
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

 
KULTURNÍ DŮM  OD 14,00 

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU 

3. PROSINCE 17,00 

TANEČNÍ ZÁBAVA 

 
20,00 hrají SYMPAŤÁCI 

 

 

 Slovo starosty: 
Vážení spoluobčané, 

v mém dnešním vystoupení se 

zaměřím na nejdůležitější akci 

letošního roku. V posledních 

několika letech se stalo 

pravidlem, že se každý rok 

uskuteční v Kněževsi nějaká 

hlavní akce – např. školka I. 

část, školka II. část, zdravotní 

středisko, úprava lipové aleje. 

V letošním roce se hlavní akcí 

stala rekonstrukce budovy 

naší základní školy spolu 

s přístavbou ( nové šatny a 

sociální zázemí ).  Bez dotace 

ze Středočeského kraje by ale 

obec těžko mohla tuto akci 

v takovém rozsahu udělat. 

Tato akce vyjde přibližně na 5 

mil. Kč a z toho téměř 4 mil. Kč 

nám uhradí kraj. Stavbu 

prováděl dodavatel Spilka 

Říha ze Soběslavi. Po 

počátečních problémech se 

nakonec v druhé části stavby 

podařilo vzniklý skluz téměř 

dohnat a 25. října proběhla 

kolaudace.      (pokračování uvnitř). 

 

Z OBSAHU:  

 OÚ informuje 

 Posvícení v Kněževsi 

 Sokol a jeho aktivity 

 Činnost knihovny 

 2. Čaje pro seniory 

 Kněževeské štrůdlování 

 MŠ informuje 

 Týdenní  plán akcí KD 

 Turisti Středokluky 

 Spolek Havlíček 

 O koních a lidech III. 

 Chovatelé Hostouň 

 Napsali jste nám… 

 Drakiáda a činnost žen 
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       Je   mnoho  názorů  občanů  a  veřejnosti  na  to,   jak  se  povedlo 

 provedení   již  dokončené rekonstrukce školy v Kněževsi s přístavbou. 

 Ať  je to věcí vzhledu,  či  širokého  vybavení,  jsou  to názory  vesměs 

 kladné,  ale i rozdílné.  Redakci Kněževáku  však  zajímal  názor těch, 

 kterých se to nejvíce týká a v budoucnu týkat bude a to jsou především 

 žáci  naší školy.  Školu  navštěvují žáci  4. a  5. třídy  ZŠ, a proto jsme  

 požádali paní učitelky Ivu Farovou a Irenu Houbovou, zda by nemohli  

žáci na toto téma vypracovat krátkou slohovou práci.  Zde předkládáme některé z nich.        LURO 

     „O nové škole  v Kněževsi.“  

      Jednoho dne se obecní úřad rozhodl, že budou dělat rekonstrukci školy v Kněževsi. 

Během rekonstrukce jsme museli být ve Středoklukách, kde jsme byli tak dva měsíce. 

Když jsme se vrátili do Kněževse, tak to bylo moc hezký. Školu opravili moc pěkně. 

Moc se mně líbily záchody, velké zrcadla na záchodech, šatna, také vyteplená podlaha 

v šatně. Škoda, že v této škole nemůžeme zůstat třeba ještě jeden rok. Nová škola se 

mně moc líbí.        5. třída 

Dva měsíce jsme se učily ve Středoklukách. Potom nám paní učitelka řekla, že se 

budem stěhovat. Já jsem byla nadšená, protože bydlím v Kněževsi a už nebudu muset 

dojíždět do Středokluk. No ale zpátky k nové škole. No prostě je úžasná, bombastická 

a skvělá.  Jo a taky záchody jsou úžasné. Akorát mě mrzí, že ještě nemáme nové lavice, 

ale paní učitelka říká, že je budeme mít brzo.         4. třída 

Na nové škole bylo už jenom fajn to, že jsme měli svojí třídu. Naposledy jsme ji měli ve 

třetí třídě. Také byla krásná šatna. Už se nebudeme muset mačkat jako minulý rok. 

Čtvrtá třída měla také krásnou třídu a hlavně výhodu, že tam bude  i příští rok. Už se 

trošku budu těšit do školy a není to jen kvůli nové škole, ale  i naší super paní učitelce 

Ivě Farové. Myslím, že bychom měli poděkovat všem, kdo na naší nové škole má 

alespoň malý podíl.        5. třída                                                              Pokračování uvnitř zpravodaje 

 
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes ze dne 19.9.2011  

Zastupitelstvo obce projednalo: 

1) Žádost Ing. Petra Štiky na napojení vlastního pozemku č.164/5 k.ú. Kněževes na inženýrské sítě. Skříň na VN 220 V by 

musela být umístěna na obecním pozemku. Uvedenou skutečnost musí projednat Komise pro životní prostředí.  

V průběhu jednání Ing. Petr Štika svou žádost osobně stáhl.  

2) Návrh akcí (Zateplené fasády kulturního domu – dodělání, oprava fasády č.p.63), které budou kofinancovány z daru od 

Letiště Praha a.s. v rámci projektu „Dobré sousedství“. 

ZO pověřuje starostu obce realizací, zároveň ukládá zajistit  výběr dodavatele na tyto akce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Zprávu starosty obce p. Kettnera o činnosti Rady a zastupitelstva obce od posledního zasedání ZO ze dne 15. 8. 2011. 

2) Zprávu místostarosty p. Dojcsana o činnosti a jednáních uskutečněných za období od zasedání ZO dne 15. 8. 2011. 
3) Účelovou dotaci na dopravu dětí MŠ Kněževes autobusem na kurzy plavání ve Slaném ve výši 21 850,- Kč  
4) Upřesnění oficiální adresy mateřské školy Kněževes takto:   Mateřská škola Kněževes    Na Hlavní silnici 155  
 Starosta a místostarosta obce připraví doplněk Rejstříku škol o upřesnění adresy MŠ. 
5) Odkoupení 20m

2 
 pozemku 726/2 k.ú. Kněževes  a 100m

2
 pozemků145/3, 145/1, 139 k.ú. Kněževes společností Letiště 

Praha. Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem těchto částí pozemků v celkové výměře 120m
2  

za podmínky, že minimální 
cena bude 200 000,- Kč 
6) Úpravu rozpočtu č.3 
7) Pronájem pozemku č.221 k.ú. Kněževes á 2 820,- Kč/ročně a odkup tohoto pozemku za 75 000,- Kč od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.  
8) Dotaci na: II. Čaje pro seniory ve výši    4000,- Kč              Štrůdlování ve výši            1000,- Kč 

Trhy pod vánočním stromem ve výši                      1000,- Kč 
Fotosoutěž „Nejkrásnější vánoční stromek“ ve výši                                   1800,- Kč 

9) Nákup speciálních zásahových rukavic pro členy SDH Kněževes, částka za rukavice nesmí převýšit 10.000. - Kč. 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: 

- Informaci R. Součka o možnosti rozšíření kabelové televize o další modul (6 karet) v ceně 35 000,- Kč bez DPH 

 
Usnesení č. 16 veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 26.9.2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva a Rady obce od posledního veřejného zasedání konaného dne 6. 6. 2011.  
2) zprávu předsedy Grantové komise Ing. Kašpara o dotacích, které obec Kněževes čerpala v minulém období a dále o 

akcích, na které bude obec žádat o poskytnutí dotací. 

 
 Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 31.10.2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Informaci starosty o kolaudaci rekonstrukce budovy ZŠ v Kněževsi. Až na drobné nedodělky, které budou 
dodavatelem provedeny v tomto týdnu, je škola uklizená a připravená k užívání. 

2) Návrh vyhovět žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Středokluky o zakoupení nového vybavení nábytku (lavice, židle a stolky pod 
počítače) do rekonstruované učebny ZŠ v hodnotě do 60.000,- Kč 

3) Žádost paní Hany Dvořákové o odkup části obecního pozemku před čp. 182 s věcným břemenem (na pozemku jsou 
uložené komunikační kabely) 

4) Smlouvu o budoucí Kupní smlouvě mezi společností Český aeroholding a.s. a obcí Kněževes, která z důvodu změny 
právního subjektu Letiště Praha a.s. nahrazuje původní Kupní smlouvu na odprodej pozemku o maximální rozloze 120 m

2
 

za 200.000 Kč v území Únětického potoka / bílá skála. 
5) Změnu Vyhlášky o odpadech pro r. 2012 ve smyslu ceny za odvoz odpadů     

  
6) Změnu Vyhlášky o odpadech pro r. 2012 ve smyslu ceny za odvoz odpadů      
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Žádost DI o odstranění informačních tabulí umístěných na území obce a doporučuje Radě obce najít vhodné řešení ve 
spolupráci s Komisí pro rozvoj obce. 
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OÚ SE KONÁ 

12. PROSINCE OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ 



 

 

 
 

ZMĚNA POPLATKU  Na základě rozhodnutí ZO ze dne 30. 10. 2011 se ruší výjimky pro platby za 

odvoz komunálního odpadu pro občany. Od 1. ledna 2012 činí poplatek za každého občana 500,- Kč bez 

výjimky. Do tří osob na jednu domácnost získává poplatník kupón na jednu popelnici o objemu 120 l. 

V případě potřeby dalšího kupónu 120 l je povinen dále zaplatit 1000,- Kč. 

  

 
 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ KOMISE :   Informační komise se sešla  v pátek 11. 11. za účelem projednání nové podoby webových stránek 

obce Kněževes dle nabídky firmy Galileo, která je správcem našich stránek. Ta dále přišla s nabídkou nových moderních prvků 
rozšiřujících využití stránek pro jejich návštěvníky. Ať je to už rozšířená interaktivní mapa k mnohostrannému využití 
(plánovač tras , katastrální mapa pozemků , banka podnikatelů apod.) nebo možnosti vytvoření vlastních samostatných 
podstránek pro subjekty obce, či spolky. Tímto zvláštní vstupem by se mělo docílit větší pružnosti v aktualizování stránek 
nebo jejich částí. Na základě samostatného jednání se zástupcem Galilea, kde byly vybrány základní moduly k nové sestavě 
stránek a předány fotografie, byly grafikem společnosti vytvořeny vizuální návrhy podoby stránek a zaslány na obec pro 
připomínkování.                                                                                                                                          Robert Souček předseda komise 

KABELOVÁ TELEVIZE : V programové nabídce DOŠLO KE ZMĚNĚ NA KANÁLU 86 , 

kde německá stanice ZDF byla nahrazena českou stanicí PRIMA LOVE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

K 15. listopadu nám dodavatel předal stavbu bez vad a nedodělků ve velmi dobré kvalitě. Na této skutečnosti má hlavní 
zásluhu ing. Stránecký jako stavební dozor investora. Jeho zodpovědný přístup se obci vyplatil jak na stavbách MŠ, tak 
v současnosti ve škole. Stavba byla provedena dle návrhu ing. Arch. Martina Ivana a pro vysvětlení uvádím, že tuto podobu 
schválilo OZ a ne nějaká komise, neb podkomise. Slavnostní otevření proběhlo 17. listopadu od 9,00 spolu se dnem 
otevřených dveří. Provedení se převážné většině líbí, zvláště odborná veřejnost je nadšena s provedením. Vždyť zázemí 
budovy, která se začala stavět v roce 1864, odpovídalo té době. 
Nově vybudované šatny a sociální zařízení odpovídá dnešním 
potřebám naší školy. Dále OZ rozhodlo, že zakoupí i nové lavice 
do druhé třídy. V případě, že se obci podaří sehnat dotaci, měla 
by proběhnout 2. etapa rekonstrukce. 
Tak jako tradičně se na Vás vážení spoluobčané obracím o pomoc 
proti vandalům a zlodějům. Rozbíjení košů, malování po 
budovách nekončí a v poslední době se rozmáhá kradení uren na 
místním hřbitově. Jedině společným postupem se můžeme 
dočkat úspěchu.  Poslední věc, kterou mám, je úklid listí. Žádám 
Vás o pomoc, nahrábněte listí před domy a obec zařídí odvoz. 
Děkuji.                                                          Kettner  Stanislav starosta 

VYUŽITÍ SÁLU KULTURNÍHO DOMU  KNĚŽEVES 

PONDĚLÍ   

ÚTERÝ 18,30-19,30 TAEBO 

 19,30-22,00 VOLEJBAL DOSPĚLÍ 

STŘEDA 18,00-22,00 NOHEJBAL 

ČTVRTEK 18,00-20,00 NOHEJBAL 

PÁTEK 18,30-19,30 ZUMBA 

SOBOTA 19,30-22,00 VOLEJBAL DOSPĚLÍ 

NEDĚLE 18,00-20,00 NOHEJBAL 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES VYUŽÍVÁ sál v  

dopoledním čase v případě nepříznivého počasí 
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SLOVO  STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V KNĚŽEVSI 

dne  1. 12.  8,00 - 15,00   Skladový areál, Obalovna, Betonárna 

dne  6. 12.  8,00 - 15,00   CELÁ OBEC mimo ul. K rybníku a Sklad.areál 

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

Velkou zásluhu na vzhledu a 
čistotě obce mají pracovníci obce. 
p. Berka a p. Stix při úklidu listí. 



 

 

 

 

 

 
 

Tak jako každý rok slavilo se koncem září v naší obci posvícení, které již odedávna v českých zemích 
patřilo k oslavám na ukončení hospodářského roku. Tento oslavný obřad je v nynější době vlastně 
výsledkem propojení ryze církevního obřadu konaného na den výročí posvěcení kostela, či kaple 
v dané farnosti a pohanského obyčeje oslavovat na podzim úrodnou sklizeň a následný příchod zimy. 
Součástí těchto oslav byly i obětní zvířecí rituály jako například bylo stínání kohouta, či shazování 
kozla, které časem nahradily jejich nekrvavé podoby přetrvávající někde dodnes. V našich zvycích 
ovšem zůstal jen první ráz oslav posvícení jako styl požitkářských radovánek (pečení koláčů, taneční 
zábavy, kolotoče a atrakce jako o pouti a 
samozřejmě v hodovou neděli pečená 
husa, pivo  a další pochutiny). U nás 
posvícení připadá z důvodu zasvěcení 
místní kaple nacházející se na dvoře školy 

na období svátku sv. Václava 28. září.                     text  a foto: LURO 
           Kaple sv. Václava v Kněževsi založena roku 1736 od Jezuitů 
koleje sv. Václava v Praze. Roku 1882 rozšířena a vně i uvnitř 
slušně upravena.  Oltář zasvěcen sv. Václavu s obrazem téhož 
světce. Ostatní nářadí bohoslužebné i kostelní jest v souladu 
s vnitřní i vnější úpravou a doplňuje se z jmění, které má kaple 
z dřívějších dob, nyní ji spravuje konviktní fond. 
Na kůru jsou nové varhany z roku 1905, ve zděné vížce dva zvony, 
pořízené při založení kaple, které byly za války (1914-18) 
rekvírovány.    (z obecní kroniky)                                      
Při posvícení v Kněževsi nechyběly tradiční atrakce rozšířené letos o vodní  zorbing  
s příjemným posezením u „občerstvení“. O hodové neděli se v dopoledních hodinách 
o rozruch postaralo přistání  Airbusu A380 u příležitosti  45. výročí působení společnosti 
Lufthansa na našem trhu.  Záplava aut a lidí se nedala zdaleka přehlédnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoho dne k nám do školy přišel pan starosta a řekl nám, že se bude 
přestavovat škola. Tak celé prázdniny a ještě asi dva měsíce přestavba trvala a 
my se zatím učili ve Středoklukách. Sedmého listopadu jsme přišli do nově 
opravené školy, bylo to úžasné. Nová šatna byla prostorná a krásně barevná, 
nové dveře a velké záchody s velkými zrcadly. Paní učitelka nám řekla, ať si školy 
vážíme, protože je tak krásná a nová.  5 TŘÍDA 
Jednou nám paní učitelka řekla, že budeme mít novou školu. Všichni jsme se 
radovali. Potom jsme se stěhovali a pak učili ve Středoklukách. Po pár měsících 
byl návrat do nové krásné školy. Když jsem školu viděla, byla jsem nadšená. 

Nové věci, záchody, šatna – prostě nádhera. Škoda, že jsme nezbourali celou školu a 
takhle nádherně ji nepostavili celou. Naše škola je boží, skvělá, nádherná.   5 TŘÍDA 
Než jsme šli do školy, tak jsme byli dva měsíce ve Středoklukách. Pak jsme konečně 
šli do Kněževse. Když jsme sem přijeli, byli jsme nadšeni. Máme nové šatny, velké a 
barevné s topením v podlaze. Nové, krásné záchody, které se sami splachují. Škola 
se mi moc líbí.    4 TŘÍDA                              (kresba na titulní straně Klára Vantochová pozn. LURO)                      
Nová škola je moc pěkná. Líbí se mi prosklené hlavní dveře a zvonky s mluvítkem. 
Nádherná je barevná šatna s topením v podlaze a dvěma dveřmi. Hezké je také 
žluté lino na chodbě. Nejkrásnější jsou ale záchody, na nich se mi líbí to, že jsou tam 
dva a u umyvadel obrovské zrcadlo. V nové škole se mi moc líbí.     5 TŘÍDA 
V nové škole je to hezké. Venku je to hezké. Je tam kaplička a hrajeme o přestávce venku na „zombie“ a „na babu“. Ve škole 
je to velké. Máme tam WC a je tam velké zrcadlo. Ve třídě máme sedm počítačů a klavír. Díky bože !!!   4 TŘÍDA  
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   ŽÁCI O NOVÉ ŠKOLE V KNĚŽEVSI - POKRAČOVÁNÍ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

Turistika Středokluky 

Turistický odbor Sokola Středokluky, pořádá celoročně různé výlety a procházky naším okolím. 
Jednoho letního dne jsme nastoupili do vláčku v nádraží Středokluky s cílem naučná stezka Slánské hory. Vláček 
nám zastavil v zastávce Slaný-předměstí. K výchozí značce naučné stezky je tu jen několik metrů. Stezka 
seznamuje s přírodními památkami Slánské hory - sopečný vrch z čedičové, sloupcovitě odlučné horniny. Pohled 
na zbytky lomu je úchvatný, s krásnými výhledy do okolí. Informační tabule nás seznamují o její flóře a fauně, o 
historii a zajímavostech Slaného. Trasa nabízí několik krásných panoramatických pohledů do okolní krajiny. Stezka 
vede po kamenitých lesních cestách a pěšinách. V závěru stezka klesá příkřeji pěšinou vinoucí se mezi skalními 
výchozy. Míjíme pramen pod horou s obsahem solí, který dal pojmenování městu Slaný. Dále procházíme okolo 
Velvarské brány ( 14. stol.). Občerstvíme se v cukrárně na náměstí, je zde řada měšťanských domů s renesančními 
a barokními stavbami. Navštívíme informační centrum – zde obdržíme mapku se zajímavostmi města. Naše 
vycházka pokračuje k jižnímu okraji města nad Kvíček k Božímu hrobu. Kaple Božího hrobu z roku 1665 o proti 
některým obdobným stavbám Božího hrobu vychází z původního vzoru. O tom svědčí úprava průčelí včetně 
symbolické výzdoby. Vracíme se zpět k náměstí. Na okraji historického jádra je kostel sv. Gotharda – bazilika 
přestavěna ze starší románské svatyně. Ve městě žili : historik umění Václav Vojtěch Štěch, herečka Olga 
Scheinpflungová, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech a mnoho dalších. 
Tipy na výlety 1)  Kněžívka „Kobylí hlava“ – rozcestí Juliana v Tuchoměřickém lese a zpět do  Kněževse 

                          2) Horoměřice – Kozí Hřbety - Roztocké údolí – Roztoky 

                          3) Prokopské a Dalejské údolí – Řepy 

                          4) Český kras – Srbsko - podél  Řeky Berounky  

                               - útvar Alkazar – vlevo Tetín – cíl Beroun 

Pozvání KČT Sokol Středokluky  Pořádáme každoročně 

Vánoční pochod. Koná se 26. prosince 2011 

– vycházíme v 8,45 hod ze Středokluk od stanice ČSAD směr 
Čičovice. Vycházka je dlouhá 11 km – Černovičky kostel Sv. 
Vavřince (14.stol.) – míjíme osmibokou kapli nalezení Sv. 
Kříže v Malých Čočovicích – hrad Okoř (14.stol.) – chatová 
oblast – podél Zákolanského potoka, kde bývalo několik 
mlýnů – osada Podholí – Budeč ( rotunda Petra a Pavla z 9. 
stol., pohled na Kovárské údolí – na místním hřbitově je 
pochován významný pedagog 19.stol. Karel Slavoj Amerling.), 
scházíme do Zákolan – rodiště Antonína Zápotockého – 
pamětní deska. Je zde soutok Týneckého a Zákolanského 
potoka. Bydlí zde známá herečka Bára Štěpánová. Ze Zákolan 
odjíždíme autobusem A 23 ve 12,45 hod.            Věra Peštová 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bude otevřena od pondělí do pátku. Ale už nyní si 
můžete objednávat z internetové lékárna na adrese : 

lékárna-kněževes.cz.   Zde je velký výběr za 
rozumné ceny. Můžete si zde objednat i vánoční 
balení, kosmetiku a další přípravky. Pro zákazníky 
z obce Kněževes a okolí 15 km je rozvoz za 100,-Kč. 
Při nákupu nad 1500,-Kč je rozvoz zdarma. 
 
 

                                                                                                                                                       TEL.  734 801 496 
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LÉKÁRNA V KNĚŽEVSI 

Od ledna 2012 se bude otvírat nová lékárna v Kněževsi. 
 

vlevo nahoře – kaple Božího hrobu ve Slaném, vpravo nahoře – lom Alkazar u Berounky 
dole  -  2. dubna 2011 výlet na „Velkou Ameriku“ - jeden z mnohých Mořinských lomů 



 

více obrázků viz fotogalerie na konci 

 

 

 
 

Sobota ve znamení draků a dýní.     

V sobotu 15. října jsme se za krásného počasí sešli na hřišti v Kněževsi, abychom zjistili, zda nám draci během roku nezlenivěli. 

Během chviličky se k nebi vznášeli dráčci všelijakých tvarů i barev. Ač vypadalo, že je téměř bezvětrně, na hřišti nám vítr přál a 

létalo se opravdu vysoko, takže jsme mezi sebou přivítali i ochranku z letiště, aby nás upozornila, že draci musí z oblohy na 

zem, aby nerušili piloty v jejich přistávacích manévrech. Během dopoledne jsme zvládli i svačinku v podobě opékaných 

buřtíků. Děti dostaly balíčky s dárečky a radost byla veliká. Na letošní drakiádu se přišli podívat i zvířátka od Ondry Botky (kůň, 

koza a osel), takže o zábavu a společné fotografování nebyla nouze. Už teď se těšíme na příští Drakiádu! 

Po loňské úspěšné „Halloweenské párty“ jsme ji letos rádi zopakovali. Odpoledne jsme si užili v kulturním domě v Kněževsi 

dlabáním dýní a řep. Letošní dýňová úroda se mohla pyšnit krásnými kousky, a některé dýně se ani nedaly unést! Šikovní 

tatínkové a maminky pomáhali dětem s vyřezáváním složitých tvarů. 

Sobotní odpoledne jsme si užili všichni, malí i velcí a příští rok se 

sejdeme rádi znovu.  

Poděkování panu starostovi obce Stanislavu Kettnerovi, který nám 

jako každý rok daroval řepy pro ty děti, které neměly vlastní dýni.  

Poděkování všem zúčastněným - Vaše radost a úsměv je naší 

odměnou.                                          Barbara Kubů a Kateřina Krausová 
 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                O půlnoci dražba svícnů a vánočního stromu 

                                                                  Výtěžek bude pro děti naší školy 

                                                                             Nápaditá tombola 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                          18,00 - 20,00 hod 

přinesení  doma !!!  vyrobených svícnů  

těšíme se na nové originální nápady  

                  na  11.ročníku  

Soutěže o nejhezčí vánoční svícen 
 

 

ROZSVÍCENÍ STROMU  

PROBĚHNE 3.12 v 17,00 hod                  za ČSK-KK Krausová Kateřina      
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Zpívání s dětmi, hudba, rukodělné 

tvoření s rodiči, vystoupení 

tanečníků, Vánoční překvapení. 

Všichni přítomní zároveň 

vyhodnotí nejlepší vánoční 

svícny, jejichž tvůrci budou 

odměněni. 

Neděle 18.12. od 15 hodin - kostel sv. Šimona a Judy na 
Starém Městě – adventní  koncert , na který chodíme 
pravidelně i s dětmi a po něm se projdeme svátečně 

vyzdobenou Prahou. 
Sobota  10. 12.  a Neděle   25.12.  od 14 hodin 
Národní divadlo – balet pro děti Louskáček 

 

 



 

 

 
                                                                                                                        

Činnost chovatelů v roce 2011  Blíží se konec roku a můžeme bilancovat. Letošní rok byl po chovatelské stránce pro naši 

ZO  celkem úspěšný. Podařilo se nám rozšířit naše řady o jednoho mladého chovatele a to Rákose Radka z Kněževse.  Chová 
holuby a spolu s Ondrou Kruntem , kterého přivedl k chovatelství dnes již zesnulý př.Tyle z Dobrovíze,  se s jeho králíky 
zúčastňují výstav mladých chovatelů. Přesto, že jsme malá organizace - 6 členů z Hostouně, 5 členů z Kněževse a po jednom 
z Hřebče, Brandýska a Prahy - máme zastoupení 2 členů v Okresní organizaci v sedmičlenném výboru. Také máme zastoupení 
ve specielních klubech a to moravských pštrosů, belgických obrů, českých staváků a wyandot. Zúčastňujeme se nejen výstav 
v okolních organizacích - Hostivice, Kladno, Rudná, Slaný, Velvary, Olovnice, Kralupy, Libčice, Vokovice, Cítov, ale i 
celostátních - výstav  mladých králíků (belgický obr Rákose Michala se stal vítězem výstavy), mladé drůbeže, krajské výstavy 
v Lysé nad Labem, celostátní výstavy v Lysé a samozřejmě výstav klubových. Naši největší akcí je pořádání místní výstavy 
v Kněževsi, která se uskutečnila v lednu 2011. Zúčastnilo se 
49 vystavovatelů s 276 ks zvířat, z toho 84 ks králíků, 117 ks 
holubů a 75 ks drůbeže. Naši členové obdrželi dvě čestné 
ceny na holuby a jednu čestnou na králíky. Na výstavu přišlo 
184 diváků. Za umožnění výstavy děkujeme zastupitelstvu 
Kněževse, které nám zdarma zapůjčuje prostory Kulturního 
domu, zemědělské škole ve Středoklukách, která uvolňuje 
žáky při posuzování, p. Ing. Kožmínovi z Dobrovíze, který 
zdarma zajišťuje převoz klecí, inzerentům manželům 
Klivarovým z Hostouně,  p. Červenému z Kněževse a hasičům 
Kněževse. Naši celkovou činnost podporuje i zastupitelstvo 
Hostouně, které jako kmenové základní organizaci poskytuje 
příspěvek 5 000 Kč ročně na činnost. 
 

                                                        
 
 
 
 
 

 
Zima je tu. Vánoce pomalu klepou na dveře.  A tak koníci při přežvykování sena či olizování 

sněhu a hrabání zbytků zplihlé zažloutlé trávy mohou jen smutně vzpomínat na louky plné 

šťavnaté pastvy. Přesto lze ale i v zimě s koňmi zažít spoustu zábavy, a tak jim i jejich majitelům 

čekání na teplé jarní dny uteče jako voda.   
 

         Koňské zimní radovánky 
 

Jistě si každý vzpomene na Popelku jak na svém věrném Juráškovi a s princem po boku cválají 
po zasněžených loukách. Všude jen sníh, bílo a klid. Mrazivý vítr povlávající koňskou hřívou, 
sníh odletující od jeho kopyt. Co Pohádková romantika. Nezapomenutelný zážitek pro každého.  
 

A kdo by raději trochu zábavy či adrenalinu, pro toho je tu 
dnes stále oblíbenější Horse Skijöring (neboli koňské 
lyžování), kdy jezdec sedí na koni, k jehož sedlu jsou 

připevněné dvě lonže. A na jejich konci pak stojí lyžař či snowboardista, který si tak užívá 
vysoké rychlosti, ostrých zatáček (a sem tam nějaké té rány po hlavě od sněhu 
střílejícího od koňských kopyt), a to vše aniž by musel vyrazit na hory. A vyzkoušet si to 
může každý. Vždyť rychlost závisí pouze na domluvě s jezdcem na koni. Ti zkušenější se 
pak mohou účastnit i závodů dokonce v několika disciplínách, jako je např.: slalom, skoky do dálky, dostihy, freestyle atd. A  je 
to skutečně zajímavá podívaná.                                           Anča Čefelínová  Terka Stibůrková 

 
 Ještě k životu na vsi  Vracím se k článku z minulého čísla, kde jsem pouze citoval článek v časopise Chovatel. Byl jsem 

kritizován, že nejsem konkrétní. Proto se k tématu vracím. Všichni jsme určitě četli a někteří i viděli filmy, kdy lidé žijící ve 
městech se přijížděli na vesnici rekreovat. A s čím se setkávali? S ranním švitořením ptáků, s psím štěkotem v kterékoli době, s 
bučením krav, ale také s vůní lesů, obilí i hnoje. A to vše brali jako změnu proti životu ve městě. A co se od té doby změnilo? 
Téměř 80 % rodin má auto, které také nevoní, na trávu používáme mechanizaci, zmizela zvířata včetně ptactva (nebo ho 
výrazně ubylo), na každém dvorku byly slepice včetně kohoutů, kteří kokrhali ( dnes jich ve vsi napočítáte do deseti ) a 
patnáct párů koní. A proč o tom píši? Nejsem proti pokroku, taky mám auto, ale zkusme zachovat rozdíl mezi městem a 
vesnicí. Nestěžujme si na kokrhání kohoutů, na to, že páv toká dva měsíce v roce, že holubi svůj trus roznášejí po střechách, 
ostatní ptáci také se vyprazdňují, že kozel páchne, vždyť to vše patří k rozlišnosti města a venkova. Přál bych Vám vidět 
obrovský zájem dětí, kteří jdou kolem farmy p.Botky, kdy si mohou pohladit koně, osla, holuby.                     J. Boukal, Kněževes                                                                
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       O koních a lidech (III. část)  

 

Touto cestou Vás srdečně zveme na naši další výstavu, která se uskuteční ve 
dnech 28. - 29. ledna  2012  opět v Kulturním domě v Kněževsi.   J.Boukal, předseda ZO 

 
 



 

 

 

 
Dotaz Ing. Jany Havlůjové: Autobusová linka č. 319  Chtěla jsem se zeptat, zda máte nějaké informace k 
plánovaným změnám v jízdním řádu autobusu linky č. 319. Od lidí z okolních obcí jsem se dozvěděla, že je opět 
plánována redukce spojů tohoto příměstského autobusu od cca 10.12.2011. Občané Hostouně či Jenče mají tuto 
informaci vyvěšenou na svých obecních úřadech s žádostí, aby se k tomu vyjádřili. Stejně tak tomu bylo i při 
poslední redukce spojů, ke které došlo na jaře tohoto roku ... Lze záměr o redukci počtu spojů autobusů ještě nějak 
ovlivnit nebo už je na to pozdě? Většina našich občanů dojíždí za prací autobusem, a proto by bylo velmi 
nepraktické pokračovat v dalším omezování veřejné dopravy v naší obci. Pokud autobusy budou jezdit dle 
plánovaného omezení jen 1x za hodinu a půl, tak je lidé přestanou používat, protože v případě, když jim spoj ujede 
např. o 10 minut, tak se nikomu nebude chtít čekat tak dlouho na další spoj. Mnoho lidí tak začne k dojíždění do 
práce využívat automobily, což způsobí nárůst komplikací v dopravě - zácpy, nehody, ale samozřejmě také 
zvýšené znečištění vzduchu. Jistě Vám nemusím připomínat, jak "krásně" se dýchal znečištěný vzduch v 
uplynulých dnech, kdy skoro celou republiku sevřela inverze. Uvítala bych, kdyby i občané naší obce měli možnost 
se k této problematice vyjadřovat. 
 
 
 

Odpověď:  Obecní úřad do dnešního dne neměl konkrétní čísla o omezení. 

Podstatou je, že ŘLP Jeneč přestalo doplácet 4 mil. ročně na tuto linku a 

nenašel se nikdo, kdo by nastoupil za něho. Obce Dobrovíz, Hostouň a 

Kněževes by musely o tyto peníze podělit a přičíst je k současným dotacím. 

Jeneč odmítla se na dotaci podílet. Při zachování současné frekvence by 

naše obec doplácela přibližně 1,5 mil Kč. Tak velkou sumu v rozpočtu 

nemáme. Dle posledních jednání bude linka 319 začínat v Hostouni a končit  

na Terminálu 1. Ve všedních dnech by mělo jezdit 10 jízd tam a zpět. 

V sobotu a v neděli 7 jízd. Tato čísla ještě nebyla odsouhlasena Ropidem. I 

při takto omezených spojích bude obec doplácet přibližně  400 tisíc Kč. Tyto peníze ovšem musíme někde ubrat. 

Nebude to nijak jednoduché, neboť příjem obce se neustále snižuje a dle předpovědi pana Kalouska to bude pro 

obce v následujících  letech ještě horší. Já osobně nechci peníze pro obec získávat zvýšením daní. To podle mne 

není nejvhodnější cesta. I k tomuto kroku musely sáhnout některé obce.                            Kettner Stanislav starosta 

  
 

 
 

FOTBAL: KONEC PODZIMNÍ ČÁSTI     Začátek sezóny a její konec našim fotbalistům vyšel. Tři výhry na začátku a dvě na konec. 

Mezitím nějaké zbytečné ztráty a to i zásluhou poměrně početné marodky. Poslední zápas podzimu byl jako na houpačce. 

Nejdřív jsme vedli 1 : 0, pak  prohrávali  1 : 2, opět vedení 4 : 2 a velká šance na zvýšení, když naši dva hráči postupovali jen na 

brankáře, ale nedali. Pak soupeř snížil na 3 : 4 a nervy na konec. Výhru jsme udrželi a o to veselejší byla dokopná v Maštali.     

(Kněževes - Zbuzany B 4 : 3) 

 
 
 

 

 

 
 

 

Články čerpány z                                        
internetových stránek 
TJ Sokol Kněževes 
pozn. LURO 
 

 
 
 

  

TABULKA PO PODZIMU 2011 

1 Tursko 27:10 26 
2 Rudná B 26:15 23 
3 Drahelčice 32:14 22 
4 Jeneč B 37:18 21 
5 Hostivice B 24:22 21 
6 Kněževes 36:23 20 
7 Zbuzany B 23:22 16 
8 Červený Újezd B 22:27 14 
9 Roztoky B 20:24 10 
10 Tuchoměřice B 15:28 9 
11 Středokluky B 10:37 7 
12 Jinočany B 8:40 1 
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TJ SOKOL KNĚŽEVES 

Letos už podruhé by mělo dojít k dramatickému snížení spojů linky 319. 

Kněževes - Drahelčice 1 : 3 ( 0 : 0 )  6. 11. 2011  
Třetí porážka v řadě,  z toho druhá doma. To už byla trochu 
nepříjemná šňůra. První půle 0 : 0, víc se ani hráči obou mužstev 
nesnažili. Po vedoucí brance Drahelčic se začalo více hrát. Po 
druhém gólu jsme vystřídali dva hráče, jeden se však hned zranil, 
tak se dohrávalo v deseti. Přesto jsme snížili na  1 : 2, ale při 
snaze o vyrovnání jsme dostali třetí gól .      

 

VÍCE INFORMACÍ :  www.knezevessokol.estranky.cz  

ZUMBA V KULTURNÍM DOMĚ 

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


 

 

 
 

 

AVL 2011-2012  A je to tu … Opět hrajeme AVL. V neděli 20.11. jsme se utkali s družstvy z 9. ligy.  Hráli jsme 4 
zápasy. Nástup do prvního utkání byl přímo hrozivý … Uhráli jsme snad jenom 10 bodů – doslova nás 
„převálcovali“ . Přesto jsme se dokázali zvednout a v dalších zápasech jsme bodovali a „válcovali“ my. Jeden 
zápas jsme vyhráli, v dalším uhráli bod. Celkově 4 body do tabulky jsou dobrým výsledkem našeho prvního vstupu 
do soutěže. Další utkání nás čekají v prosinci. Hráli: rozehrávačky – Magda Čefelínová, Eva Hanzlíková, blokaři a 
smečaři – Jarda Roučka, Láďa Hanzlík, Vašek Čefelín st., Luděk Černý (Ďábel).  Luc 
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Nohejbal v Kněževsi  V sobotu 8.10. uspořádal Nohejbal Kněževes 
ve spolupráci s restaurací „Kulturní dům“ v místním KD turnaj trojic 
 v nohejbale. Sešlo se celkem 6 týmů . Kněževes byla zastoupena 
dvěma týmy a to "BESTIEMI" a "RAKUŠÁKY", dále přijelo spřátelené 
družstvo "HONZA TEAM", kde hrají 2 ženy. Restaurace dodala také 
družstvo "MAPITI" a spřátelené "CIBULIS". Posledním účastníkem 
byl tým "CHELSEA". Hrál se pěkný nohejbal. Nikdo nevzdával i  
papírově prohrané utkání - bojovali všichni. Některá utkání byla 
jednoznačná, jindy to byl boj o výsledek až do posledního vítězného 
míče. Turnaj nakonec vyhráli "Bestie", takže putovní pohár zůstal 
doma. Stojí na čestném místě v restauraci. Další turnaj pořádáme 
jako vánoční 17.12. v sobotu. Doufáme, že se zúčastní více místních 
týmů.               Za Nohejbal Kněževes Vláďa Dvořák  

 

VÍKENDOVÉ CVIČENÍ VOLEJBALISTEK TJ SOKOL KNĚŽEVES V MĚLNÍKU 

Zleva: Iva Farová, Magda Čefelínová, Iva Roučková, Eva Hanzlíková, 

Bohunka Pavlíková-asistentka, Jana Součková, Lenka Černá 

Následně jeli na jednodenní zájezd do Polska za nákupy… 

 

 

21. – 23.10. 2011 - Mělník 
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VZPOMÍNKA na “školníka” 

Zdeněk JAKL 
... jeho životní motto bylo:  

“Jsem lokální patriot, jiný nebudu ...! 
Můj manžel se narodil v Praze. Svá předškolní 
léta prožil u svých prarodičů na náchodsku.  Do 
školy nastoupil v Praze, ale tato docházka byla 
ve druhé třídě přerušena. Onemocněl těžkým 
zánětem mozkových blan. Ten poškodil zrak a 
on byl nucen do školy pro slabozraké děti. 
Školu ukončil maturitou a po té nastoupil do 
zaměstnání do Výzkumného rostlinné výroby v 
Ruzyni. Pracoval tam téměř 30 let a odtud 
přešel do zdejší školy. V roce 2009 těžce 
onemocněl a byl nucen svou zlatou školičku 
opustit. V září této nemoci podlehl. Prožili jsme 
spolu 30 let společného života a já budu vždy 
jen v dobrém vzpomínat.     Eva Jaklová, manželka 

 

6.11. 2011, Hradištko – volejbalový turnaj. Přestože „ELITA 
Kněževes“ bojovala se ctí, nedokázala se proti vysloužilým 
„profíkům“ z Prahy, Hradištka, Slap a Mnichova Hradiště 
prosadit a po urputných bojích nakonec skončila na 
posledním 5. místě ...  
Zleva: Jarda Roučka, Lenka Černá, Jakub Černý, Luděk Černý, 
Eva Hanzlíková, Láďa Hanzlík. 



Před 190 lety se narodil Karel Havlíček Borovský 31.10.1821 (Borová u Přibyslavi) - 29.07.1856 (Praha) 
Karel Havlíček Borovský, též Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, český básník a novinář  je 
považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Příjmení Borovský získal podle 
jména vesnice, kde se narodil – Borová, tak totiž často podepisoval své články. Od roku 1832 studoval v 
Havlíčkově Brodě na gymnáziu . Havlíček toužil po tom, aby mohl působit na výchovu českého lidu. 
Proto vstoupil do kněžského semináře. Nelíbily se mu však poměry, které zde panovaly, proto seminář 
opustil a stal se až do konce života nekompromisním kritikem církve. Od roku 1838 studoval filosofii v 
Praze. Roku 1846 se stal redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela. Roku 1848 odešel z 
Pražských novin, aby založil vlastní – Národní noviny, které dosáhly velké popularity. Podílel se na 
organizaci Všeslovanského sjezdu, navštívil Polsko a Chorvatsko, aby přesvědčil tamní spisovatele k 
účasti na sjezdu. Roku 1848 byl zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru. Od března 
1849 vystupoval velmi radikálně proti vládě, a tak v červnu byly Národní noviny zakázány,  za příslib 
mírnosti mu ministerstvo povolilo další vydávání novin. V lednu 1850 byly tyto noviny spolu s přílohou 
Šotek (zde uveřejňoval své epigramy) zakázány. Poté založil ještě časopis Slovan, ale i ten byl roku 1851 
nucen přestat vydávat, následně byl převezen do Brixenu, kde zůstal ve vyhnanství (konfinaci) až do 
roku 1855. Propuštěn byl krátce před svou smrtí. Na pohřbu mu Božena Němcová údajně dala na rakev 
trnovou korunu jako symbol mučednictví… Dožil se jen 35 let. 

 

 
 

ČINNOST  OBECNÍ  KNIHOVNY  - období od srpna do listopadu 2011 
Úvodem opět uvedu několik faktických poznámek. Počet čtenářů se zvýšil na 42, z nichž poplatek 20,- Kč uhradilo 28 
stálých zájemců. Knižní nabídka k 15.11. se také zvýšila o dalších téměř 100 ks darovaných nebo koupených knih. Díky 
pokračující spolupráci se Státní vědeckou knihovnou Kladno se od 8.10. půjčuje i 104 dovezených novinek, které jsou 
veřejnosti k dispozici v naší knihovně. Kladenská knihovna nám také poskytla na požádání další čtenářské listy a knižní 
lístky a pravidelně nám posílá elektronickou poštou pozvánky na své akce, informace a svůj časopis. Naši knihovnu 
navštěvuje delší dobu i několik čtenářů z okolí. V souvislosti s rekonstrukcí dvoutřídní kněževeské university jsem 
převzala 12.9. pozůstatky bývalé žákovské knihovny, které ještě postupně třídím a některé zapisuji do přírůstků. Dne 
3.10. naši knihovnu navštívila  osobně současná česká spisovatelka, paní Stanislava Nopová se svým manažerem a 
nabí- dla nám jak svá díla, tak i zajímavé informace z ročního pobytu v Austrálii. Bylo to neopakovatelné setkání. 
V uplynulých dnech přibylo několik darů. Po 2 zánovních skřínkách od pí J.Černé je v dětském oddělení od 24.10. i další 
„regál“ na knihy od paní L. Kučerové, což nám umožnilo přijmout nové knižní dary. Od rady obce a zastupitelstva nám byl 
také do knihovny odborně připojen novější typ PC, který nahradil původní  starší vyřazený počítač z letiště. Je rychlejší, 
lépe se na něm pracuje a je připojen k internetu. Dne 7.11. se knihovna rozrostla o 21 kusů nových encyklopedií a 23 
beletristických knih. Týž den byla uzavřena dohoda s paní učitelkou Ivou Farovou o letoš ní literární soutěži pro školáky, 
jejíž výsledky budou knihovnou zpracovány a vyhlášeny již tra- dičně v lednu. Koncem listopadu a během prosince 
navštíví knihovnu žáci 4. a 5. třídy, kde bude pro ně připravena přednáška na téma kněževeské regionální památky a 
prohlídka exponátů našeho regionálního muzea v rámci vlastivědného učiva. Závěrem chci velmi poděkovat svým 
obětavým spolupracovnicím pí J.Černé a sl.Ing.Havlůjové, OÚ, hlavně kulturní a školské komisi, ale i radě a zastupitelům 
a také redakci Kněževáku, spoluobčanům a veřejnosti vůbec. Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří …  Pro Kněževák 
připravila Prom.uč. D.M. Jelínková.  
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ČINNOST SPOLKU HAVLÍČEK, o.s.  Kněževes a dění kolem regionálního muzea od 1.9. do 15.11.2011  

Celý měsíc správní rada připravovala důležité podzimní setkání spolku, které se pak uskutečnilo  8.10. 
Pozvánky s programem byly včas zveřejněny. Po úvodních organizačních formalitách se konala přednáška 
s besedou na téma Čeští nositelé Nobelovy ceny, k tomu se připojila aktualita Výročí Mnichova 1938. V r.1959 
obdržel Nobelovu cenu za objev polarografie profesor Jaroslav Heyrovský,*20.12.1890,+ 27.3.1967, dožil se 77 
let. V r.1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu  redaktor, básník Jaroslav Seifert,*23.9.1901,+ 10.1.1986, 
dožil se 85 let. Připomněli jsme si 110. výročí autorova narození. Výklad byl doprovázen  obrazovým 
materiálem. Aktualitu k výročí Mnichova r.1938  doplnily mapy I. a II. ČSR. Zájem členstva probudila beseda o 
nových občanských průkazech, o automatu na fotografie na letišti Praha-Ruzyně a o matrice v Tuchoměřicích. 
Kromě jiného se připomněla životní jubilea členů a členek, připravovaná akce Čaje pro seniory 19.11., 
programy divadel, vývěska, web a časopis Kněževák, kronika … Poté proběhly v pořadí let již třetí volby do 
správní rady 2011-13. Správní rada byla zvolena ve složení: D.M.Jelínková, L.Kučerová, J.Černá a 
Ing.J.Havlůjová /jako kontrolorka/. Náhradnicemi byly zvoleny - paní Farová M., Ing.Sellnerová, N.Slabová. Na 
závěr pořídila paní J.Černá  devět fotografií pro kroniku spolku … Správní rada projednala dne 14.11. novou 
člens. přihlášku. Potom projednala  plnění plánu, příspěvky pro Kněževák, příspěvek spolku na Čaje pro 
seniory, pamětní listy a přípravu zimního prosincového setkání spolku a situaci kolem regionálního muzea. Do 
depozitáře byly přijaty tyto předměty: 
2.2.2011 od pí Jelínkové - litinový hmoždíř 
2.2.2011 od pí J.Černé -1x žehlička 
31.10.2011 od sl.Ing.J.Havlůjové - 1x litinový beránek 
6.11.2011 od pí uč.Pydychové - 2x závěsná kuchařka na zeď 
7.11.2011 od pí Heleny Metzerové - 2x velká žehlička,1x malá  
7.11.2011 od pí Heleny Melzerové - sada nádobek na mléko (4 ks) 
S Vlastivědným muzeem v Roztokách jedná o spolupráci OÚ v Kněževsi. 

Pro Kněževák připravila Prom.uč. D.M. Jelínková.  

 
 

 
 

      
 
 
    

 

EXPONÁTY DO MUZEA 
 

Vážení občané, v případě, že 
máte doma jakékoli věci 

z dřívější doby a chcete je 
věnovat či zapůjčit  

jako exponáty do Muzea 
v Kněževsi, dejte je buď na OÚ 

nebo do obecní knihovny. 
Děkujeme. LURO 

 

Karel Havlíček 

BOROVSKÝ 

Karel Jaromír Erben  
200 LET OD NAROZENÍ  
*7.11. 1811  Miletín +21.11.1870 Praha  
Pochází z 9 dětí. Maminka byla 
z učitelské rodiny, tatínek byl 
švec. Učil se na gymnáziu v Hadci 
Králové, studoval práva v Praze. 
Zde se seznámil s Františkem 
Palackým. Zaměřoval se na 
pohádky, písně a zvyky. Oženil se 
s Betynou Mečířovou a spolu 
měli 4 děti. Pracoval jako 
redaktor v Pražských novinách. 
Stal se i archivářem hl.m. Prahy. 
Jeho nejvýznamnějším dílem je 
sbírka 13 balad „Kytice“, která 
byla vydána v r. 1853. 
Onemocněl tuberkulózou a v 59 
letech zemřel v Praze. 



Život v MŠ Kněževes  V novém školním roce a v novém složení jsme si v naší školce vytyčili mnoho plánů a již během prvních měsíců se nám daří 

většinuz nich naplňovat. Byli jsme již na třech výletech – v září jsme se podívali do křivoklátských lesů, kde se nám věnovali profesionálové z Lesů ČR. V 

říjnu jsme jeli do divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínek mezi osly. A naposledy v listopadu jsme měli domluvený program v pražské Zoo, 

kde jsme se museli rozdělit na dvě skupiny, protože je nás tolik, že už by to jeden lektor ani nezvládl. Na všechny tyto výlety jsme jeli autobusem 

poskytnutým Letištěm a tak rodiče neplatili téměř nic. Dle našich plánů jsme navázali kontakty v obci a tak pokračují naše výpravy za různými domácími 

zvířaty, která krmíme suchým pečivem, ale byli jsme také u pana Staňka, jenž nám ukázal různé překrásné opeřence. Paní učitelka Olišarová občas zajde 

s dětmi do našeho zahradnictví, odevzdá přírodní materiál nasbíraný dětmi a zase jinou výzdobu si odtud odnáší. Velmi se nám osvědčilo využívat 

tělocvičnu v kulturním domě za špatného počasí (jaké nás v posledních dnech pronásleduje), která je nám k dispozici vždy, když se tam zrovna nekoná 

nějaká z prodejních akcí. Obec nám umožnila uložit si pomůcky v nářaďovně, za což děkujeme. Dalším z našich plánů bylo zřízení vývěsek v obci. 

Prozatím jsem skončili u třech, které se nacházejí v zastávkách autobsů a pravidelně je obměňujeme. Do budoucna bychom rádi zbudovali ještě dvě 

další. Ve školce rovněž proběhla přednáška pro předškoláky spojena s rychlou pedagogickou diagnostikou. Všichni, kdo se dostavili, si celou tuto akci 

pořádanou ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pochvalovali. Škoda, že poradna z rozhodnutí kraje od příštího měsíce zaniká. Do 

Vánoc máme ještě naplánované divadýlko v kulturním sále a výchovný koncert tamtéž. Na obě tyto akce jsou v obci vyvěšeny pozvánky i pro veřejnost 

a přijde se s námi potěšit i soukromá školka Srdíčko. Dále nás čeká schůzka rodičů, kde se jistě sejdeme v hojném počtu. Mikulášskou besídku jsme 

letos pojali spíše symbolicky – s rodiči jsme se shodli na tom, že takových besídek je před Vánoci přespříliš a především v naší obci je krásná tradice 

Mikulášské v kulturním domě, a tak nebudeme motat dětem hlavy mnoha Mikuláši a mnoha čerty. Do školky proto zavítá jen na okamžik a v 

dopoledních hodinách paní učitelka Farová se svými žáky a děti obdrží opravdu jen symbolický balíček s ovocem. Školka přijala na dva týdny studentku 

na praxi a velmi se nám tato spolupráce osvědčila. Studentka přišla plna nadšení, nápadů a především svěží a neopotřebovaná a při práci s dětmi se 

osvědčilo mít k dispozici jednu další pracovní sílu. Do budoucna se naše další úsilí proto bude odvíjet i tímto směrem. Ráda bych na závěr touto cestou 

poděkovala všem, kdo se o školu zajímají a kdo ji jakkoli podporují. Spolupráce v naší vesnici je téměř pohádková  a náš vzdělávací program se ne 

nadarmo jmenuje „Žijeme v obci Kněževes“.                                                         Mgr. Niké Slabová  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kdo pracuje na letišti“ Stejně jako v minulém roce 
jsme se i letos účastnili výtvarné soutěže vyhlášené 
Letištěm Praha, která je určena pro všechny děti 
základních škol z okolí letiště. V loňském roce byl 
vyhlášen první ročník této soutěže s názvem „Svět 
letadel“, kde se naše škola umístila na 1. místě a měli 
jsme i skvělé individuální  výsledky. Získali jsme 
hodnotné věcné ceny – např. badminton, 
magnetické šipky, líný tenis, míče apod. Z vybraných 
obrázků dětí byl vydán krásný kalendář na rok 2011. 
Letošní vítěz ještě vybrán není, protože soutěž byla 
ukončena teprve dne 31.10.2011. V tomto termínu 
jsme zaslali 30 výkresů na téma „Kdo pracuje na 
letišti“. Někteří rodiče (a není jich málo) na letišti 
opravdu pracují, takže bylo toto téma našim dětem 
blízké. Těšíme se na vyhodnocení soutěže a doufáme 
v nějaké hezké umístění. Za ZŠ a MŠ Středokluky Iva Farová 
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Galiová 

Mráz 

Rákosová 

Limpauchová 

Tak jsme se dočkali  Dne 25.10. 2011 předal pan starosta Stanislav Kettner paní učitelce Farové a Houbové a paní Jaklové 
klíče od zrekonstruované budovy školy v Kněževsi. Přístavba a rekonstrukce změnila původní stavbu k nepoznání… Nový 
kotel, topení, podlahové vytápění v nové šatně, WC pro dívky, chlapce, technický personál a vyučující splňují všechny 
hygienické a estetické požadavky doby.  Navíc obec Kněževes vybavila jednu třídu novým školním nábytkem. Také díky 
paní Evě Jaklové děti vstoupily nejen do krásné moderní školy, ale také vzorně čisté. Paní učitelky Iva Farová a Irena 
Houbová přichystaly třídy a 7.11. začal nový školní rok ... Děkujeme obci Kněževes.                                   

Za ZŠ Středokluky (Kněževes) Ing. Ivana Bádalová, ředitelka. 

 

MŠ v Kněževsi vás zve do Kulturního domu 

v Kněževsi 8. prosince v 10:00 hod na  
 

VÝCHOVNÝ KONCERT 

S VÁNOČNÍ TEMATIKOU 
 

Akce je vhodná pro děti ve věku cca 3 – 6 let, 

přijít však mohou všichni, kdo mají zájem.  

Minimální vstupné 35,- Kč. Těšíme se na vás! 

 

 



 
 
 

„Štrúdly“ a „Čaje“ nejen pro seniory  Náš REGION, jako jeden z mediálních partnerů dostal pozvání na neobvyklé odpoledne, 
které si v sobotu 19. listopadu nechal ujít jen málokdo z místních. V sále Kulturního domu rozhodně nebylo liduprázdno. Kdy 
se podaří, aby byly na programu hned dvě akce najednou? Tou první byl 1. ročník Kněževeského štrúdlování, na které 
navazovaly již druhé Čaje pro seniory. Za hudební produkce orchestru Ladislava Krupičky, který po celou dobu hrál k  tanci a 
poslechu, se odehrálo odpoledne plné nejen sladkých překvapení. Za pořadatele přivítal přítomné pan místostarosta, JUDr. 
Ondrej Dojcsan, a celým programem bravurně provedl Mgr. Luděk Černý. Mezi významnými hosty byli například kladenský 
primátor Ing. Dan Jiránek nebo Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, vedoucí pobočky Muzea T. G. Masaryka v Lánech, kteří 
s mnoha dalšími, včetně jednoho juniora, dostali velmi důležitou roli – stali se porotci při hodnocení nejlepšího z 36 štrúdlů, 
sladkých i slaných. Titul „Nejlepší štrúdlař“ nakonec udělili muži – panu Pavlovi Kratochvílovi, za kterým v těsném závěsu 
stanuly dvě dámy – paní Dana Čermáková a paní Bohunka Pavlíková. Mezi hudebními vstupy zazněla slova o historii obce, 
baráčníci vítali chlebem a solí, vystoupili žáci místní ZŠ a proběhlo i předtančení standardních tanců či ukázka cvičení Tae - Bo. 
Pan Robert Souček promítnul video z dřívějších akcí obce a nechyběla ani bohatá tombola. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného byl věnován pro potřeby místních školáků. Organizačně akci perfektně zvládli členové místního volejbalového 
oddílu.          Text: Renáta Šťastná (Náš REGION)                  Foto: Radek Škvor a Ondra Šťastný 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taneční dvojice standardních tanců Na listopadových „Čajích pro seniory“ se objevil nový mladý taneční pár. Šárka Tylová a 

Stanislav Linhart. Přestože spolu tančí pouze několik měsíců, jejich výkon byl opravdu obdivuhodný. Předvedli valčík, walz, tango, slowfoxtrot. 
Vše precizně provedeno. Další vystoupení v Kněževsi budou mít na Mikulášské besídce po děti 3.prosince v Kulturním domě v Kněževsi. 
Držíme palce a už teď se na ně těšíme … (Pozn.: foto v příštím čísle Kněževáka)                    LURO 
 

Šárka Tylová  26 let, závodně tančí pět a půl roku. 
Redakci Kněževáka řekla: „Vždy jsem chtěla tančit, a tak jsem jednoduše začala. Neznám hezčí trávení volného času než je skloubení tance 
s uměním ...“ 

Standa Linhart  31 let, závodně tančí od roku 2008. 
Redakci Kněževáka řekl: „ K tancování jsem se dostal náhodou - a sice díky pozvání na maturitní ples jedné z členek našeho VŠ oddílu v běhu 
na lyžích. Řekl jsem, že na ples půjdu, když dostanu rychlokurs a naučím se aspoň nějaké kroky. Ples byl super a už jsem u tancování zůstal. 
Fascinuje mě na něm úžasná kombinace umění a sportu v jednom ...“ 
 

 Šárka se Standou spolu začali tančit v březnu 2010. Ze třídy D se za rok protančili až do Béček … a příští rok by se chtěli dostat do Áčka. 
Tančí za klub Astra Praha. Standa je i členem soutěžní formace. Trénují 4-5x týdne a zúčastňují se i soutěží v průměru každý druhý až třetí 
víkend. V létě jezdí na soustředění, aby vždy do nové sezony vletěli v dobré formě a naplno. Jejich nejlepšími tanci jsou slowfoxtrot a waltz ... 
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Muzeum T. G. Masaryka v Lánech 
Zámecká 197, 313 511 209, lany@muzeumtgm.cz,  

Vedoucí: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Dis., 731 449 322 

Otevírací doba: po - zavřeno  

listopad, prosinec, leden, únor, březen: út - ne 9.00 - 15.30  

duben, květen, červen, září, říjen: út, pá 9.00 - 15.30  

duben, květen, červen, září, říjen: st, čt, so, ne 9.00 - 18.00  

červenec, srpen: út - ne 9.00 - 19.00  

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15ti let 30,- Kč  

rodinná vstupenka (max.2 dospělí a 2 děti do 15ti let): 80,- Kč  

školy: 10,- Kč, senioři: 30,- Kč, prostory muzea jsou bezbariérové  

 

HISTORIE MUZEA T. G. MASARYKA V LÁNECH (I.část)                                 

Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. První 

prezident Československa si Lány velmi oblíbil a lánský hřbitov se stal také 

místem jeho posledního odpočinku. Bohužel mnoho let bylo veřejné uctívání 

památky prvního prezidenta nemožné a dokonce stíhané. Po roce 1989 se 

mohla konečně uskutečnit myšlenka připomenutí osobnosti a ideálů 

T.G.Masaryka.                                                                                                                         

První výstavy k osobnosti T. G. Masaryka v Lánech po roce 1989  

Počátkem roku 1990 se v lánské sokolovně uskutečnila výstava věnovaná 

památce prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 

Byla sestavená převážně z různých zapůjčených předmětů, dokumentů a 

fotografií měla u obyvatel i návštěvníků obce velký úspěch. Později ji provozoval 

Obecní úřad Lány. Následně byla výstava přenesena do budovy bývalé „Baťovny“ 

na náměstí. V  roku 1998 Okresní muzeum Rakovník (dnes Muzeum T.G.M. 

Rakovník) vytvořilo v areálu hotelu Classic „Výstavní síň Tomáše Garrigua 

Masaryka“, kde byly využity předměty z původní lánské výstavy. V r.2000 se 

začalo s přípravou pro novou expozici v budoucím Muzeu T. G. Masaryka v 

Lánech.                             Vedoucí muzea Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková 

Muzeum T.G.M. v Lánech je hlavním partnerem 
fotosoutěže „Nejhezčí vánoční stromek 2011“ pořádané 
OÚ Kněževes. Pro rok 2012 se stane dopisovatelem 
Kněževáka s tématikou života prvního prezidenta ČSR.  
Pí M.Elznicová Mikesková se zúčastnila jak listopadových  
Čajů, tak i Kněževeského štrůdlování. Na akcích měla 
prezentaci o činnosti Muzea T.G.M.   

 

2. Čaje pro seniory aneb předvánoční posezení pro 

mírně pokročilé 

1. Kněževeské štrůdlování 

 

LP 19.11. 

2011 

mailto:lany@muzeumtgm.cz


7 otázek a odpovědí: Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladno 
 

1) Odkud pocházíte a kde jste vystudoval?  
Pocházím z Mladé Boleslavi, ale už v roce 1977 jsem se začal učit v Poldi 
Kladno a po vystudování VŠB Ostrava jsem se do Poldovky vrátil. 
 

2) Jaké bylo vaše původní povolání a co vás přimělo dát se na 
dráhu politika? 

Byl jsem výzkumný pracovník v Poldi Kladno, a protože mí kolegové 
z výzkumu  (Marie Bednářová, Pavel Buk, Petr Drnec, František Kuncl) 
začali po roce 1989 působit na radnici a kromě toho Poldi přestala 
vyplácet mzdu, přesunul jsem se na radnici také. 
 

3) Jaký máte vztah ke Kladnu a okolním obcím? 
Kladno jsem si zamiloval, oženil jsem se tu, vychovávám tady (resp. 
manželka  vychovává) naše 3 děti a po okolí se snažím nejen jezdit, ale i 
chodit a vždy mne potěší, když vidím, jak se jednotlivé obce vzmáhají, 
otvírají nové školky či upravují návsi. 
 

4) Co byste chtěl jako primátor zlepšit v Kladně a okolí?  
Dopravu včetně silnic,protože mám pocit, že silnice ve Středočeském kraji 
jsou horší než jinde a také zvýšit zaměstnanost, aby tolik lidí nemuselo 
jezdit denně do Prahy za prací. 
 

5) Co je hlavní náplní vašeho volného času?  
Čtení, procházky včetně houbaření o dovolené, v posledních letech jezdím 
také po naší republice (Šumava, Zlínsko či Jizerské hory). 
 

6) Co je hlavní vizí do budoucna ve vaší práci? 
Prosadit lepší rozpočtové určení daní a přispět ke zvýšení počtu 
pracovních míst i mimo Prahu. 
 

7) Jaký názor jste si udělal - po návštěvách Kněževse - na naši 
obec?  

Kněževes se zdravě rozvíjí, nepřehání to s novou zástavbou jako některé 
obce na Praze-Západ a investuje do školství. To je rozhodující pro udržení 
plnohodnotného života v tak malé obci. K tomu vám gratuluji. 
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Dub bahenní byl vysazen v listopadu t.r. 

v prostorách u „bažiny“ před „Malým 

rybníkem“ v Kněževsi. Na jeho místě dříve 

stála desítky let stará vrba, která však 

musela být poražena z důvodu svého 

odumření a z důvodu bezpečnosti občanů 

pohybujících se v jejím okolí. Nový dub byl 

vysazen u příležitosti 1. ročníku „Čaje pro 

seniory aneb posezené pro mírně pokročilé“. 

Ne jenomže to bude památný strom na akce 

„Čaje“, ale měl by být v budoucnu také 

součástí projektu kněževeské „ Naučné 

stezky“, kterou by obecní úřad do budoucna 

rád realizoval. Takže až půjdete na 

procházku zadem od „bytovek“ k rybníku – 

zahřejte se pohledem na tento krásný 

strom a trochu zavzpomínejte … text, foto: LURO  

 

Redakce Kněževáka mne vybídla k 
napsání příspěvku do Kněževáka. Co 
mám psát, v Kněževsi přes 6 let 
nebydlím!? Ale jezdím na zahrádku, 
jezdím za známými, nejsem až tak 
odtržená. Takže díky redakci mne 
přešly rozpaky a píši, jen krátce, 
tento článek o tom, co vidím a 
mohu posoudit. Kněževes zkrásněla 
a tím jakoby omládla. Je čistá, 
upravená, vzhledná. Zmizely laciné 
náhražky, povrchnosti. Jde o 
převeliký rozdíl oproti předchozím 
obdobím. Za dobu fungování 
stávající starosty, radních a 
zastupitelů – ti všichni mají veliký 
podíl na této změně k lepšímu 
nejen k vnějškové, ale i vnitřní tj. 
vytvářením co nejvyšší vybavenosti 
pro občany, vtahováním jich do 
společenských činností, které obec 
především sdružují. Tak to má být a 
je dobře, že to je! Já přeji všem, 
kteří překračují sami sebe a pro 
obec pracují, aby neměli cestu příliš 
složitou a vydrželi. M. Novotná  

 



říjen 
Když se pavouk křižák v říjnu nebo v listopadu ukrývá a nevylézá, není daleko 
od sněhu. 
Svatý František - ani léto, ani kožíšek. 
O svaté Tereze po střechách mráz leze. 
Po Šimoně a Judy naděj se sněhu a na poli zmrzlé hrudy. 
Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 
Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu. 
 

listopad 
Den svatého Martina zimní časy začíná. 

Je-li o Všech svatých bouřka, bude zima proměnlivá. 
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 
V suchu-li jdou na Martina husy, o Vánocích v blátě chodit musí. 
Jaký bývá v listopadu čas, takový obyčejně v březnu zas. 
Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě. 
 

prosinec      
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.                            
Dny nejkratší - svátky nejdražší. 
Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné 
kočiček. 
Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom. 
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. 
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se 
chvěje. 

 

 

TIP NA VÝLET:  Zoopark v obci Zájezd  je soukromá zoologická zahrada otevřená 1. května 2010. Můžete zde vidět 

tato zvířata: karakal, klokan, kosman, lama, skunk, tamarín, velbloud, chameleon, želva, káně, orel a mnoho dalších ...  
V areálu se nachází stánek, kde lze zakoupit různé suvenýry, plyšové či dřevěné hračky a občerstvení ... 
otevírací doba: denně od 9:00 do 18:00 hod, vstupné: dobrovolné   

jak se tam dostat: z Kněževse autem po R7 směr Slaný, 

exit 9 - sjezd na Libochovičky z dálnice a pak podle šipek,                                                     

cesta trvá 10 min, bližší informace: http://zoopark-zajezd.cz  

Ing. Jana Havlůjová                                         FOTO: J.Havlůjová, ZOOPARK 
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NĚCO nejen PRO ŽENY:  Vánoce jsou májem zimy. 
Na Štědrý den se pod dvanáct skořápek od ořechů nasype na prkénko 
sůl, ke každé skořápce se napíše jméno jednoho měsíce, potom se 
prkénko se skořápkami uloží až do Nového roku na suché místo. Na 
Nový rok se skořápky opět přinesou, a je-li pod kterou skořápkou sůl 
vlhká, navlhlá či suchá, takový bude i příslušný měsíc … 

Dietní bramborový salát   
Možná nechcete kvůli Vánocům přibrat, proto bude chtít vařit 
dietnější pokrmy. Dietní bramborový salát je velmi dobrý, lehký a 
hlavně netučný. Není přece nutné se jen tak přecpat, když je možné 
si udělat skvělý dietní bramborový salát … 
 

Ingredience: 800 g brambor, 3 mrkve, 1 menší celer, 1 petržel, 1 

cibule, 4 sterilované okurky, malá plechovka sterilovaného hrášku, 

jogurt, hořčice, sůl, pepř  
 

Postup: Očištěné brambory uvaříme ve slupce do měkka. Dále 

uvaříme celer, petržel a mrkev. Po vychladnutí je nakrájíme na 

kostičky. Cibuli a okurky také nakrájíme na kostky. Vychladlé 

oloupané brambory nakrájíme také na kostky.V míse smícháme 

dohromady brambory s mrkví, celerem, petrželí, cibulí, okurkami a 

hráškem. Přidáme k tomu jogurt a několik lžic hořčice. Salát pořádně 

promícháme, osolíme a opepříme. Dietní bramborový salát dáme 

vychladit do chladu alespoň na pár hodin.  

 

 

PRANOSTIKY 

     

RADY PRO PODNIKATELE:  Jak uvažují zákazníci  Strach z rozhodování pramení ve skutečnosti ze strachu z odpovědnosti: 

Když vyberu špatného dodavatele, vyhodí mě z práce … Když vyberu levný hotel, žena mě bude kritizovat ... Když se to nepodaří, svalí 
všichni vinu na mě ... Strach z odpovědnosti je přirozený. A stejně přirozená je také lidská snaha přenést tuto odpovědnost na někoho 
jiného. Cítíme-li tedy při prodeji, že před námi stojí zákazník, který se bojí nést odpovědnost, naším úkolem je ujistit ho, že nic neriskuje. 
Ukážeme, jak neseme hlavní riziko transakce my. Předložíme mu zkušenosti a reference ostatních zákazníků. Potvrdíme, že jím vybraný 
produkt si často vybírají i ostatní. Dokážeme mu, že naše sliby jsou podložené fakty, čísly a testy. A dodáme mu také dostatek materiálů, 
aby mohl své rozhodnutí obhájit před ostatními. Stojí-li tedy před námi váhající zákazník, v jeho váhání musíme vidět žádost: Dodejte mi 
jistotu, že nákupem neudělám chybu. Strach z odpovědnosti mnohé zákazníky paralyzuje. A právě naše důkazy a ujištění o opaku 
pomohou prodej dokončit ...                 (výňatek z textu od Pavla Řehulky) 

 

Jako účastník druhého setkání seniorů a jako jeden ze starších si dovoluji za 

ostatní seniory poděkovat organizátorům tohoto setkání za jejich obětavou 

práci a perfektní zvládnutí celé akce.Nejen že  připravili program, při 

kterém se neměli možnost nudit ani Ti mladší, ale i vystoupení jednotlivých 

aktérů nepostrádalo profesionalitu. Určitě na jiném místě bude příspěvek, 

který zhodnotí jednotlivá vystoupení-bylo jich tolik, že si člověk nemůže vše 

pamatovat. Proto bych zůstal pouze u poděkování a popřál organizátorům 

stejně šťastnou ruku při pořádání dalších akcí nejenom pro seniory. 

                                                                        Jaroslav Boukal 

 

Děkuji svým kolegyním za účinnou spolupráci, též pí učitelce Ivě 
Farové, redakci Kněževáka Mgr.L.Černému a R.Součkovi, radě a 
zastupitelstvu obce i veřejnosti za neutuchající zájem a projevy přízně, 
kterými oceňují  osvětovou práci ve Spolku Havlíček, v Regionálním 
muzeu a v Obecní knihovně. Prom.uč. D.M. Jelínková.  
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OÚ v Kněževsi děkuje partnerům akcí  
2. „Čaje pro seniory …“ a 1. „Kněževeské štrůdlování“: 

LinkAmerika II spol. s r.o., DSB CARPET s.r.o.,  
ZŠ Středokluky, Spolek Havlíček o.s.,   

HOTEL zámek Berchtold, Muzeu T.G.M. v 
Lánech, OPUS VDI, restaurace „Kulturní dům“ 

Náš REGION, redakce KNĚŽEVÁKA.  
Děkuje také organizátorovi akcí  

volejbalovému oddílu TJ Sokol Kněževes. 

Za žáky ZŠ v Kněževsi děkuje pani učitelka  
Iva Farová pořadateli akcí OÚ v Kněževsi a všem 
účastníkům akcí za finanční příspěvek na činnost 

nově zrekonstruované školy v Kněževsi. 

 

ZAJÍMAVOSTI   14.10.2011 dostal evropskou cenu Tom Zmeškal za knihu Milostný dopis psaný klínovým písmem. Státní cenu za literaturu v r. 

2011 obdržela Daniela Hodrová z Ústavu pro českou literaturu. První elektronická knihovna vznikla v Litoměřicích. Klasické učebnice se souhrnem 

dat je nutné aktualizovat.Do učebnic se vkládají např. CD a texty se doplňují o multimédia. Digitalizuje se obsah. Vzniká nové prostředí pro výuku. 
                                                                                                      Prom.uč. D.M.Jelínková 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3674640443&to=http%3a%2f%2fzoopark%2dzajezd%2ecz
http://zoopark-zajezd.cz/wp-content/gallery/zoo/1007-zlutohneda.jpg
http://zoopark-zajezd.cz/wp-content/gallery/zoo/1007-kockodani2.jpg


KRUŠOVICE 

Je-li vám 

zle, je tu 

vždycky,  

skvělý ležák 

Krušovický ! 

------------------ 
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PVC / VINYL / bytové koberce / objektové koberce / kusové koberce / luxusní koberce 

DSB CARPET KLADNO, plk. Stříbrného 689 (u hlavní pošty), Kladno, 272 01 
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC – 17.12. 2011 (sobota) 
  Kulturní dům v Kněževsi, startovné 300,- Kč / tým – malé občerstvení v ceně 

  začátek turnaje v 9.00, prezentace v 8.30 

  přihlášky a startovné nutno podat v restauraci „Kulturní dům“ do 14.12. 

  systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených týmů 

  pořádají oddíl nohejbalu TJ Sokol Kněževes a restaurace „Kulturní dům“ 
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HOTEL zámek BERCHTOLD je hlavním partnerem projektu OÚ Kněževes 

pro rok 2012 pod názvem „Kněževes – ráj pro děti a mladistvé“. Projekt je 

určen pro MŠ v Kněževsi a ZŠ ve Středoklukách a v Kněževsi.  LURO   
HOTEL zámek BERCHTOLD, Dětský ráj a Sport centrum tvoří 

spolu s přilehlým okolím unikátní místo pro trávení volného 

času. Malebná krajina, čistý vzduch a příjemné prostředí 

našeho areálu láká celoročně desetitisíce návštěvníků, zejména 

rodiny s dětmi, firmy, školy, sportovce a seniory. V areálu 

zámku se nachází zámecký park, který je stylizován do Dětského 

ráje. Objevíte zde pohádkovou zemi plnou skřítků, strašidýlek a 

víl, peklo s čerty v podzemí, perníkovou chaloupku s  ježibabou, 

kocoura Mikeše, mini ZOO, dětské hřiště a muzeum. Součástí 

zámeckého parku je stálá výstava 32 miniatur českých hradů, 

zámků a dalších historicky zajímavých objektů z celé ČR.                                    

ZA PENÍZE MŮŽETE KOUPIT BARÁK, ALE NIKOLIV DOMOV. ZA PENÍZE MŮŽETE KOUPIT 

POSTEL, ALE NE SPÁNEK. ZA PENÍZE MŮŽETE KOUPIT HODINY, ALE NE ČAS. 

ZA PENÍZE MŮŽETE KOUPIT KNIHU, ALE NE VĚDOMOSTI. 

FOTO: K.Krausová 

http://www.obrazky.cz/detail?q=na diplomy nohejbal&offset=217&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=232&ref=http://www.obrazky.cz/?q=na diplomy nohejbal&fulltext&from=181&resID=6YD8dMYisjGCErRERa4AWmuqB_TL-kRZX0cZoQNopew&imgURL=http://www.pivnifond.com/img/nohejbal-blok.jpg&pageURL=http://www.pivnifond.com/tema-4-info-pro-cleny.php&imgX=150&imgY=128&imgSize=5&thURL=http://media4.picsearch.com/is?6YD8dMYisjGCErRERa4AWmuqB_TL-kRZX0cZoQNopew&thX=128&thY=109&qNoSite=na+diplomy+nohejbal&siteWWW=&sId=HW0Q8-BTwAtSB9Hh_UAK
http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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