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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 
V současné době končí zima nezima. Toto období jsme 
zvládli vcelku dobře díky smlouvě mezi obcí a ZD. 
Nemalou měrou o schůdnost chodníků se stará Petr 
Berka, nikdo nemůže říct, že některý chodník nebyl 
schůdný.

Začátek roku byl jako každý rok zaměřen na placení 
obecních poplatků. V současné době má své povinnos-

ti splněna většina občanů, ale jsou zde tací, kteří nesplnili. Byl zmatek s nálep-
kami, které ty velké dodal „Regios“ až ve druhém týdnu. Ten, kdo ji nemá, 
tak si jí může vyzvednout na obecním úřadě. Pro letošní rok zůstaly poplatky 
ve stejné výši jako v předchozích letech. Nevím ale, jak dlouho to obec vydrží, 
neboť ceny za odvoz odpadu se neúměrně zvyšují. Proto Vás vážení spolu-
občané žádám o důslednější třídění odpadu, neboť toto je jedna z cest, jak 
podstatně nezvyšovat náklady na odvoz odpadu.
V posledním čísle Kněževáka jsem se zastavil u rekonstrukce ČOV. Dnes 
mohu říci, že zkušební provoz začal 10. 3. 2016. Druhá linka se začala rekon-
struovat po tomto datu. Ovšem co do rozsahu to bude cca 20% toho, co bylo 
na lince č. 1. Přibližně koncem dubna budeme vědět, co nám zůstane na účtu 
na letošní rok. Obec Kněževes s obcí Tuchoměřice připravuje na duben – čer-
ven den otevřených dveří v tomto objektu.
V únoru na hřišti byla provedena hrubá elektroinstalace, pan Drsek zhotovuje 
rošt pro sádrokartony, poté budou provedeny vodovodní a kanalizační roz-
vody. Na toto nám dalo peníze „Letiště Praha“. Něco ještě zbyde na zednické 
práce. Podle mého budou finance i na dokončení prací na místní kapli. Tyto 
práce přislíbil provést pan Holan.

Tyto tři akce budou pro obec hlavní. Kromě toho musíme udržovat obec v čis-
totě a pořádku. Svou kapitolou je skládka biologického odpadu. Zatím tam 
jsou nějaké problémy, které se snažím s panem Ryvolou řešit. Na druhý po-
kus se povedla instalace knihovny v čekárně na Prahu. Prvá tam nevydržela 
ani 24 hodin a někdo ji ukrad. Opět se na Vás vážení spoluobčané obracím se 
žádostí o spolupráci při úklidu na jaře a s bojem proti vandalům. 

PřiPravOvané aKce:
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Údržba dětských 
hřišť v Kněževsi
V dubnu loňského roku nechala obec Kně-
ževes provést opravu dětských hřišť – za-
jištění bezpečnosti stanovišť pro děti pro-
ti úrazu, natření houpaček a prolézaček, 
úklid prostor apod. Doufáme, že i v letoš-
ním roce bude obec i nadále dbát na bez-
pečnost a údržbu míst pro naše nejmenší. 
Děkujeme. 
Pozn.: Obec v dubnu nechala firmou p. 
Botky upravit vývěsky v obci včetně jejich 
natření.  r

 Datum: 8. 4. 2016 – 11. 4. 2016 

Přistavení: pátek v 16:00
výměna: sobota ve 12:00
Odstavení: pondělí v 8:00

1 x 20 m3 – kontejner bude přistaven:
Před obecním úřadem

 Do kontejneru nepatří:

• zemina
• stavební sutě
• nebezpečné odpady
• TV, PC

 Datum: sobota 9. 4. 2016

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

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

 odpady:

• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, 
 vč. obalů
• použité fritovací oleje

• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další 
 domácí chemie
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

Usnesení OÚ

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 14. 12. 2015:

 ZO schvaluje

1) zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 

za uplynulé 3 měsíce.

2) zprávu místostarostky  obce o akcích, 
které se budou konat do konce letošního 
roku.

3) rozpočet Mateřské školy Kněževes na 
rok 2016 ve výši 489 500 Kč.

4) rozpočet obce Kněževes na rok 2016 ve 
výši 18 640 000 Kč.

5) pověření starosty obce p. St. Kettnera,  
aby udělal poslední změnu rozpočtu roku 
2015 a první změnu rozpočtu roku 2016.

6) smlouvu o provádění prací na veřejném 
pohřebišti obce Kněževes. Od 1.1.2016 bu-
dou tuto službu zajišťovat dvě pohřební 
služby - Josef Veselý IČO 1853237 z Ho-
roměřic a Pohřební ústav Jiří Kapitán IČO 
24148521 z Rudné.

7) umístění regálu na knihy v autobusové za-
stávce směr Praha u zdravotního střediska. 

 Vytvořeno pod záštitou Spolku Havlíček.

 ZO bere na vědomí
1) ve výběrovém řízení na obsazení místa 
nové zubní lékařky ve zdravotním středis-
ku Kněževes byla vybrána MUDr. Ljašen-
ko Krajským úřadem Středočeského kraje.

2) ukončení  pokládky kabelu 22000 V.

3) zprávu Policie ČR, že omezení rychlos-
ti a vjezdu vozidel nad 6t na komunikaci 
Dobrovíz-Kněževes bude vyhodnoceno po 
zkušebním provozu. 

4) dar Letiště Praha ve výši 600 tis. Kč je 
určen na dostavbu kabin na hřišti TJ Sokol 
Kněževes.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 18. 1. 2016:

 ZO vzalo na vědomí
1) znovu zprovoznění vlakového spojení  
Středokluky-Hostivice-Praha (Kladno) od 
15. 12. 2015.

2) proběhne jednání se společností Unipet-
rol o přepravě  LPH cisternovými automo-
bilovými vozy místo vlakovými cisternami.

 ZO bylo informováno o 

žádosti Českého Aeroholdingu o zvýšení 
retenčního prostoru pro zachycení úniku 
LPH na celkovou kapacitu 10 600 m3 leti-
ště Praha-Ruzyně. Stavba souvisí se zá-
měrem Čs. Aeroholdingu vybudovat dvě 
nové nádrže na LPH o celkové kapacitě 
2x 5000 m3. Zastupitelstvo obce pověřuje 
p. starostu Kettnera a p. Červeného jedná-
ním se zastupiteli Čs. Aeroholdingu o této 
problematice.  Zároveň bude projednáno 
zajištění obce a jejích obyvatel v případě ja-
kékoliv poruchy nádrží LPH či úniku LPH 
do půdy a do spodních vod.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 15. 2. 2016:

 ZO vzalo na vědomí

1) doplnění značení silnice Kněževes-Dob-
rovíz - k zákazu vjezdu vozidel 6t přidat 
povolení vjezdu ROPIDu.

2) informaci starosty obce S. Kettnera o po-
kračování prací na ČOV v Tuchoměřicích.

3) proběhl přezkum hospodaření OÚ Kně-
ževes za rok 2015 – bez výhrad.

 ZO schvaluje
1) úpravu ceníku akcí v Kulturním domě 
v Kněževsi. Pro soukromé účely (svatby, osla-
vy…) zvýšit cenu na 2000 Kč za akci na den.

2) odprodej 78 m2 (a 1500 Kč/m2) pozemku 
č.685/1   společnosti PERSA s.r.o.

3) přidělení příspěvku na rok 2016 těmto 
spolkům v Kněževsi: TJ Sokol 10 tis., ČSŽ 
15 tis., Spolek Havlíček 2 tis., Baráčníci 7 tis.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 14. 3. 2016:

 ZO schvaluje

1) zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
za uplynulé 3 měsíce.

2) celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet za rok 2015 spolu se zprávou o výsled-
cích přezkoumání hospodaření za rok 2015, 
kterou vydal Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 
5 – bez výhrad. Dále účetní závěrku obce za 
rok 2015 a účetní odpisový plán pro rok 2016.

3) výsledek výběrového řízení na instalatér-
ské práce v kabinách Sokol Kněževes. Byla 
vybrána nabídka s nejnižší cenou p. Hlušičky.

4) další financování kabin Sokol Kněževes 
bude rozhodnuto na dalším, příp. na mi-
mořádném zasedání ZO.

5) možnost občanů obce Kněževes ukládat 
větve na poli za obecní skládkou od začát-
ku dubna. Spálení zajistí místní SDH.

 ZO bere na vědomí

a) podnět pí Hašplové k řešení rychlosti 
autobusů společnosti Amazon, které pro-
jíždějí obcí Kněževes. 

b) podnět pí Hašplové, týkající se aktuali-
zace webových stránek obce Kněževes.

Obecní úřad

vítání občánků
Již tradičně na Svátek matek, tedy  
v neděli dne 8. května 2016 od 10.30 
hodin se bude konat vítání nových 
občánků. 
Pokud nebude velká zima, přivítáme 
malé kněževáčky v Kapli sv. Václa-
va. V opačném případě jako obvykle  
v přízemí budovy základní školy  
v Kněževsi.

nová tradice?
Byl 28. listopad 2015. Mikulášská zábava pro dospělé. 
V koutě sálu místního kulturního domu již tradičně stál 
velký vánočně ozdobený strom. 
Zábava v plném proudu. Během večera se dražily svícny 
ze soutěže o nejhezčí svícen z mikulášského odpoledního 
dne pro děti. Vánoční smrček se tentokráte nedražil. Co ale 
druhý den se stromem. S dobrým nápadem přišel Roman 
Holan. Krásný smrk ozdobil a umístil hned vedle Kaple sv. 
Václava u místní ZŠ. V noci - barevně zářící strom - nád-
hera. Rozzářený strom již z dálky upoutával pozornost 
kolemjdoucích. Chytrý nápad. Děkujeme. Byla by to zají-
mavá další tradice v obci. Počkáme si na příští rok  Luc

Očkování psů a koček proti vzteklině.
V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK, 
reg.KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.

v sobotu 7. května 2016 od 13.00 do 14.30 hod.
cena za očkování proti vzteklině 80 Kč.
Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes 
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. 
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům 
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.

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

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

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.

 Oprava střechy u zvoničky / 18.11.2015 

jsem potkal souseda Milana Potockého, jak přemísťuje silně 
věkem narušené trámy ze střechy za zvoničkou v ulici Na Slo-
vance.  Jeho kolega bruskou rozřezával tašky … vypadalo to 
dost děsivě … ale více jak 50 let červotočem napadené dřevo 
muselo pryč. S následným úklidem včetně odstranění napada-
ného listí pomohla paní Jana Potocká. V pátek se již nová stře-
cha blýskala vedle dominantně stojící zvoničky. Přibyla další 
opravená památka do naší krásné vesničky. Děkujeme. 

 Luděk Černý
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11. Čaje pro seniory aneb 
povelikonoční posezení 
pro mírně pokročilé soutěž o titul 
„Kněževeská pomlázka“

2. duben LP 2016
17.00 – 21.00 hod.

Kulturní dům v Kněževsi
hudba - tanec - zpěv: 

hraje orchestr Ladislava Krupičky
doprovodný program:

kulturní vystoupení dětí 
a mládeže, předtančení, „něco“ 

ke Staročeským májům 
videopromítání, vyhodnocení 

„Kněževeské pomlázky“ poveliko-
noční překvapení, kolo štěstí 

Vstup dobrovolný
Akci pořádá OÚ Kněževes, organizačně za-
jišťuje volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes.

POZvánKa

Po zahájení v kapli Ing. Vlčkovou, před-
nesli žáci základní školy své básně a písně 
a za doprovodu kapely „Zpěvná parta“ 
jsme otevřeli již III. ročník Výstavy Betlé-
mů, tentokrát na téma Andělé. Pochvalně 
o akci se vyjádřil i starosta obce Stanislav 
Kettner i přítomný farář P. Alain Cleyssac. 
V teple vytopené třídy si po celé odpole-
dne mohli všichni příchozí prohlédnout 
nejen nové, naglazované anděly do Kněže-
veského Betléma a ovečky, ale také celou 
sbírku andělů z různých materiálů. Mezi 
několika Betlémy jsme tentokrát měli dva 
od stejného autora, každý jinak zpracova-
ný a ozdobený. 

Hodně návštěvníků překvapil sníh a ne-
chtěli věřit, že je umělý. R. Souček nám 
k němu poskytl i materiály o původu. Asi 

největší obdiv sklidily vyšívané, černobí-
lé i barevné obrázky v rámečcích. (Máme 
přislíbeno zapůjčení větší části sbírky na 
příští rok.) Co mi však udělalo největší 
radost, že jsme se již pustili do figurek. 
Někdo si troufnul na postavičku sám, ně-
kteří vytvářeli ve dvojicích. Uvařili jsme si 
čaj nebo kávu a za doprovodu muzikantů, 
kteří hráli na přání, jsme strávili příjemné 
tvoření. Ti, co se přišli podívat na výstavu 
až v průběhu odpoledne, obdivovali vzni-
kající postavy pasáčka, dívky s vánočkou, 
dvojice dětí, pekaře, pána s paní … Po do-
plnění zadní strany byly figurky zabaleny 
do folie a pozvolně vysušeny. Vyfotografo-
vané figurky teď čeká přežah na 900°C. Tak 
nám držte palce, aby všechny vydržely vý-
pal na vysokou teplotu (loni jeden z andělů 
praskl). Děkujeme všem vystavovatelům, 

kterých letos bylo 16, a vystavovali něko-
lik desítek exponátů. Každý návštěvník si 
na památku odnesl Pamětní list (vytvořil 
Luděk Černý) a malý kalendář od OÚ. Pří-
pravný výbor ve složení Ivana Roučková, 
Iva Farová a Luděk Černý za pomoci Vác-
lavy Vlčkové má již nyní naplánováno, co 
bude příští rok. Máte se na co těšit.

 Za organizační výbor ivana roučková

 Lednové sezení Baráčníků / 9. 1. 2016

Na svém prvním sezení členů Obce Baráč-
níků Kněževes bylo na programu jednání 
řada důležitých bodů. V úvodu jednání 
byla přijata do řad Baráčníků další nová 
členka Jaroslava Sůvová. Slib splnila na 
právu rychtářském a do rukou rychtáře 
Zdeňka Vorlíčka.

Dále se hodnotilo prosincové výroční seze-
ní, kde byli přítomni zástupci z konšelstva 
baráčníků z III. župy z Prahy, ze Středo-
kluk, Hostouně a Prahy. Byla také potvr-

zena revize krojů, vytvoření webových 
stránek baráčníků na webu obce, zkvalit-
nění facebooku baráčníků, zavedení inter-
netu do Rychty. Na návrh souseda Luďka 
Černého bylo schváleno vydávání nové-
ho baráčnického zpravodaje pod názvem 
„Kněževeský Baráčník“. Byla zhodnocena 
aktivita stávajících členů. Byl opětovně 
projednán i návrh nového praporu baráč-
níků. Projednala se i příprava dárků pro 
akci OÚ Kněževes vítání občánků v roce 
2016 i účast na akcích III. župy a akcích 
okolních baráčnických obcí.  Ale hlavním 

bodem jednání byla příprava květnových 
Staročeských májů, tentokráte již pátých 
novodobých.  Po skončení sezení tetičky 
i sousedé začali již na máje připravovat 
krepové ozdoby, drátěné konstrukce na 
ozdoby májek apod.   
 Obec Baráčníků Kněževes

 Máje v Kněževsi

Sluníčko v kvetoucí a zpěvné jarní přírodě 
pravděpodobně přimělo lidí, aby společ-
ně a neobvykle slavili tuto dobu májovou. 
V Kněževsi se slavnost Máje obnovila před 
několika lety nadšením souseda Luďka Čer-
ného a dalších jedinců, které dokázal získat. 
Každoročně, v polovině května jsou přivítáni 
všichni občané, hosté, vedení obce se staros-
tou, kteří se sejdou před Kulturním domem 
v sobotu o 14. hodině k zhlédnutí předtanče-
ní České a Moravské Besedy, které vznikly 
z popudu skladatele B. Smetany a spisova-
tele J. Nerudy astaly se ozdobou mnohých 
plesů, hlavně staročeských bálů.

V Kněževsi je Beseda taneční perličkou s dět-
mi z Číčovic, kterým bývá odměnou nadšený 
potlesk s obdarováním v Baráčnické rychtě. 
Ostatní občané, po vyzvání Zdeňkem Vorlíč-
kem - rychtářem baráčnické obce v Kněževsi, 
pokud počasí dovolí, vytváří průvod směřu-
jící postupně k domům s břízovou haluskou 
za děvčaty ochotnými si zatančit.
Slánská řízná hudba vyhrává krojovaným, 
nekrojovaným, proplétajícím se dětem, ma-
minkám s kočárky do kroku. Nad průvodem 

se tyčí smrková až dvoumetrová májka hýří-
cí trikolórovou barevností, s umělými květi-
nami na dvou věncích, z nichž spodní větší 
věnec je ověšen barevnými fábory přidržo-
vanými dětmi i dospělými. Tíhu s odpověd-
ností za nepoškození májky nese na svých 
bedrech statný chasník Ondřej Botka.
Před průvodem se pohybují dvě mužské po-
stavy v charakteristickém oblečení „Kecala“ 
a „Drába“. Soused Milan Ryvola v roli „Ke-
cala“ přivádí děvčata k tanečníkovi s výzvou 
k tanci a poté odvede děvče zase zpět k domu.
Dráb Péti Matiáška je velmi hodným drábem 
netoužícím trestat prohřešky kohokoliv, ale 
co bylo, nemusí být stále. U pomníku obětí 
války se průvod zastaví, aby pietně vzdal 
poctu. Po několikahodinovém maratónu 
účastníky přivítá rychta vonící klobásami 
grilovanými sousedem Bohumilem Zei-
dlerem a dalším občerstvením z rukou žen 
spolku Havlíček, svazu místních žen či žen 
z TJ Sokol. Po krátkém oddechu dochází 
před rychtou ke stržení uhlídané téměř 5 
metrů vysoké smrkové májky, která se stává 
výhrou chasníka O. Botky a ten ji odváží do 
své usedlosti. V podvečerních hodinách ro-
zezvučí hudba taneční sál Kulturního domu 

téměř do ranních hodin. Pro příští Máje se 
připravuje výstava kreseb a maleb několika 
tetiček.
Letos dochází k některým úpravám:
Naší snahou je získání mladých tanečníků 
k protančení dívek a žen, získání dalších mla-
díků do průvodu a děvčat, která by se nebála 
zatančení. Rozšiřujeme možnost tance že-
nám různého věku. Ve všech případech: zá-
jemci se mohou přihlásit u rychtáře Zdeňka 
Vorlíčka (724 540 453) nebo u místorychtáře 
Luďka Černého (723 104 562).
Letos se máje konají 14. května se srazem 
o čtrnácté hodině před Kulturním domem. 
Tentokrát nepřijedou děti z Čičovic pro za-
neprázdnění a my hledáme náhradu. Dou-
fejme, že se podaří Besedu předvést.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípra-
vách Májů, hlavně místním spolkům.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Kněževsi za 
peněžní podporu a další vstřícné kroky.

Děkujeme všem dárcům za peněžní a věcné dary.

 Pro Kněževák připravila sousedka
 Marie novotnáKaple svatého Václava na Štědrý den loň-

ského roku již podruhé přivítala naše kně-
ževeské i přespolní občany na Vánočním 
sousedském setkání. Slavnostní atmosféru 
doladil Betlém, plamínky svíček a vůně 
františků. Naše pozvání přijal i pan farář P. 
Alain Cleyssac, aby všem popřál požehna-
né Vánoce.

Opět jsme si zazpívali několik koled, připo-
mněli si vánoční tradice a zásluhou rodiny 
Roučkových jsme se mohli ohřát připrave-
ným svařáčkem a punčem. Popřáli jsme si 
krásné sváteční dny, zavzpomínali a poté 
jsme se rozešli do svých domovů.

Díky panu Romanu Holanovi byl po miku-
lášské besídce ozdobený strom převezen 
z kulturního domu před Kapli, kde byl roz-

svícen již v době adventu a dělal po 6 týd-
nů radost školákům i všem kolemjdoucím.
(Pozn. redakce: Hlavním organizátorem 
akce byla spolu s Ivou Roučkovou i mís-
tostarostka Václava Vlčková, která hřejivými 
slovy a vánočním přednesem básní doplnila 
vánoční atmosféru setkání občanů v Kapli.)

 ing. václava vlčková
 místostarostka obce

výstava Betlémů

vánoční sousedské setkání

Baráčníci

Baráčnická hymna:Baráčník být – to má je slast,milovat vždy svou drahou vlast.Já rád vždy dám, co mého jest,bych zachoval svých předků čest.Ty Čechy mé, vlast předrahá, jestBaráčníků otčina.Ty Čechy mé, vlast předrahá, jestBaráčníků otčina.Úkol náš jest čestným vždy být,vždy darovat, kde nutno jest.By rád vždy Čech tu v Čechách žil,by blahobyt vždy u nás byl.Ty Čechy mé, vlast předrahá,jest Baráčníků otčina.Nuž spojme se v železný kruh,při dobrých srdcích stojí Bůh.



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 1/2016 6 7

 Obecní knihovna

vÝrOČÍ aUTOra (9) / Joseph rudyard Kipling 
13. 12. 1865 – 18. 1. 1936
Narodil se v indické Bombaji jako syn malíře pracujícího pro brit-
skou koloniální správu, dětství prožil v Indii, kam se po absolvo-
vání internátní školy v Anglii roku 1881 opět vrátil. Stal se pomoc-
níkem šéfredaktora anglických novin v Láhauru, kde mu otiskli 
první verše a krátké povídky. Přestože pak v Indii strávil pouhých 
sedm let, načerpal tu náměty pro svou nejlepší tvorbu. V osmde-
sátých letech 19. století se definitivně prosadil jako básník  i jako 
prozaik. Podnikl cesty do Číny, Japonska a Spojených států. Po 
sňatku s Američankou Caroline Balestierovou roku 1892 žil čtyři 
roky ve Vermontu v USA, kde napsal své slavné Knihy džunglí. 
V Londýně, kam se s manželkou roku 1896 přestěhoval, vydal své 
další romány, ale stále psal i poezii. Ve vlasti byl ceněn především 

jako básník opěvující mužnost a vlastenectví, jeho próza nebyla 
tak vyzdvihována. Přelom století pak znamenal vrchol jeho lite-
rárních úspěchů a roku 1907 mu byla udělena Nobelova cena za 
literaturu. 
Próza: Obrázky z Indie, Za kouzlem drahokamů, Stateční kapitá-
ni, Prosté povídky z indických hor, Světlo, které zhaslo, Od moře 
k moři, Kim, Fantasie, Tři vojáci, Černé na bílém atd. 
Básnické sbírky: Oddílové popěvky, Kasárenské balady, Sedm 
moří, Pět národů.

Seznam knih
Důležitá informace pro čtenáře i zájemce o četbu: na internetových 
stránkách OÚ www.knezeves.cz je aktualizovaný seznam knih 
obecní knihovny. 
 Pavel Bareš, knihovník

 Obecní „muzeum“

Vážení spoluobčané, v případě, že máte doma písemnosti, fotografie či předměty z dob minulých a chcete je zapůjčit pro účely 
„muzea“, kontaktujte paní Libuši Kučerovou či paní Janu Černou na tel. 220 950 606 nebo pana Luďka Černého na tel. 723 104 562  
(e-mail: knezevak.ou@seznam.cz). Naší povinností by mělo být zachovat historii i pro další generace.  Děkujeme.    Luc

 výstava Dobrovíz v náruči památkové péče aneb včera,
 dnes a „kdyby“ (část ii.)

Slovo „rezervace“ může vzbuzovat negativní emoce. Některým 
lidem evokuje představu něčeho, co připomíná jakýsi „skanzen“ 
a vede k chybné domněnce, že by ve vsi měl být zastaven vývoj se 
všemi jeho soudobými projevy. Smysl památkové ochrany je však 
v něčem jiném. Historické stavby a prostředí celého sídla by měly 
být nejen zachovány, ale i zhodnoceny a využity novým způsobem 
odpovídajícím dnešním potřebám. Ne nadarmo jsou historické 
stavby v zahraničí mnohostranně využívány a mnohdy jsou řaze-
ny k nejvíce ceněnému bydlení. U nás bývají často a nezaslouženě 
„popelkou“, která nedostala tři oříšky, aby se mohla představit „na 
plese“ evropské architektury ve své plné kráse. 

Pojďme se společně zamyslet nad skutečným významem pojmu 
vesnická památková rezervace a projděme se výstavou věnovanou 
výsledkům postupné obnovy Dobrovíze.
Historické jádro vsi představuje soubor vesnické architektury, kte-
rý nemá v současnosti v širším regionu z hlediska stupně docho-
vanosti architektonických, urbanistických a památkových hodnot 
srovnatelnou analogii. Dobrovíz byla, na rozdíl od jiných sídel, 
ve své centrální části ušetřena větších necitlivých modernizačních 
zásahů, a stala se tak ojedinělým dokladem urbanistického a ar-
chitektonického vývoje vsi v bezprostředním okolí Prahy od stře-
dověku po 19. století. Je svého druhu pokladnicí vesnického archi-
tektonického dědictví.
 Mgr. Markéta Hanzlíková
 NPÚ ÚOPSČ

 Maturitní ples

12. února se v kulturním domě konal maturitní ples 4. ročníků Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky spojený s imatri-
kulací 1. ročníků oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika podnikání. Večer doplnilo i profesionální předtančení a půlnoční překvapení. 
Až tady jsme si uvědomili, jak nám dívky za ty 4 roky studia zkrásněly a chlapci zmužněli. Studenti si nechali krásně vyzdobit sál a tato 
výzdoba udělala radost i následující den při Dětském karnevalu a Valentýnské zábavě. ing. václava vlčková
 učitelka ISŠ St. Kubra Středokluky

Pozvánka
Obec Baráčníků Kněževes srdečně 

zve všechny občany z Kněževsi a okolí na 

5. novodobé Staročeské máje. 
14. květen 2016

Program:
14.00 – Staročeská beseda 

(taneční vystoupení před Kulturním 
domem v Kněževsi)

- následuje průvod obcí s hudbou a překvapením

18.00 - Staročeská veselice 
(Kulturní dům v Kněževsi)

Hraje hudba Jaromíra Hory.

 Hravé lyžování

Naše školka se již poněkolikáté zapojila do 
programu Hravého lyžování na sjezdovce 
v Chotouni u Jílového. Jedná se o týdenní 
kurz, kdy děti jsou na svah odváženy ka-
ždý den ráno od školky a krátce po poled-
ni se vracejí na oběd zase zpět do školky. 
Během dopoledne absolvují dvě hodinové 
lekce na svahu, v pátek pak je celý kurz 
završen závody. Děti jsou rozděleny k in-

struktorům podle výkonnosti. A jak se 
v průběhu týdne postupně zlepšují, jsou 
přeřazovány do vyšších družstev. Nako-
nec sjede kopec opravdu každý. Když ne 
velký, tak alespoň ten malý. Paní Novotná, 
která kurzy již po řadu let provozuje, má 
veškeré činnosti bezvadně zorganizované. 
Dětem se věnuje dostatečný počet proško-
lených instruktorů, každý má své jasně 
dané úkoly, při přezouvání a nástupu na 
svah vše odsýpá jak na vojně.

Letos jezdilo na svah z naší školky téměř 
dvacet dětí. Všechny dostaly po pátečních 
závodech diplom, medaili a malý dáreček. 
A my vám přinášíme několik fotografií ze 
sjezdovky.

 Za Vaši školku Mgr. niké Slabová

 Dva týdny s cizojazyčnými stážisty

Již poněkolikáté se naše školka zapojila do 
projektu, ve kterém hostíme cizojazyčné stá-
žisty. Stážisté přijíždějí do České republiky 
ze zemí celého světa. Tráví v Čechách něko-
lik týdnů, poznávají naši zemi a dopoledne 
všedních dní tráví ve školách či školkách. 
Jedná se o studenty vysokých škol, dorozu-
mívacím jazykem má být prioritně angličtina. 

K nám letos zavítal Ahmed z Egypta a Mu-
tia z ostrova Sumatra v Indonésii. Stážisté 
představují dětem svoji zemi přiměřenými 
prostředky vzhledem k jazykové bariéře 
a věku dětí. Dopoledne se zapojují do běž-
ných činností ve třídách, chodí s námi na 
procházky a na zahradu. Děti nemají tolik 
komunikačních zábran, jako my dospělí, 
a přítomnost stážistů je pro ně příjemným 
zpestřením a přínosem mnoha nových 

zkušeností. Zároveň se nám daří naplňovat 
požadavky Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání v oblasti 
multikulturní výchovy, a to tou nejpřiro-
zenější cestou – totiž prožíváním reálných 
situací v bezpečí školky. Do projektu se 
rozhodně zapojíme i v příštích letech. 
 
 vaše školka

Vážení spoluobčané Kněževsi, dostala 
jsem k přečtení poslední číslo Kněževáka. 
Ocenila jsem nejen kvalitu Vašeho časo-
pisu, ale i zajímavé příspěvky informují-
cí o bohatém kulturním programu, který 
v obci pořádají zájmové spolky a obecní 
úřad. Chtěla bych také přispět informací 
o našem spolku zahrádkářů, oficiálně ZO 
Český zahrádkářský svaz-ČZS. Jak jistě 
víte, v Kněževsi působíme již léta, tak chci 
pro ty, kteří to již nepamatují, připome-
nout trochu historie. ZO Českého zahrád-
kářského spolku vznikla v 70desátých le-
tech minulého století díky p. Douděrovi, 
tehdejšímu předsedovi JZD, Ing. Olexovi, 
Ing. Hüblovi a Ing. Labounkovi. Byl roz-
parcelován neudržovaný sad a rozdělen 

na - tehdy možných - přibližných 400 m2 
vč. příjezdových cest. Výhodou byla i stud-
na, která tehdy byla používána jako jediný 
zdroj vody pro přilehlý kravín. Jednotlivé 
parcely byly přiděleny členům JZD, kteří 
o to měli zájem, a několik parcel bylo re-
zervováno pro tehdy patronátní podnik - 
kasárna Ruzyně. V 90letech došlo k nápra-
vě křivd na sedlácích a tak jsme zjistili, že 
zahrádky jsou na pozemcích současných 
majitelů, a to pí Sedláčkové, p. Chvoje a  
p. Kubra, kteří s námi uzavřeli smlouvy 
na pronájmu. Bohužel před 3 lety nám 
smlouvu vypověděl p. Chvoj, který zde 
chtěl chovat ovce a dodnes jeho pozemek 
zeje prázdnotou. V současné době máme 
25 zahrádek obsazených v nájmu pí Sed-

láčkové a p. Kubra spolu s pí Hanzlíkovou.  
Z toho 6 parcel využívají občané Kněževsi, 
ostatní parcely obhospodařují občané Pra-
hy a Kladna. Protože většina členů bydlí 
mimo obec Kněževes, máme problém se 
zúčastnit akcí pořádaných kněževeskými 
spolky či akcemi pořádanými OÚ, kde 
bychom byli schopni třeba vystavit své vý-
pěstky. V květnu - při májích - na zahrád-
kách ještě nic není a v lednu - při výstavě 
chovatelů - už nic není. Přesto jsme rádi, že 
můžeme pobývat v tak pěkné, čisté a upra-
vené obci Kněževes. Děkuji za pomoc  
p. Boukalovi se sepsáním historie.
 S pozdravem 
 Uhlíková Ludmila 
 předsedkyně ZO ČZS

Mateřská škola

Zahrádkáři
ČSŽ – Klub Kněževes srdečně zve všechny děti a jejich “fandy“ na

DoPoLEDnE PLnÉ SoUTĚŽÍ a záBavY.
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ HRAD, 

CESTA ZA POKLADEM. 

Občerstvení pro děti zajištěno. !!! Za bezpečnost dětí si ručí rodiče !!!

v sobotu 28. května 2016 od 10.00
na místním fotbalovém hřišti

dětský den
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 Ohlédnutí za uplynulými svátky

Začátkem ledna psaly děti slohové práce o tom, jak prožíva-
ly Vánoce a příchod nového roku 2016. Některé zdařilé práce 
spolu s obrázky přikládáme. 
 Za 3. a 4. třídu ZŠ v Kněževsi 
 iva Farová a irena Houbová

 ZPrávY Z FOTBaLU

Po podzimní části je naše mužstvo na 13. (předposledním) mís-
tě s jedenácti body. Za námi jsou V. Přílepy, které jsme ve velmi 
důležitém utkání porazili 3 : 1 na jejich hřišti. Špatný byl zejména 
začátek soutěže, kdy ze čtyř zápasů jsme pouze dvakrát remizo-
vali, a to jsme hráli třikrát doma. V dalších zápasech nějaké body 
naskočily, ale bohužel i vysoké porážky (Rudná 0 : 9, Vonoklasy 
0 : 6, Horoměřice 0 : 7).   
Pro jarní část se vrátí z hostování z Roztok Ondra Staněk, což bude 
velká posila. Náskok na Přílepy je sedm bodů, před naším muž-
stvem jsou Jinočany se stejným počtem bodů. Ani ostatní mužstva 
nám moc neutekla, takže vylepšit umístění by nemělo být nad 
naše síly. Sestupovat bude pravděpodobně jen poslední mužstvo, 
protože z I.B třídy není žádné mužstvo okresu Praha – západ ani 
zdaleka na sestup. 
Jarní část začínáme 27. 3. ve Statenicích a pokračuje každý týden až 
do19. 6. To budeme hostit právě Přílepy.

Budeme rádi, přijdete-li nám fandit 3. 4. od 16:30 na náš první 
domácí zápas.

 volejbal

Před koncem roku (30.12.) si „eliťáci“ z Kněževsi udělali malou 
změnu a šli si zahrát „plážák“ do Prahy (sportovní areál ve Střešo-
vicích). Byla to příjemná změna před nadcházejícím Silvestrem.     

 Silvestr v Kněževsi / 31. 12. 2015

Poslední den v roce. Volejbalisté v místní restauraci „V Maštali“. 
Zábava, dobré jídlo, příjemné prostředí, svíčky, hudba a zpěv při 
kytaře … to vše provázelo celý silvestrovský večer. O půlnoci se 
šlo přivítat Nový rok před restauraci. A svoji roli splnit krásný 
dlouhotrvající ohňostroj. Byla to důstojná oslava rozlučky s rokem 
starým. 

(Pozn. redakce: Krásný a snad dosud v historii nejdelší ohňostroj 
v Kněževsi zajistili pánové Miroslav Zettel a Petr Popelář).        

 Za volejbalisty z Kněževsi Luc

 nohejbal

V sobotu 20. 2. proběhl v Kulturním domě již asi počtrnácté pres-
tižní nohejbalový turnaj trojic Kněževeská „Prda“. Protože jsme 
limitováni jedním kurtem, tak se na některé zájemce nedostalo 
a museli jsme je odmítnout. Celkem se zúčastnilo 9 týmů.  Hrálo se 
každý s každým na 2 vítězné sety. Celý turnaj  začal v 9 hodin prv-
ním utkáním domácí  „Rarity“  a smíšeného týmu „Dvě + Luboš“. 
Tým „Rarita“ po pěkném výkonu zvítězil 2:1 a tím nejen, že začal 
bezvadný turnaj, ale i spanilá jízda „Rarity“ turnajem. 
Celý turnaj probíhal v duchu fair-play. Zápas střídal zápas a „Ra-
rita“ vyhrávala zápas za zápasem. Někdy jednoduše, jindy po 
tuhém boji. Náš tým nezastavil ani oběd v podobě guláše od  Pe-
try. Našel se pouze jeden soupeř - pozdější vítěz turnaje „Horor“ 
Horoměřice, který byl nad síly našeho týmu.  „Rarita“ podlehla 
0:2. Celý turnaj skončil po 17. hodině  posledním zápasem prv-
ního „Hororu“ a posledních „Cibulis“.   I když už bylo vše jasné, 
tak nikdo nic nevypustil a zápas se dohrál v plném tempu za po-
vzbuzování všech zúčastněných. Turnaj vyhrál  „Horor“, domácí  

„Rarita“ skončila na nádherném druhém místě a třetí skončil tým 
z Pankráce „Dvě+Luboš“. K vidění po celý turnaj  byly nádherné 
nohejbalové situace, které vždy doprovázel pokřik a potlesk divá-
ků. Celá akce skončila ve vinárně „Hrnčírna“, kde jsme společně 
turnaj probrali a zakončili definitivně.
 Za Nohejbal „Rarita“  Kněževes  momentálně nehrající 
 vláďa Dvořák

 Projektový den 16. 11. 2015

V pondělí dne 16. 11. jsme dětem 
připravili projektové vyučování. 
V minulých letech probíhalo již 
pravidelně na druhém stupni naší 
školy a letos se zúčastnily všechny 
děti na prvním stupni. Do Kněžev-
si přijela pátá třída s panem učite-
lem Emilem Červeným a hned ráno byly děti rozděleny do smíšených 
skupin z jednotlivých tříd. Vedoucím každé skupinky byl žák 5. třídy. 
Na začátku jsme si zazpívali píseň Večerníček. Na harmoniku nás krás-
ně doprovodil pan Mgr. Emil Červený.

Tématem dne byla Pohádková škola a všichni jsme si připravili masky po-
stav z pohádek. V každé třídě byla 3 stanoviště, na kterých skupiny plni-
ly úkoly. Děti si zahrály divadlo, složily puzzle, vyrobily model televizní 
obrazovky s Večerníčkem, vyhledaly dvojice pohádkových postav, vyro-
bily Večerníčkovu čepici z novinového papíru apod. Po úspěšném splně-
ní všech úkolů dostali žáci zaslouženou odměnu. Za ni bych ráda touto 
cestou podě-
kovala spolku 
žen z Kněžev-
si, který škole 
na tyto výdaje 
pravidelně při-
spívá.
 Za 3., 4.  
 a 5. třídu učitelka
 iva Farová

Den před Vánocemi jsme pekli linecké a babička nám poslala perníč-

ky. Když bylo upečeno, šli jsme spát. Na Vánoce jsme zdobili strome-

ček. Přijeli k nám děda a babička, šli jsme ke stolu večeřet.

Ježíšek třikrát zazvonil a začali jsme rozbalovat dárky. Vánoce utekly 

a byl Silvestr. Koupili jsme rachejtle a chlebíčky i šampaňské. Vypus-

tili jsme rachejtle a pili šampaňské. Potom skončily prázdniny a byla 

škola. Doufám, že i vy jste měli hezké prázdniny.

 
 

nikita Čermáková

Před štědrým večerem jsme napekli cukroví a potom jsme oz-dobili vánoční stromeček. Stromeček jsme ozdobili ozdobami ve tvaru: sněhuláčků, andělíčků, hvězdiček a tak dále. Moc jsme se těšili na nadílku od Ježíška. Od Ježíška jsme dostali velmi pěkné dárky. Potom jsme se těšili na Silvestr. Silvestr byl moc hezký a hezky jsme ho oslavili. Poté skončily prázdniny a tě-šil jsem se do školy na kamarády.  
Lukáš Kašpar

rozpis jara:
27. 3. 15.00 Statenice - Kněževes  
 3. 4. 16.30 Kněževes – Tuchoměřice B 
10. 4. 16.30 Jíloviště B – Kněževes 
16. 4. 17.00 Dobřichovice – Kněževes 
24. 4. 17.00 Kněževes – Vonoklasy 
30. 4. 17.00 Třebotov – Kněževes

8. 5. 17.00 Kněževes – Rudná
14. 5. 17.00 Kazín – Kněževes
22. 5. 17.00 Kněževes – ČervenýÚjezd 
28. 5. 17.00 Jinočany – Kněževes
5. 6. 17.00 Kněževes – Dobrovíz

12. 6. 17.00 Horoměřice – Kněževes
19. 6. 17.00 Kněževes – Velké Přílepy

Základní škola TJ Sokol Kněževes
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Kněževáček
Pro malé i větší čtenáře Kněževáka. Chcete pomoci při jeho tvorbě? Máte možnost. 
Redakce pro Vás vytvořila novou rubriku pod názvem „Kněževáček“. Do této rub-
riky můžete sami i za pomoci rodičů, dalších dospělých či sourozenců a kamarádů 
vytvářet a zasílat články, které napíšete, fotografie, co nafotíte buď doma nebo 
na vycházkách či výletech, můžete zasílat i vtipy - pochopitelně slušné, vytvářet 
křížovky, hádanky. Můžete posílat i něco namalovaného. Kdo si troufne na napsání 
krátkého příběhu ze života, co zažijete ve škole, co se Vám líbí nebo nelíbí, co Vás 
zaujme třeba na internetových stránkách apod. – pošlete to do „Kněževáčka“. 
Vždyť nejenom „dospěláci“ mohou mít své stránky ke čtení …

Kam to všechno posílat?
1) mailem: knezevak.ou@seznam.cz 
2) přinést na Obecní úřad v Kněževsi. 
Když budete mít dotazy, můžete volat na mobil: 723104562 (pan Luděk Černý).

Požádejte třeba rodiče nebo někoho blízkého kolem Vás, ať Vám s tím ze začátku 
pomohou … 
Redakce „Kněževáčka“ se už těší na Vaši tvorbu. 
Pozn.: Uzávěrka dalšího čísla Kněževáka  je 31. května. 
Do tohoto data posílejte své příspěvky do rubriky „Kněževáček“. 
 redakce

Malý úkol na přemýšlení
Řídíš auto a udržuješ konstantní (stále stejnou) rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské 
požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou cválá prase, které je zjevně větší než tvoje auto, a proto ho 
nemůžeš předjet. Zezadu tě pronásleduje vrtulník letící na úrovni terénu. Prase a vrtulník mají přesně takovou rychlost jako 
tvoje vozidlo. Co musíš udělat, aby ses v bezpečí dostal z této situace? Dobře si to promysli, co bys měl udělat….

Řešení: Rychle slézt z toho dětského kolotoče ...

Příprava 
na 
Velikonoce

Zuby

Zoubky Zoubečky

Zoubky si čistíme už 

od malička vždy

ráno a večer.

  Jak si správně čistit zoubky: Zubní říkanka:

Čistím zoubky řízy, řízy, 

ať jsou bílé jako břízy.

Čistím zoubky říz a říz,

ať jsou bílé jako sníh.

Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, 
horní a pak ještě dolní řadu. 

Čistím zoubky říz a říz,

ať má každý radost z nich.
Zubní omalovánky:

       Pro Kněževák zpracovala Marie Davidová.

Zuby

Zoubky Zoubečky

Zoubky si čistíme už 

od malička vždy

ráno a večer.

  Jak si správně čistit zoubky: Zubní říkanka:

Čistím zoubky řízy, řízy, 

ať jsou bílé jako břízy.

Čistím zoubky říz a říz,

ať jsou bílé jako sníh.

Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, 
horní a pak ještě dolní řadu. 

Čistím zoubky říz a říz,

ať má každý radost z nich.
Zubní omalovánky:

K n ě ž e v á Č e K:  součást Kněževáka, ročník 0, březen 2016, redakce: Mgr. Luděk Černý, Barbara Kubů, redakční rada: Marie Davidová,  
Ing. Petra Adamčíková, Mgr. Niké Slabová, Mgr. Iva Farová, Ivana Roučková.  ©2016
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Čistím zoubky říz a říz,

ať má každý radost z nich.
Zubní omalovánky:

       Pro Kněževák zpracovala Marie Davidová.
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Hasiči

Svaz žen - Klub Kněževes ČUS - Sportuj s námi! 

Projekt ČUS „SPOrTUJ S náMi“ podporuje akce, které jsou ote-
vřené sportující veřejnosti. V programu pro zimní měsíce najde-
te spoustu akcí, které jsou vyhlašovány jako krajská kola závodů 
v běhu na lyžích či ve sjezdovém lyžování a mají otevřenou katego-
rii pro sportující veřejnost. Nebojte se a přihlaste se do těchto závo-
dů, většinou mají velmi dobrou úroveň a jedou se na dobře uprave-
ných tratích. V nabídce je však řada akcí z dalších sportů. Sledujte 
na: www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
 Zdroj: ČUS – zpravodaj České unie sportu, 2/2016

 Opět „Hody“ pro hasiče

Jak jsme informovali ke konci roku, rozhodli 
se hasiči znovu opakovat „vepřové hody“ 
a tuto podařenou akci z minulého roku na-
plánovali tentokrát na 6. února. Celotýdenní 
přípravy, do kterých se zapojila stálá hrstka 
hasičů a zejména rodina Čefelínova, vyús-
tily v sobotní ráno zahájením „vepřových 
hodů“ “ pro místní aktivní hasiče, ale hlavně 
pro dlouholeté členy SDH. Od ranních ho-
din byla asi desítka hasičů zapojena dočilé-
ho pracovního ruchu a tak jako minule práce 
organizoval L. Krupička s D. Krupičkovou. 
Tibyli za jejich vynikající přístup a pomoc 
při „hodech“ obdarováni „permanentní 
vstupenkou“ na všechny akce v budoucnu 
pořádané místními hasiči. Celodenní rušný 
kolotoč byl ukončen po čtvrté hodině, kdy 
při chlazení polévky došlo i na společné 
foto. Přímo v místě se sešlo jenpár seniorů, 
i když naši hasiči osobně obcházeli většinu 
s pozváním. Pro ty, kdo se nemohli osobně 
zúčastnit, byl učiněn rozvoz našimi hasiči 
a všichni byli obdarováni „výslužkou“. Na 
závěr po ukončení pracovních povinností 
došlo i na společné příjemné posezení, kdy 

bylpromítnut klip z minulých hodů vytvo-
řený L. Hanzlíkem, a do večerních hodin se 
popíjelo a diskutovalo. Na finální úklid do-
šlo v nedělní dopoledne a tak byl zakončen 
tento hasičský týden, za jehož zdárný prů-
běh a zakončení děkujeme všem, kdo se zú-
častnili a pomohli.
S příštím rokem jsme se rozhodli pro změ-
nu, ale nechme se překvapit a těšme se na 
takové nové příjemné společné posezení. 
 Za SDH Kněževes robert Souček

 výroční valná hromada 
 SDH Kněževes

Dne 30. 1. 2016 proběhla v místním kultur-
ním domě Výroční valná hromada našeho 
hasičského sboru. Na naši VVH přijeli i sou-
sední sbory s Letek, Libčic a Středokluk. 
Schůzi zahájil starosta sboru Kratochvíl 
Pavel, který přivítal členy, hosty a starostu 
naší obce pana Kettnera. Poté následovala 
minuta ticha za naše členy, kteří již nejsou 
mezi námi. 
Následovala zpráva zástupce starosty bratra 
Botky o činnosti a práci sboru v uplynulém 
roce. Poté se ujal slova pokladník Václav 
Pejcl, který nás informoval o finanční situaci 
sboru. Revizní zprávu přečetl náš dlouhole-
tý revizor bratr Jiří Neureuter, který revizi 

pokladny, účtu a majetku sboru provedl 
s dalším členem revizní komise bratrem Ji-
řím Labačem a shledali vše v pořádku. Dále 
se slova ujal starosta sboru bratr Kratochvíl, 
který přednesl plán činnosti sboru na rok 
2016. Plán činnosti byl schválen všemi pří-
tomnými. Pak následovala volba nového 
jednatele sboru bratra Jana Drábka, který 
dostal důvěru od všech přítomných zved-
nutím ruky. 

Tímto bych chtěl poděkovat jménem našeho 
sboru sestře Marii Kratochvílové, která ten-
to post zastávala od roku 1995 tedy celkem 
rovných 20 let, což je úctyhodné. Následo-
vala diskuse, ve které se ujal slova starosta 
obce pan Stanislav Kettner a seznámil nás 

s finanční situací obce, ale i přesto nás ujistil, 
že nás obec nenechá na „holičkách“ a v rám-
ci možností se nám bude snažit vyjit vstříc. 
Po zdravici okolních sborů následovalo jako 
vždy občerstvení (klobása s hořčicí). 
 Za SDH Kněževes sepsal starosta sboru 
 Kratochvíl Pavel

 Stolní tenis

Před řadou let se v Kulturním domě v Kněževsi pořádaly turnaje ve
stolním tenise. Byl o ně velký zájem … V současné době tato aktivi-
ta v obci není. Proto jsem byl rád, když za mnou přišel Míra Kubr 
s myšlenkou hrát v „kulturáku“ ping pong. 5. ledna jsme ještě s To-
mášem Racochou uklidili nářaďovnu v KD, aby se mohlo dostat ke 
stolům na tenis, a již další týden se hrál ping pong ... Kdo bude mít 
zájem si „pinec“ zahrát, dejte vědět panu Kubrovi. Chodí zatím hrát 
s vnoučaty, ale rád přibere i další zájemce …
 Luděk Černý

 Termíny akcí Českého svazu žen – Klub Kněževes 
 na rok 2016

neděle 17.4.  a neděle  23.10. v KD 10,00 – 12,00 hod.  
Diakonie- Humanitární sbírka - sběr oděvů, obuvi a dalších potřeb-
ných věcí.

sobota  28.5. na fotbalovém hřišti 10.00 
Dětský den – dopoledne plné soutěží a zábavy. Malování na obličej 
a skákací hrad pro nejmenší.

sobota  22.10. na fotbalovém hřišti 10,00 hod.  
Drakiáda – pouštění draků a jiných létajících těles 

sobota  22.10. v KD 15,00 hod.
Halloweenská párty – dlabání dýní a řepy  

sobota 3.12. v KD 14,00 hod. 
Mikulášská pro děti  - koledy, dílničky,  příchod Mikuláše, 
andělů a čertů. 

sobota 3.12. v KD 20,00 hod.  
Mikulášská zábava  pro dospělé  

Další plánované akce: výlety, semináře, návštěva muzikálů a  divadel 
- informace budou dodávány průběžně ve vývěsce před obchodem.

 Maškarní rej pro děti

V Kněževsi proběhl v sobotu 13. února maškarní rej pro děti. Přijely děti z širokého okolí a opět 
nám udělaly radost svou návštěvou děti z Klokánku. V sobotu ráno jsme se sešli v hojném 
počtu v kulturním domě, abychom vše vyzdobili na odpolední zábavní odpoledne. Děkujeme  
žákům 1. a 4. ročníku (imatrikulantům a maturantům) ISŠ St. Kubra Středokluky za ponechání 
balónkové výzdoby z jejich plesu, který v kulturním domě proběhl v pátek 12. února. Výzdoba 
udělala radost na dětském karnevalu a večer na Valentýnské maškarní zábavě. Děti z naší zá-
kladní a mateřské školy připravily krásné obrázky, maminky a babičky ozdobily sál, a tak jsme 
odpoledne mohli přivítat téměř sto dětí v maskách v doprovodu rodičů i prarodičů.
Celé odpoledne bylo plné písniček, tanečků, a balonkového čarování úžasného Šimona Pečen-
ky, který děti provázel první částí odpoledne. Samozřejmě jsme hodnotili nejlepší masky a mu-
síme opět pochválit kreativitu všech zúčastněných. Nejlepší místa obsadili: 1. Králíci z klobou-
ku (Matyáš a Lukáš Seiner), 2. Roztleskávačka (Editka Máslová), 3. Červená Karkulka (Míša 
Krupičková), 4. Pirát (David Fiala), 4. Karkulka (Kristýnka Zettelová).
Celý maškarní rej zakončila papírová koulovaná bitva mezi rodiči a dětmi. Celé odpoledne jsme 
si parádně užili a těšíme se na další!! Za podporu děkuje ČSŽ Klub Kněževes všem sponzorům 
a dárcům, bez jejichž pomoci bychom takovéto akce nemohli pořádat.
 Barbara Kubů 

 valentýnská maškarní zábava

V sobotu 13. února večer se nenudili ani dospělí. Pro ně byla připra-
vena Valentýnská maškarní zábava, na které opět vítězila kreativita 
v podobně úžasných masek. O skvělý hudební doprovod se posta-
ral DJ Mirek Kasan, tančilo se hned od začátku večera až do svítání. 
Proběhla promenáda všech maskovaných a soutěž o nejlepší masky. 
Zde jsou naši nejlepší: 1. Mimoni (Evička a Láďa Hanzlíkovi), 2. Od-
souzenec a kat (Láďa a Tomáš Dvořákovi), 3. Tyroláci (Iva a Roman 
Holanovi) a společně na 3. místě i uskupení: Vlk (Marek Holan), 
Karkulka (Jan Holan), Babička (Renáta Pexová) a Myslivec (Šimon 
Pittermann).
Opět nechyběla bohatá tombola a atmosféra byla úžasná. Určitě se 
budeme těšit na tu příští, zase za rok.
 Barbara Kubů 

 Sběr vysloužilých elektrospotřebičů stále pokračuje

Kromě standardních sběrných míst u některých našich členů je veřejným sběrným místem 
prostor u staré hasičské zbrojnice. Sběrem a následným odvozem firmou Elektrovin získal 
náš sbor více jak 12 000,- Kč. Tímto Všem děkujeme, kteří vysloužilou el. techniku nám 
věnovali.  SDH Kněževes

ČSŽ – Klub Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes 
pro Občanské sdružení DIAKONIE BROuMOV vyhlašuje

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

vĚCI, kTERÉ náM PRoSÍME nEDávEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 

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

která se uskuteční

v neděli 17.04. 2016
od 10.00 do 12.00

v sále Kulturního domu KNĚŽEVES – příjem u zadního vchodu.

• 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

HUManITáRnÍ SBÍRkU
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 Shrnutí činnosti Spolku Havlíček 
 za rok 2015

Rok 2015 zahájili členové spolku Havlíček 
společným setkáním koncem ledna v pří-
jemném prostředí vinárny Hrnčírna, kam 
jsme během roku zavítali ještě 3krát na na-
šich pravidelných čtvrtletních posezeních. 
Také náplň plánu práce byla rozdělena po 
jednotlivých čtvrtletích.

První akcí byla březnová návštěva Anež-
ského kláštera s prohlídkou historických 
prostor a vystavených obrazů a soch. K ne-
všednímu zážitku přispěla průvodkyně 
studentka Bára svým poutavým výkladem. 
V dubnu se členové spolku sešli na velmi 
důležitém shromáždění, neboť se schvalo-
valy nové stanovy spolku Havlíček. Teprve 
jejich schválením se mohlo přistoupit k dal-
šímu kroku při podání Návrhu na zápis 
do spolkového rejstříku, aby se vyhovělo 

požadavku Nového občanského zákoníku. 
Po všech formalitách se stal spolek Havlí-
ček Usnesením Městského soudu v Praze ze 
dne 2. 6. 2015 „zapsaným spolkem“. 
Plánované akce na měsíc květen (zámek 
Vrchotovy Janovice) a na léto (Prokopské 
údolí) byly zrušeny. V loňském horkém 
létě se jednotliví členové spolku věnovali 
aktivitám v rámci svých rodin. 
Na podzim jsme chtěli využít nabídku paní 
ing. Jany Horákové a naplánovali jsme  vy-
cházku na Vyšehrad s jejím  odborným vý-
kladem. Bohužel kvůli nemoci se akce neu-
skutečnila. Nově  máme již nyní vycházku 
naplánovanou na neděli 20. března 2016 
a podrobnosti včas sdělíme prostřednic-
tvím naší vývěsky a plakátků umístěných 
na obvyklých místech v obci.
Ještě v měsíci listopadu jsme uctili pa-
mátku  našeho patrona Karla Havlíčka 
a vypravili se k jeho hrobu na Olšanských 
hřbitovech v Praze, kde jsme položili kytici 

a rozsvítili svíčky. Vybrali jsme  neděli 15. 
11. dopoledne a přesto, že nám počasí ne-
přálo, vycházka se vydařila.
Koncem listopadu jsme zavítali ještě na 
předvánoční výstavu do OÁZY v Lidicích, 
která nás přímo nadchla.  

Podzimní a hlavně pak předvánoční setká-
ní členů spolku Havlíček jsme si všichni 
pospolu pěkně užili opět v Hrnčírně. Ještě 
nás do vánoc čekalo splnění  posledního 
úkolu, který vyplynul z návrhu naší členky 
Mgr. Slabové, a to umístění police s kníž-
kami do autobusové čekárny. Jak probíha-
ly přípravy a co překazilo snažení několika 
lidiček – o tom jste si mohli přečíst v po-
sledním vydání časopisu Kněževák v člán-
ku „Knihovnička pro každého?“. Takže 
není co dodat.

 Za Spolek Havlíček sepsala
 L. Kučerová

 rok milosrdenství

Určitě už jste slyšeli, že tento rok je pro 
katolickou církev „Svatým rokem milosr-
denství“. Ale možná nevíte, co to přesně 
znamená, a myslíte si, že slovo „milosrden-
ství“ je zastaralý náboženský výraz, který 
už vám nic neříká... a nejste sami!

Ale přece náš svět potřebuje milosrdenství. 
Naše vztahy potřebují milosrdenství. Milo-
srdenství je pozitivní pohled na druhého. 
Pohled, který ho neodsuzuje jenom proto, 
že je jiný, a tak mu umožňuje, aby nereago-
val protiútokem. Je to nutná podmínka pro 

to, aby existoval opravdový dialog. Dia-
log předpokládá pravdivost. V dialogu se 
snažíme pochopit druhého, abychom mu 
mohli říct, s čím souhlasíme nebo nesou-
hlasíme a případně, v čem se mýlí. Být mi-
losrdný neznamená se vším souhlasit nebo 
všechno omlouvat, ale mít úctu k člověku, 
i když se mýlí.

Často se říká, že spravedlnost je důležitější 
než milosrdenství. Spravedlnost je důleži-
tá, jakve vztazích, tak ve světě, ale sama 
nestačí. Spravedlnost může vést k tomu, že 
odpovídáme na nenávist nenávistí, na ná-
silí násilím, na válku válkou. A takový pří-

stup nic neřeší, nebo řeší pouze provizorně 
podle „zákona silnějšího“, ale s jakými dů-
sledky? „Oko za oko udělá z našeho světa 
slepce“ řekl Gándhí. Jenom milosrdenství, 
ruku v ruce se spravedlností, umožňuje, 
aby život šel dál. „Musíme žít spolu jako 
bratři, jinak zemřeme spolu jako blbci“ do-
dal Martin Luther King.

Blíží se Velikonoce a jaro: vítězství světla 
nad tmou, života nad smrtí. Ať je to pro nás 
také vítězství naděje nad rezignací, radosti 
nad smutkem, milosrdenství nad nenávistí.

 P. alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti

 Očekávání jara

V čase, kdy ustávají mrazy a taje sníh se 
lidé loučí se zimou. Na začátku února se 
slaví Hromnice, spojené se žehnáním sví-
ček, které mají chránit proti bleskům. Hned 
po Hromnicích se slaví svátek sv. Blažeje - 
ochránce zemědělců před nepřízní počasí. 
Většina svátků předjarního období bývá 
spojena s koledami.

V únoru je i svátek sv. Valentina - patrona 
mladých lidí a jejich lásky. K rozšíření  to-
hoto svátku přispěla komercionalizace ve 
20. století, podle průzkumů slaví tento den 
91% Američanů a většina nakupuje dárky 
pro své blízké.
V předjarním období známe Masopust, 
který není církevním svátkem, ale řídí se 
každoročním termínem Velikonoc. Mezi 
tradiční masky v Čechách a na Moravě pa-

tří Medvěd, Klibna a Brůna - představují 
kobylu či koně, Slaměný - v průvodu větši-
nou vybírá výslužku, Masopust neboli Ba-
kus bývá nazýván pánem ožralců a podle 
toho se i chová, v některých průvodech je 
ústřední postavou, kdy chodí v kostýmu 
ze spousty barevných odstřižků látek, na 
hlavě má červenou čepici. Další maskou 
tradičního masopustu je Laufr - maska ty-
pická papírovou čepicí a bílou uniformou 
s kousky pestrých látek - jejich úkolem je 
chodit před průvodem a zjišťovat, ve kte-
rém stavení jsou lidé ochotni masky při-
jmout. V průvodu jsou dále zastoupeny 
masky Žida - představuje vtíravého ob-
chodníka, Cikánky - její úlohou je věštění 
z ruky nebo hádání z karet, Turka - před-
stavuje vojáka turecké armády, která byla 
v 16. století reálným nebezpečím pro Mo-
ravu. Další masky v průvodu jsou Bába, 

Nevěsta a ženich, Kominík a v neposlední 
řadě masky profesní - hasiči, řezníci, dráte-
níci, lékaři či policisti.

Typickým masopustním jídlem jsou sma-
žené šišky a koblihy z kynutého těsta, pl-
něné mákem či povidly. Pro děti se z těsta 
modelují malé figurky zvířátek či ptáčků 
a z nekynutého těsta se smaží boží milosti 
ve tvaru čtverců, koleček či malých kvítků.
Český název pro masopust je velice výstiž-
ný a znamená totéž, co latinské carne vale 
(ve volném překladu sbohem, maso), totiž 
že maso se v těchto dnech smí jíst naposle-
dy, neboť začíná předvelikonoční postní 
doba. Světoznámé karnevaly v Riu de Ja-
neiro, Benátkách či Římě jsou vlastně obří 
variantou našich maškarních průvodů.
 Barbara Kubů
 Zdroj: kniha Aleny Vondruškové, Český lidový  
 a církevní rok

Knihovnička pro každého

Tentokráte pro vás máme dobrou zprávu - novou knihovničku jako náhradu té zmizelé nám poskytl 
jako dar pan Roman Holan. Ihned po instalaci knihovničky do zastávky se Spolek Havlíček přičinil 
s nalepením informačních cedulek a s prvními několika knihami. Během pár dní se knihovnička zapl-
nila dalšími příspěvky a začala tak sloužit svému účelu. Děkujeme panu R. Holanovi za knihovničku 
a všem dalším občanům, kteří náš projekt jakkoli podporují. 

 Mgr. niké Slabová

 výstava drobného zvířectva

ZO ČScH Hostouň uspořádala ve dnech 30. - 31. 1. 2016 v Kulturním domě v Kněževsi 
výstavu drobného zvířectva.

Výstava se konala pod patronací starostů obcí Hostouně a Kněževsi. Dle referencí se lí-
bila a o jejím zájmu svědčí i to, že ji navštívilo přes 200 platících diváků. Splnila i zájem 
o propagaci tím, že ji navštívila mateřská školka. Jedna dívčina dokonce prohlásila, že by 
chtěla bydlet s králíčkem.
Bylo vystaveno 124 králíků, 172 holubů a 26 voliér drůbeže od 59 vystavovatelů. Poháry, 
darované generálním sekretářem ÚV ČSCH na nejlepší zvíře v jednotlivých kategoriích, 
získaly na králíky př. Olišar - malý beran, holubi př. Šafránek -
brněnský voláč - drůbež př. Kocourek - zakrslá wyandota bílá. Dalších 26 vystavovatelů 
bylo odměněno čestnými cenami. 
Na výstavě se podíleli všichni naši členové /mimo př. Krunta - studuje/ i další naši pří-
znivci, vč. rodinných příslušníků. Přestože je nás oficiálně 11 členů, v jednu chvíli nás 
pracovalo 19. Chtěl bych proto poděkovat nejen jim, ale i zastupitelstvu 
Kněževsi za poskytnutí prostory v KD, ing. Kožmínovi za převoz klecí zdarma, integro-
vané škole ve Středoklukách za zapisovatelky a obzvlášť si vážím práce dětí obou bratrů 
Rákosových. 

Na příští výstavě - pravděpodobně 28. - 29. 1. 2017- se na Vás těší výbor ZO.

Spolek Havlíček církev

Tradice

chovatelé

Jubilanti
Únor letošního roku byl pro dvě kněže-
veské občanky zvláště významný, protože 
oslavily své kulaté narozeniny. Osmdesá-
tiny paní Milada Čermáková a 90. naro-
zeniny paní Jaromíra Zachová. Obě jsou 
stále svěží, mají chuť do života a radují se 
ze svých rodin a přátel. Přejeme jim do dal-
ších let hlavně pevné zdravíčko, spokoje-
nost a hodně radosti.
 Za OÚ Kněževes 
 ing. václava vlčková, místostarostka obce
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 O počítání a číslech (část 1.)

Už v dávnověku, nedlouho po vzniku 
homo sapiens a života v kooperující tlupě 
vznikla potřeba vyjádřit a sdělit množství.  
Jako nejbližší se nabízelo použití prstů na 
rukou – jak to vidíme u malých dětí. Dlou-
ho stačil tento nástroj, protože nikdo nic 
neměl a i při lovu to bylo naprosto dosta-
čující. Nějak zaznamenat počet rovněž ne-
bylo potřebné. Vývoj si ale vyžádal počítat 
větší entity a tyto počty zaznamenat.  Jistě 
to řešily různými způsoby všechny dávné 
společnosti. 

Pro evropské národy a státy platí, že vy-
rostly a existují na základech Římské říše. 
Proto se budeme věnovat číslům římským. 
Hierarchicky budovaná společnost, resp. 
obyvatelstvo v jejím teritoriu mělo na po-
čítání různé nároky. Zatímco běžnému ob-
čanovi stále stačilo počítat do deseti, pro 
evidenci a statistiku ve státní správě bylo 
nutno zacházet s většími počty.
V kontextu vývoje Říma a celé oblasti mu-
sím upozornit na propojení s Řeckem a na 
vztahy obou těchto kultur. Řekové nahlíže-
li na Římany jako na společnost zaostalejší 
a méně kulturní.   
Přesto je svým způsobem obdivovali. Ří-
mané byli lepší technologové vládnutí, mi-
stři organizace a bezodkladného silového 
provádění přijatých rozhodnutí. Problémy 
řešili nejjednodušším způsobem. 
Ze svého okolí byli připraveni použít vše, 
co jim připadalo vhodné. Vzdělaní Řeko-
vé tak obsazovali místa ve státní správě 

a sloužili v bohatých římských rodinách.
A teď zpět k číslům. Jeden kus – jeden prst 
jako jednička se dá pohodlně ukázat, vyte-
sat, vyškrábat nebo napsat. To samé platí 
pro dvojku až desítku. Je to jednoduché, 
ale může to být nepohodlné. Tak Římané 
vymysleli inovaci. Ta spočívala v tom, že 
zavedli symbol pro pětku. V pěti roztaže-
ných prstech jedné ruky tvoří malíček a pa-
lec velké V. To je při zápisu výhodné. Místo 
pěti čárek stačí jen dvě.  Když se spojí dvě 
ruce (V a V) proti sobě, vznikne znak X. Pro 
zvláštní potřebu se pro velká čísla ještě za-
vedlo sto, padesát, tisíc a pět set. Další ino-
vací bylo pravidlo, že pokud se píše menší 
číslo před větším, tak se toto menší číslo od 
většího odečítá. Dále vznikalo ještě mnoho 
pravidel, která pro čtení zápisu někdy platí 
a někdy ne. Vše se ustálilo cca v 17. století, 
tedy v době, kdy už se římskými číslicemi 
„pouze psal letopočet“ a všichni používali 
pohodlnější číslice arabské.   
V dalším pokračování ukáži postup vytvo-
ření velkých čísel 50, 100, 500 a 1000.
Latinsky se sto řekne CENTUM. Odtud je 
C znakem pro sto. Polovička stovky je pa-
desát. A když se tedy C rozpůlí podle vo-
dorovné osy, vznikne zhruba L. Tím měli 
Římané další dvě číslice. (Jiná teorie říká, že 
L vzniklo z prvního písmene řeckého slova 
pro sto – písmene psí – půlením ve svislé 
ose. Vzdělaný písař vynálezce byl asi Řek.) 

U vzniku čísel 1000 a 500 byl postup podob-
ný. Latinsky se tisíc řekne MILLE.  I v tom-
to případě bylo použito jeho první písmeno 
M jako znak pro tisíc a polovička tisíce je 

pět set. Když se m, vytloukané nedbalým 
kameníkem  - písařem rozpůlí podle svislé 
osy, vznikne D.  A už máme všechny řím-
ské číslice. (Pokračování příště)
 ing. Bohumil Trojan

 Kávička v Praze

Tak jsem byl s kamarádem na setkání 
v Praze, a  protože jsme měli málo času, 
rozhodli jsme se nic velkého z tohoto se-
tkání nedělat a zajít si „jen na kávu“ na 
Václavském náměstí. A takto to dopadlo 
- po necelé hodince v běžné restauraci bez 
náznaku luxusu, když jsme se „božsky ob-
čerstvili“ za stálého štěbetání obsluhy „Co 
si dáte ještě?“ jsme se rozhodli zaplatit: 2x 
káva – 98,- / 1x coca cola – 98,- / 1x per. be-
nedetto – 115,-. Po zhlédnutí účtenky nás 
málem odvezli na ARO. Ale uvědomili 
jsme si, kam bychom se to dostali. A tak 
jsme se raději srovnali, vytáhli peněženky 
a zaplatili. Jedinou naší útěchou při placení 
bylo, že jsme si přitom řekli: „No co, byli 
jsme zde naposled …“ 
Upozornění: Při příchodu nikde nebyl „va-
rovný cenový nápojový lístek“, abychom 
vzali včas roha ...

PS: Poslední položka na účtu s názvem per. 
benedetto byla voda - kamarád totiž pojal 
podezření, že coca cola bude na „václavá-
ku“ drahá, a tak si dal „pouze“ vodu !!!! 

Do Kněževáka zaslala Karla Boukalová 
(pozn.: Příběh nebyl jejím osobním zážit-
kem, byl pouze zprostředkovaný … R.)

 Křižácké výpravy proti  husitům

i. výpravu vyhlásil papež Martin V. a řím-
skýcísař  Zikmund dne 1. 3. 1420. Křižáci 
poraženi na Vítkově dne 14. 7. 1420 a pod 
Vyšehradem dne 1. 11. 1420.
ii. výprava do Čech, křižáci poraženi 19. 9. 
1421 - vyhnáni od Žatce a 6. -19. 1. 1422 vyhná-
ni od Německého, nyní Havlíčkova Brodu.
iii. výprava vyhlášena 4. 9. 1422 se už ani 
pořádně nesešla. Zbylo z ní jen neúspěšné 
tažení k osvobození Karlštejna.
V říjnu 1424 zemřel Jan Žižka u Přibyslavi. 
Pak husity vedl Prokop Holý. 1426 poraženi 
křižáci v bitvě u Ústí.  
iv. výprava byla vyhlášena 4. 5. 1427 ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Dobývání Stří-
bra, pak krátká bitva u Tachova 4. 8.1427. 
Husité zvítězili.

Od r. 1427 do r. 1433  husité přešli do pro-
tiútoků, konali úspěšné zahraniční Spanilé  
jízdy, vedl je Prokop Holý. 
v. výprava, největší, poslední. Vedl ji papež-
ský legát, kardinál Cesarini. Papežem byl 
Evžen IV. Křižáci vtrhli do Čech, mířili k Do-
mažlicím. Ještě před bitvou 14. 8. 1431 uprchli.

Fanatismus=vášnivá zaujatost, z lat. fana-
ticus, pův. chrámovým kultem posedlý, 
náboženský náruživec, od fanum-svatyně, 
fanatický-náruživý.
Fanatik=vášnivý přívrženec, vášnivý horli-
tel. 15. století – jeden z inkvizitorů dal upálit 
na 8 000 kacířů a nevěřících. Zabavené jmě-
ní odsouzených připadlo z 1/3 inkvizito-
rům, zbylá část králi. Jeden z inkvizitorů se 
jmenoval Torquemada. 
Autodafé=pálení kacířů (z portugalštiny - 
autodafé-vyznání víry, z lat. actus de fide. 
z lat. actus-jednání, výkon; fides- víra).

 České rybářství (i. část)

Chov ryb v českých rybnících. Vzniklo v 9. 
až 12. století. V druhé polovině 13. stole-
tí jsou četné doklady o zakládání rybníků. 
Ve 14. století v době Karla IV. vznikl rybník 
DVOŘIŠTĚ a VELKÝ RYBNÍK u DOKS (tzv. 
Máchovo jezero).
Na konci 15. a v 16. století založil Vilém 
z Pernštejna velkou rybníkovou soustavu 
na Pardubicku, z níž se dochovaly dodnes 
jen zbytky (rybník na BOHDANEČSKU, 
OPATOVICKÁ STOKA). Právě tak Pernštej-
nové rozšířili rybníkářství v okolí Hluboké 
(BEZDREV). V poslední čtvrtině 15. století 
zakládali síť rybníků Rožmberkové (Štěpá-
nek Netolický postavil ZLATOU STOKU), 
největší rybník ROŽMBERK vznikl r. 1590, 
předtím SVĚT r. 1573 a řada dalších jsou již 
dílem projektu (tj. námětu, návrhu, plánu) 
Jakuba Krčína z Jelčan, který se zasloužil 
o rozvoj jihočeského rybníkářství.

Třicetiletá válka 1618 - 1648 – 1659, 17. stol., 
poslední evropská náboženská válka s 5 
konflikty, ukončena až 24. října 1648 Vest-
fálským mírem, avšak konflikt mezi Francií 
a Švédskem trval až do r. 1659 – do Pyrenej-
ského míru. Třicetiletá válka (trvající prak-

ticky 41 let) a pozdější předstih zavinily 
úpadek rybníkářství. Jen v neúrodných kra-
jích zůstaly zachovalejší rybniční soustavy.
Od konce 19. století se rybníkářství záslu-
hou J. Šusty mohlo postavit na vědecké zá-
klady.

První a druhá světová válka ve 20. stol. 
znamenaly opět kritické období a teprve 
po  osvobození r. 1945 byl plně pochopen 
význam rybníků.
 Pro Kněževák připravila 
 prom. uč. D. M. Jelínková

 Z kroniky obce Kněževes

…. počátek roku 1929 vyznačoval se zimou 
neobyčejně tuhou, trvající od vánočních svát-
ků až do druhé poloviny měsíce března. Ne-
obyčejně tuhé mrazy, jež neměly současného 
pamětníka, byly dle starých záznamů před 
150 lety. Dne 11. až 12. ledna v noci byl mráz 
-22°C. Koncem měsíce ledna napadlo u nás 
sněhu do výše 50 až 60 cm, v pohraničních ho-
rách na Šumavě, v Krkonoších do výše 150 až 
200 cm. Dne 1. a 2. února v noci ukazoval tep-
loměr – 29°C a ve dnech 9. až 11. února klesla 
rtuť teploměru v noci na mínus 35°C. V okrese 
českobudějovickém až mínus 41°C. Dne 12. – 
14. února sněžilo při mínus 20°C; nového sně-
hu napadlo na 40 cm.

Tyto nepříznivé poměry povětrnostní způ-
sobily četné poruchy v dopravě na silnicích 
a železnicích. Následkem velkých mrazů 
a spousty sněhu zastaveny některé vlaky. Olej 
ve strojích mrzl, trubky praskaly. Všude po-
ciťován nedostatek uhlí. Vyučování ve všech 
školách zastaveno na dobu 2 týdnů.
Sníh vyvážen z dvorů k potokům a byly ho 
takové hromady ve vsi i za vsí, že obec naše 
měla ráz nějaké dědiny v severských krajích.
Zlepšení počasí nastalo koncem měsíce břez-
na, kdy denní teplota stoupla až na plus 12 
°C, ale začátkem měsíce dubna byly opět 
noční mrazíky až - 5°C. Trvalé zlepšení na-
stalo okolo 15. dubna, kdy počaly jarní práce 
v poli. Tato neobyčejně krutá zima, nezvyklá 
v našich krajích, způsobila, že mnoho ptactva 

u nás přezimujícího, zhynulo. Koroptve a zají-
ci nemohouce se pro spousty sněhu dohrabati 
k zemi, hladem hynuli. Tato lovná zvěř hla-
dem mučena přibližovala se k dědině a nebýti 
krmena majiteli honitby zrním a senem, téměř 
by snad zhynula. I při tom se stav její zmenšil, 
že hlavní hon konaný vždy před Vánocemi, 
se tohoto roku nekonal. Nejvíce mrazem utr-
pěla stromoví, zvláště v místech chráněných. 
Smutný pohled skýtaly zahrady, v nichž ně-
kdy až polovina stromů mladých i starých 
zašla a po celý rok svými holými větvemi uka-
zovala, jak krutě tohoto roku řádila mezi nimi 
mrazivá smrt.
27. až 29. listopadu se konaly volby do Posla-
necké sněmovny a Senátu. V naší obci získala 
nejvíce hlasů Republikánská strana, druzí byli 
Komunisté a na třetím místě Čsl. národní so-
cialisté.

V měsíci červenci až říjnu upravována státní 
silnice počínaje u hostince p. Tomáše Chvoje 
č. 4 až do Středokluk. Před domem pana J. 
Bartoně č. 82 prokopán vršek a snížen asi o 1 
m, před domem pana A. Materny č. 72 rovněž 
snížen asi o ½ m. Obě prokopávky byly vybe-
tonovány. Celá silnice uválcována (za sucha) 
essenským asfaltem. Podle postupu prací byla 
silnice pro veškerou silniční dopravu uzaví-
rána a tato vedena z Kněževsi do Kněžívky, 
Tuchoměřic a Středokluk.
V roce 1929 zemřelí a na zdejším hřbitově 
pochovaní občané pan J. Rýzner, deputátník, 
zemřel 4. února ve věku 61 let. Pan František 
Hostouš, syn rolníka z č. 27, zemřel co vo-

jín ve vojenské nemocnici v Milovicích stár 
22 let. Pohřben v Kněževsi 10. července. Pan 
Čeněk Karmazín, mistr obuvnický, z č. 59, ze-
mřel stár 61 let, dne 6. listopadu. Paní Anna 
Kozderová, soukromnice z č. 79, zemřela 16. 
prosince ve věku 56 let. Pan Ing. Jan Chvátal, 
adjunkt čsl. drah v Kněževsi, zemřel v nemoc-
nici v Praze dne 20. prosince stár 32 roků. Po-
chován v Praze Olšanech. Pan František Kubr, 
pokladník čsl. akc. továrny na látky výbušné 
v Praze a statkář z Kněževsi č. 98, zemřel 21. 
prosince stár 48 roků. Čest jejich paměti!
Obecní knihovna čítá 316 svazků. Vypůjčova-
telů bylo 40, výpůjček 465. Obecní příspěvek 
činil 709,- Kč.

Dne 14. dubna sehrál Sokol divadelní hru 
G. Preisové „Její pastorkyňa.“ 12. června po-
řádal Spolek Havlíček „Slavnost rozvinutí 
praporu.“ Ve 2. hodinu odpolední průvod 
obcí k pomníku padlých za účasti domácích 
i cizích spolků; večer taneční zábava. Dne 19. 
ledna ples. V létě uspořádal týž spolek výlet 
nákladním autem na Karlův Týn, Žebrák-
-Točník a Křivoklát. Dne 10. února sportovní 
klub Sparta pořádal „Maškarní mumraj,“ 31. 
března Sokol „Jarní vínek,“ 19. května Spar-
ta odpoledne „Sportovní den,“ večer taneční 
zábavu. 28. a 29. září Spolek pro přestavení 
pomníku padlým „posvícenskou zábavu“ 
a „pěknou hodinku“ a 30. listopadu Sparta 
„Mikulášskou zábavu“…. tolik z pera tehdej-
šího kronikáře pana Václava Nyklase, řídícího 
učitele, přepsala současná kronikářka obce 
Ing. Václava Vlčková.

napsali jste nám

Zdravotní
středisko

Historie

Historické okénko: rok 1929

 Zubní

Dobrý den, milí občané Kněževsi. Jsme rády, 
že se můžeme stát součástí tak malebné ves-
ničky jako je ta vaše. Už teď s paní doktorkou 
vidíme vstřícnost a ochotu místních lidí a moc 
si toho vážíme. 
Víme, že jste dlouhou dobu byli zvyklí na paní 
doktorku Tomáškovou a budeme se snažit být 
adekvátní náhradou. Snažíme se co nejrychleji 
vyřešit administrativní záležitosti spjaté s po-
jišťovnami, abychom mohli začít pracovat na-

plno. Prozatím je pracovní doba zkrácena na 
PO, ÚT, PÁ. Kontakt zůstává prozatím stejný. 
Kdybyste se nedovolali přes pevnou linku, při-
pojuji ještě mobil: 735 120 338. 

Do budoucna je naším cílem seznámit vás s 
novými postupy, metodami a materiály, které 
nám dnešní doba nabízí. Je rok 2016 a zubní 
lékařství se posunulo zase o pár kroků vpřed. 
Éra amalgámových výplní pomalu odeznívá a 
nahrazují je výplně bílé fotokompozitní, které 
se utvrzují světlem. Nejen, že plně nahrazuje 
tvar i funkčnost zubu, ale i estetika hraje svou 
roli. Samozřejmostí u nás je lokální anestezie, 
takže se k nám nemusí nikdo bát. Bude se na 
vás těšit nový tým ve složení paní doktorka 

Olena Liashenko a sestřička Lucka Hájková. 
Snad se k nám budete vracet rádi, bez zbyteč-
ného strachu a obav. Lucka Hájková

vlevo - doktorka Olena Liashenko, 
vpravo - zdravotní sestřička Lucka Hájková
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retrofotogalerie

2010 4.12. Mikulášské odpoledne

2011 zastupitelé - Kněževes

2012 12.5. 1. Staročeské máje

2012 4.2. Dětský karneval 2012 12.5. 1. Staročeské máje

JHolanTuje.

 Prapor

Obec Baráčníků Kněževes by také chtěla mít svůj vlastní prapor. 
Do doby svého vzniku (květen 2012) měli baráčníci prapor s ná-
zvem Tuchoměřice. V současné době jsou bez aktuálního pra-
poru. Je sice již připraven návrh praporu, který vytvořil soused 
Černý a následně schválilo sezení baráčníků, ale otázkou jsou fi-
nance. Konšelstvo hledá cesty, jak peníze získat. Doufejme, že se 
to našim baráčníkům podaří co nejdříve.  r

Dětský taneční soubor nábor

obec Baráčníků kněževes hledá
do „Dětského tanečního souboru“

chlapce a dívky ve věku od 5 ti do 15 ti let.

Budou se nacvičovat 

Staročeské tance 
+ Česká beseda

Nácvik povede Danuše VIMROVÁ
(vedoucí tanečního souboru Obce Baráčníků 

Petr Guth Smíchov - Praha)
Taneční hodiny budou probíhat v Kulturním domě 

v kněževsi od září 2016.

kontakt pro zájemce:
Vorlíček Zdeněk 

(rychtář Obce Baráčníků Kněževes)
724 540 453

baracnici.knezeves@e-mail.cz



13. únor LP 2016
dětský karneval


