při hudbě s country kapelou s názvem „Po 
letech“. Naše poděkování patří zastupitel-
stvu obce a panu starostovi.
Výlet se líbil všem, kteří se zúčastnili a již 
se těší na další.

Všem občanům Kněževsi přejeme poho-
dové prožití vánočních svátků a úspěšný 
nový rok 2018. Těšíme se na setkávání při 
pořádaných vycházkách a výletech.

 Za spolek Havlíček sepsala 
 Libuše kučerová

chovatelé
A jsme na konci roku a před námi se oteví-
rá rok nový. S čím musíme počítat? V prvé 
řadě nás čeká místní výstava v kulturním 
domě. A co pro to musíme udělat? Nejen 
že musíme obeslat vystavovatele a potřeb-
né papírování, ale převézt klece a podlážky 
z Hostouně, připravit krmítka, podestlat 
a krmení pro zvířata. Při posuzování jsme 
vděčni žákům z integrované školy Stani-
slava Kubra, které zajišťuje ing. Vlčková, 
za převozy jsme vděčni ing. J. Kožmínovi 
z Dobrovíze, který nám nezištně poskytuje 
traktor, valník a traktoristu. A v neposled-
ní řadě úklid po výstavě.

A abychom obstáli v konkurenci, musí-
me připravit naše zvířata, což obnáší, aby 
byla zdravá, měla očištěné kroužky a co 
nejmenší vady. Posuzovatelé jsou přísní. 
Čeho si nejvíce cením? Že výstavy se zú-
častní jakýmkoli způsobem minimálně 15 
lidí a to máme jen 11 registrovaných členů. 
Ve Slaném, který má 34 členů, mají pro-
blém s výstavou, a to mají výstavní fundus 
vedle areálu.

V uplynulém období jsme se zúčastnili vý-
stav nejen v okolí - Kladno, Slaný, Olovni-
ce, Velvary, Hostivice, Vokovice, Rudná ale 
i výstav v Lysé jak mláďat, tak celostátní vý-
stavy. Na celostátní výstavě byl okres Klad-
no z 28 okresů, které soutěžily, třináctý. 
V soutěži okresu jednotlivců byl př. Olišar 

druhý v králících, př. Šafránek třetí v holu-
bech a př. Boukal v drůbeži. Ve všech dříve 
jmenovaných výstavách si naše organizace 
odvezla alespoň jednu čestnou cenu.
Členové, kteří jsou v Klubech, obesílají spe-
ciální výstavy svých zvířat nejen mladých, 
ale i celostátní klubové výstavy.

A nakonec přeji všem čtenářům,aby se jim 
splnilo to, co si nejvíce přejí a hlavně:těší-
me se na Vás na výstavě ve dnech 27. - 28. 
ledna 2018. 
ZO Hostouň děkuje OÚ Kněževes nejen 
za umožnění pořádat výstavu v Kněževsi, 
ale za možnost podávat veřejnosti zprávy 
o naši činnosti.
 Jaroslav boukal 
 ČSCH Hostouň

Zahrádkáři
 Čas vánoční

V zimě je zahrádka připravena k odpočin-
ku, ne tak zahradník nebo zahrádkář, ten 
už prohlíží semínka pro budoucí výsevy, 
plánuje, co se kde bude pěstovat, co je po-
třeba opravit, vylepšit.

Blíží se slunovrat, ta protivná tma zase za-
čne ubývat a bude se přibližovat sluníčko 
a pak to zase znovu začne, prořezat stro-
my, ostříhat oschlé zbytky trvalek, poplýt, 
pokypřit, připravovat výsevy, ale nechme 
zahradníky.

Blíží se vánoční čas a máme plné ruce prá-
ce s přípravami, pečeme, uklízíme a zdo-

bíme své příbytky, aby byly vánoce hezké 
a voňavé. Při zdobení - a zase se musím 
vrátit na zahradu, využijeme dary příro-
dy, používáme větvičky jehličnanů, proutí, 
šišky, suché plody, sušené květy a traviny, 
sušené plátky ovoce a s trochou fantazie 
máme nejhezčí výzdobu. Věnce, svícny, 
ozdobené truhlíčky, a víte jak docílit toho, 
aby usušené plátky jablek zůstaly bílé, to se 
před sušením nechají přejít varem ve slané 
vodě, dužina zůstane krásně bílá a slupka 
pěkně červená.

Všechny ty plody, různé bobulky a hlavně 
tučná semínka dáváme v zimě ptáčkům, 
oni nám to na jaře vynahradí, sesbírají nám 
škodlivé červíky.

Pamatujeme i na volně žijící zvířata, která 
by bez pomoci člověka zimu těžko přežila. 

Zima je jako stvořená pro konání dobrých 
skutků, tak ať se nám všechno podaří po-
dle našich představ, ať jsou naše vánoce 
hezké a příjemné. Odpočívejte, radujte se 
a rozjímejte. Teď se kromě voňavých čajíč-
ků hodí i něco ostřejšího pro zahřátí krev-
ního objemu.

Milý kněževští občané, za naší zahrádkář-
skou osadu Vám přeji krásné, ničím neru-
šené vánoční svátky a všechno nejlepší do 
nového roku 2018.

 Ludmila Uhlíková 
 předsedkyně ZO ČZS Kněževes
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církev
 betlémské světlo

„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné 
země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost“. To 
jsou první slova, která zní v každém kostele po celém světě na Vá-
noce během půlnoční mše sv. A bohoslužba na Boží hod začíná: 
„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radost-
nou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu“. 
Všechna tato slova jsou z proroka Izajáše a pro křesťany jsou spoje-
ná s narozením Ježíše: „Narodil se Kristus Pán, veselme se“, zpívá 

se všude v Čechách a na Moravě. Ale skutečně prožíváme vánoční 
radost? Určitě pro většinu z nás Vánoce jsou spojené s rodinným 
setkáním, s dobrým jídlem a s dárky. Ale můžeme opravdu „se ve-
selit“ ve světě, takovém jaký je? Můžeme „zvěstovat pokoj“ a „hlá-
sat blaho“, když noviny jsou plné bídy, válek a katastrof? Kde najít 
to světlo? Kde je ten posel, který přináší radostnou zprávu?
A co kdybychom se stali my posly radostné zprávy? Co kdyby-
chom my přijali a předali toto světlo? Tradice „betlémského svět-
la“ je pro mě výzvou. Zapálit si svíčku od tohoto plamínku, který 
putuje, od místa kde se narodil Kristus Pán až do konce světa, je 
silné symbolické gesto, které vyjadřuje naše touhy „zvětšovat ra-
dost“ v našem světě. Při všech vánočních bohoslužbách ve farnosti 
bude „betlémské světlo“ k dispozici.     

     otec alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti  

naši sousedé
kněževáci 
a kněževačky, 
v dnešní rubri-
ce „naši souse-
dé“ vám před-
stavíme osobu, 
která je s obcí 
kněževes ne-
dílně spjata. 
nejenom svý-
mi sportov-
ními výkony, 
ale v poslední 

době i tvorbou knížek, které pro budoucí 
generace zanechají nejednu vzpomínku. 
představíme vám pana roberta součka. 
Děkujeme.

Jak se zrodila myšlenka vytvářet knížky?
Byla to vlastně shoda okolností. Mirek 
Kubr mi zapůjčil spoustu starých fotbalo-
vých fotografií s hráči, jejichž jména měl 
na druhé straně popsaná. Když jsem po-
stupem času získal další fotografie a přidal 
vlastní novodobější fota, bylo rozhodnuto. 
Vydáme celý soubor fotografií i s popisem 
a texty jako fotoknihu, aby fotky byla do-
stupné všem bývalým hráčům jako vzpo-

mínka. Tenkrát byla tato kniha vydána pod 
názvem „85 let založení S. K. Sparta Kněže-
ves“ v počtu 75 ks. Pak už bylo jenom otáz-
kou času, kdy přibývajícím historickým 
materiálem vznikne pokračování.

Jak dlouho a kde jste sbíral podkladové 
materiály?
Všichni čtenáři Kněževáka si jistě pamatují 
už od počátku rubriky „Historie domů“ na 
kterou navazovalo „Retrookénko“, které 
jsem zpracovával a kde se zprvu výjimeč-
ně objevovaly dobové fotografie, které mně 
zapůjčovali místní občané. Počet fotografií 
se navyšoval a takto jsem časem získal od 
občanů spoustu fotografií, které jsem po-
stupně doplňoval texty z místních kronik, 
či okresního archivu a neposledně také 
z paměti místních žijících občanů. Velkým 
pomocníkem mi byl i archiv pana Pupcsika 
a také náměty z místního Bedekeru pí Jelín-
kové. Bylo to takové sestavování mozaiky, 
která nakonec vyústila ve vznik dané fotok-
nihy, která je pro mě i víceméně grafickým 
koníčkem. V poslední době vzniká spíše 
dřív textový podklad, který je podle mož-
ností doplněn souvisejícími fotografiemi. 

Je možné knížky někde zakoupit? 
Tyto knihy, jelikož se jedná tisk na fotopa-
pír, jsou velmi drahé (od 700,- do 1900,- Kč) 

a proto vychází pokud možno jen k dané-
mu výročí a hlavně v akčních slevách, aby 
byly dostupné více lidem (od 300,- do 700,-
Kč). Tato akce trvá jen dva až tři týdny, tak-
že i okruh lidí je tímto informačně omezen. 
Již vyšlé fotoknihy jsou jinak ve většině do-
stupné k zapůjčení v naší obecní knihovně. 
Pro vážné zájemce lze pak po domluvě 
některé knihy v následných akcích zatím 
doobjednat.

vydal jste již několik knížek, s jakými 
tématy?
Většina knih se týkala výročí obecních 
spolků: Na již zmíněnou knihu navázalo 
„120 let založení SDH Kněževes“, „90 let 
založení spolku Havlíček“, „15 let Kněže-
váka“, „90 let založení S. K. Sparta Kněže-
ves“, „Čaje pro seniory“ a poslední „150 let 
obecné školy v Kněževsi.

připravujete vydání dalších publikací?
Zpracovávám materiál k výročí 100 let od 
1. sv. války a 930 let obce a samozřejmě 
se nadále hodlám věnovat spolkům. Měla 
by vzniknout také i průvodní kniha nauč-
nou stezkou Kněževse, ovšem záleží na 
dostupném materiálu. Celý soubor těch-
to fotoknih je nakonec pojmenován jako 
„Obec Kněževes v proměnách doby a její 
výročí“. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ - TUCHOMĚŘICE

Vánoční pořad bohoslužeb Husova sboru

24. 12. 2017 – vigilie Hodu Božího vánočního, půlnoční bohoslužba od 22.30 hodin

25. 12. 2017 – Hod Boží vánoční, slavnostní bohoslužba od 9.30 hodin

26. 12. 2017 – prvomučedníka Štěpána, bohoslužba od 9.30 hodin

   1.  1. 2017 – jména Ježíš, novoroční bohoslužba od 14.00 hodin

Srdečně vás zveme a přejeme požehnaný a pokojný čas Vánoc.

 vánoční bohoslužby ve farnosti 

(www.tuchomerice.farnost.cz):
24. 12. od 16 hod. Vánoční setkání pro děti a jejich rodiče v kostele 
ve Středoklukách a v Tuchoměřicích

půlnoční mše sv.: 24. 12., 22 hod. ve Středoklukách, 
24 hod. v Tuchoměřicích (se zpěvem „rybovky“)
boží hod: 25. 12., 9 hod. ve Středoklukách, 
10.30 v Tuchoměřicích
svátek sv. Štěpána: 26. 12., 10.30 v rotundě na Přední Kopanině.
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napsali 
jste nám
robert souček – kněževeský písmák

Po přečtení rozhovoru s p. Petrem Jiráskem 
z Tuchoměřic v minulém čísle Kněževáka 
jsem si uvědomila, že my máme také tako-
vého písmáka, badatele kněževeské histo-
rie Roberta SOUČKA. Narodil se ve State-
nicích, ale po svatbě s Janou Marvalovou se 
stal naším zaníceným občanem. Z historie 
Kněževsi, našich spolků a jednotlivých ob-
čanů zná někdy víc než mnohý z nás. Shání 
fotografie, jezdí za účastníky jednotlivých 
akcí, za našimi bývalými občany se vydává 
i mimo hranice okresu a nechává si od nich 
vyprávět o naší vsi. Zajímá se o všechno. 
Postupně do svých knih vkládá jednotlivé 
události, důležité okamžiky a historické 
mezníky a tak skládá dobovou mozaiku. 

V edici „Obec Kněževes v proměnách doby 
a její výročí“ již vyšly knihy 85 let založe-
ní S K. Sparta Kněževes, 120 let založení  
SDH Kněževes, 90 let založení S. K. Spar-
ta Kněževes, Obec Kněževes a její spolky 
v obrazech, Čaje pro seniory v Kněževsi, 15 
let zpravodaje Kněževák s redakcí LURO, 
150 let Obecné školy v Kněževsi, 90 let za-
ložení spolku „Havlíček“ v Kněževsi. Vět-
šina z nich je možná k zapůjčení v obecní 
knihovně.   Námětů na další je celá řada. 
– např. „Kněževes na poli první sv. války“, 
či „930 let - Kněževes v proměnách času“, 
„Utichlá zahrada“, „Cestou s Josefem Bar-
toňem“ „Kněževes v akci „Z“, aneb kde ty 
staré časy jsou“. Vím, že ta doba se jeví pro 
spoustu lidí nepopulární, ale já bych chtěl 
jejím vydáním poukázat na práci lidí, kteří 
se podíleli vlastníma rukama na budování 
a zkrášlování obce – říká Robert. 

V roce 1999 vyšlo první číslo Kněževáka – 
jejími autory, vydavateli a distributory byli 
Robert Souček a Luděk Černý. Sami dva 

s podporou pár nadšenců vytvářeli bez 
jakékoliv finanční náhrady několik let náš 
časopis, na který jsme dnes zvyklí, a kte-
rý bereme jako samozřejmost. V okolních 
vesnicích nám jej záviděli. Dokonce v roce 
2012 vyhráli první cenu v soutěži „Nejlepší 
zpravodaj obcí Středočeského kraje“ (do 
1000 obyvatel). Robert většinu čísel, hlavně 
zpočátku, vlastnoručně ilustroval a Luděk 
sháněl a zajišťoval sponzory na vytištění. 
Vím, že před uzávěrkou každého čísla to 
bylo v rodině na rozvod … Hlavně před 
vánocemi, kdy žena peče, uklízí a shání vše 
potřebné a očekává, že jí manžel pomůže. 
A on místo toho sedí u počítače a finišuje 
se svátečním číslem Kněževáka, obložen 
všemi možnými lejstry, fotografiemi, fleš-
kami atd.  /Sama jsem to zažila 
na vlastní kůži. Tatínek Vác-
lav Pilný byl léta kronikářem 
Kněževsi. A když téměř celý 
rok dával dohromady brožuru 
k 900. výročí naší obce, počíta-
če, internet, ani mobily nebyly. 
Taťka jezdil po muzeích, sháněl 
povolení k nahlédnutí v archi-
vech, vytahoval ze všech mož-
ných dokumentů informace 
a následně vše přepisoval na 
starém psacím stroji. Největším 
jeho úspěchem bylo získání fo-
tokopie zakládací listiny obce. /

Robert vytvořil několik nástěnných kalen-
dářů s různou tématikou: Kněževeské pa-
mětní listy v obrazech, Obec Kněževes a její 
proměny v čase, Kněževeské spolky, 90. let 
S.K. Sparta Kněževes, Rok v obci Kněževes. 
Když jsme před téměř 30 lety začínaly 
v Českém svazu žen pořádat dětské karne-
valy, bez reptání nám vyřezal z polystyre-
nu a nabarvil metrové šmouly, zajišťoval 
nám ozvučení akcí. Jeho nejposlednější po-
moc – vyřezání velkého polystyrenového 
zvonu na mikulášské. 

Vlastně si uvědomuji, že Robert je nejen 
historik, písmák, ale i kutil a člověk s vel-
kou empatií a invencí. 

Velké díky patří jeho manželce – Janě. Ta 
má svatou trpělivost.
 Takže vlastně děkuji jim oběma. 
 bohdana pavlíková

 poděkování

Chtěl bych poděkovat Robertu Součkovi za 
vydání knihy “150 let obecné školy v Kně-
ževsi”. Nejen za fotografie, které v knize 
jsou, ale i za obsáhlý úvod o tom, jak škola 
vznikala. Sehnat články a dokumenty, vy-
třídit je a samozřejmě i popsání všech foto-
grafií v knize stálo jistě mnoho času a úsilí. 
Ještě jednou díky a to i za všechny knihy 
předtím vydané.  
 Miroslav kubr

 poděkování za betlém

Chtěla bych jménem všech kněževeských 
rodičů velice poděkovat rodině Adam-
číkových a Hanzlíkových za vytvoření 
a celkovou realizaci nového betléma, který 
je umístěn u prodejny potravin. V tomto 
předvánočním čase je to krásná „atrakce“ 
pro naše děti, za kterou se můžeme vydat 
při našich procházkách.  Především v těch-
to zimních měsících, kdy se brzy stmívá, 
oceňujeme i osvětlení jesliček. Již na první 
pohled je zřejmé, že výroba betléma muse-
la zabrat veliké úsilí, čas, energii…

 Moc a moc děkujeme!
 Přeji krásné Vánoce a vánoční svátky.
 Marie Šarapatková

 cirkus kellners

Cirkus navštívil také naši obec. V prostorách u Baráčnické Rychty se 19.10. od 
17.00 sešli ve vyhřívaném stanu všichni, kdo mají rádi zábavu . V programu má 
cirkus drezúru exotických zvířat, hadí a krokodýlí show, drezúru pejsků, koz 
a kanadských páviků, žongléry, akrobaty, kouzelníky a nesmí chybět ani klaun. 
Určitě bylo z čeho vybírat. Budeme se těšit opět za rok. 
co napsaly děti cirkusu: 
My sme byli ve vašem cirkuse a líbilo se nám celé představení měli ste to hezki 
udělaný a moc krásné ani nevím co říct na to hle hezké představení a doufám,že 
se to líbilo i jiní divákům.A ještě něco přijedete příště  … ? Tereza a Martin
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Tradice
 kněževeský beTLéM

Jistě jste postřehli, když jste si šli koupit 
něco do místních potravin, že hned vedle 
prodejny stojí betlém. Konečně. Většina 
okolních obcí již betlémy v obci má. Zají-
malo mě, jak betlém u nás vznikal a jaké 
jsou na něj reakce. Proto jsem se zeptal 
paní Petry Adamčíkové, která s myšlenkou 
betlému přišla.  

Jak se zrodila myšlenka vyrobit betlém 
a umístit ho v obci.
Loni začátkem prosince jsem jela s Hanič-
kou a Martínkem za kamarádkou do Stře-
dokluk. Podnikli jsme malou procházku 
po Středoklukách a zamířili i k místnímu 
betlému, který tam byl postaven. Protože 
už nebyl časový prostor vystavit betlém 
v Kněževsi minulé vánoce, nechali jsme si 
tento nápad na další rok.

byla jeho výroba náročná?
Práce na betlému byly opravdu náročné. 
Nejtěžší bylo postavit samotnou konstruk-
ci betlému. Konstrukce je vyrobena z palet 
a tyto palety váží spoustu kilo. Takže když 
se vše „ztlouklo“ dohromady, bylo oprav-
du náročné s betlémem pohnout.

kdo ho vyráběl a kdo vám s výrobou po-
máhal? 
Samotnou konstrukci betlému vyráběl La-
dislav Hanzlík, zvířátka a Josefa jsem pak 
vyrobila já. Když jsem je nakreslila, tak je 
manžel vyřízl ze sololitových desek a já 
dozdobila. Ovečku zdobily děti ve školce. 
Marii vytvořila Jana Čermáková. Na dalších 
doplňcích jako je např. sláma, větve z jehlič-

natých stromů a osvětlení se podílel Ondřej 
Botka, rodina Čefelínova a Petr Horák.

Jak jste vybírali místo, kde je betlém 
umístěn.
Původně jsme chtěli betlém umístit naproti 
domu pana Staňka nebo naproti domu rodi-
ny Barešových. Po domluvě se starostou obce 
jsme se pak rozhodli vystavit betlém vedle 
místních potravin, protože tam betlém uvidí 
většina lidí, kteří půjdou nakoupit a lidé, kteří 
se jedou podívat na letištní vyhlídku.

Jak reagují děti a dospělí, když jdou ko-
lem betléma? 
Moc mě potěšilo, když jsem viděla, jak zasta-
vilo auto, paní vylezla z auta a šla si betlém 
vyfotit. Z toho jsem měla opravdovou radost.
Dětem se školky se betlém také moc líbil.

 a co příští rok – bude opět betlém? 
Rádi bychom tradici betléma uchovali i do 
dalších let, aby se nejednalo pouze o jed-
norázovou akci. Problémem ale je úscho-
va konstrukce betlému a zvířátek. Pokud 
betlém nebude přes rok umístěn pod stře-
chou, vlivem počasí může dojít ke zničení, 
a jak jsem zmínila výše, vytvořit betlém ne-
bylo vůbec jednoduché.

 Děkuji za rozhovor. 
 Luděk Černý 
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Letiště
 
 speciální Taxi doprava pro osoby 

 s handicapem

Smluvní partner Letiště Praha v oblasti po-
skytování přepravních služeb Taxi Praha 
zajišťuje nově i dopravu pro osoby s han-
dicapem. Vozy upravené pro pohodlné 
cestování osob se speciálními potřebami je 

možné objednat za stejnou cenu jako běž-
né vozy přímo před příslušný terminál. 
Zároveň Letiště Praha prostřednictvím 
asistenční služby MaidPro poskytuje oso-
bám s jakýmkoli handicapem při příletu 
i odletu asistenci zcela zdarma. Více in-
formací naleznete na webových stránkách  
ww.prg.aero v sekci Odbavení cestujících.
 Zdroj: 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí
 Letiště Václava Havla Praha / září 2017

 LeTiŠTě praha roZDaLo

 10 MiLionŮ spoLkŮM 

 a orGaniZacÍM Z okoLÍ

V rámci grantového programu DOBRÉ 
SOUSEDSTVÍ podpořilo Letiště Praha re-
alizaci 54 projektů za 10 milionů korun. 
Finanční příspěvek získala zájmová sdru-
žení, sportovní kluby a různorodé organi-
zace z okolí letiště, jejichž činnosti přispívá 

k podpoře komunitního života. Od roku 
2007, kdy byl grant DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 
vyhlášen poprvé, byly touto cestou realizo-
vány aktivity za více než 85 milionů korun. 
Letiště Praha tak plní dobrovolný závazek 
podílet se na rozvoji blízkého okolí.

 Zdroj: 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí
 Letiště Václava Havla Praha / listopad 2017

MeD Z proDUkce LeTiŠTě praha

 opěT sbÍrá ZLaTé MeDaiLe

Hned dvě zlaté medaile získal med z pro-
dukce včelstev Letiště Praha v soutěži 
Český med 2017 vyhlašované každoročně 
Českým svazem včelařů. Letištní med se 
v hodnocení svazu umisťuje na předních 
příčkách každoročně, letos poprvé však 
byly oceněny hned dva jeho druhy: kvě-
tový řepkový a pohankový. V obou přípa-

INCHEBA EXPO PRAHA s. r. o.

České i slovenské regiony, tradiční evropské země, Amerika, ale i exotické destinace. HOLIDAY 
WORLD 2018 opět na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Veletrh cestovního ruchu Holiday World se řadí mezi nejvýznamnější akce svého druhu, nejen v 
České republice, ale i v regionu střední Evropy. 27. ročník proběhne ve dnech 15. - 18. 2. 2018 v 
areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 12. ročníkem gastronomického veletrhu Top 
Gastro & Hotel. Oba veletrhy každoročně pořádá INCHEBA EXPO PRAHA.

Další informace naleznete na www.holidayworld.cz a www.top-gastro.cz. 

Daniela Vocetková, Marketing Manager, INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o.
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Tip na  
výlet

 ploskovice

Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní 
rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Fran-
tiška Toskánská v první čtvrtině 18. století. 
V polovině 19. století se zámek stal soukro-
mou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsbur-
ského. Při této příležitosti byl zámek zvýšen 
o patro a celkově upraven. Na úpravě zám-
ku pro císaře se velkou měrou podílel jeden 

z nejlepších malířů a dekoratérů 19. století 
Josef Navrátil. Prohlídková trasa sestává z re-
prezentačních místností a ve druhém patře 
zámku je instalována výstava obraz “Z čes-
kého malířství 19. století”. Více na www.za-
mek-ploskovice.cz
 pavel bareš

 vánoční a novoroční provoz piD 2017

I v letošním roce dojde v období Vánoc, Silvestra a Nového 
roku k úpravám jízdních řádů linek Pražské integrované do-
pravy. Zkrácen bude denní provoz na Štědrý den, posílena 
bude naopak silvestrovská noc. V pracovní dny mezi svátky 
dojde k mírnému omezení provozu na úroveň prázdnino-
vých jízdních řádů. 

Během prosince se jízdní řády objeví na webu www.pid.cz 
a také ve vyhledávači spojení http://pid.idos.cz. 
 
 Zdroj: 
 Informační zpravodaj / prosinec 2017 / č.23

dech obdržel med dokonce nejvyšší 100% 
hodnocení. Celkem se soutěže zúčastnilo 
343 medů. Získané zlaté medaile potvrzu-
jí dlouhodobě nejvyšší kvalitu letištního 
medu. Chov včelstev byl na Letišti Václa-
va Havla Praha zahájen v listopadu 2011 
jako jeden ze způsobů monitoringu kvality 
ovzduší.
 Zdroj: 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí 
 Letiště Václava Havla Praha / říjen 2017

 splněný cíl

Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z oblasti 
ochrany klimatu a vlivu na životní prostře-
dí. V porovnání s rokem 2009 snížilo svoji 
uhlíkovou stopu o 9 %.  

Letišti Praha se v tomto roce podařilo spl-
nit cíl, který si stanovilo v roce 2012, a to
postupně snižovat svoji uhlíkovou stopu 
se záměrem dosáhnout 9% pokles oproti

roku 2009. Za jasně měřitelné výsledky a za 
snahy zapojit partnery letiště do společ-
ného úsilí omezit množství skleníkových 
plynu z jejich provozu, bylo Letiště Praha 
oceněno certifikátem 3. úrovně inciativy 
Airport Carbon Accreditation.

 Marika Janoušková, 
 manažerka externí komunikace 
 a tisková mluvčí
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