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informační komise
Během „prázdnin“ se sešla Informační 
komise rozšířená o účast p. J. Šarapatky, 
p. V. Bareše a p. T. Seinera. Projednalo se 
vydávání Kněževáka v roce 2018 formy 
zkvalitnění informovanosti občanů. Hlav-
ním bodem ale byl projekt „Kněževeský 
elektronický Věstník“. Projekt má cíl co 
nejrychleji poskytovat občanům informace 
ze všech oblastí činností, které se dějí v obci 
a to nejenom Kněževákem, rozhlasem, vý-
věskami … ale formou SMS, mailem apod. 
Projekt by se měl realizovat do konce roku 
2017. Paralelně se připravuje projekt na 
zkvalitnění webových stránek obce, face-
booku obce a dalších informačních cest.

Luděk Černý, 
předseda Informační komise

 Kalendáře 2018

OÚ Kněževes oznamuje občanům
v Kněževsi, že v prosinci najdou 
ve svých schránkách nový stolní 
kalendář na rok 2018. Kalendář 
budou roznášet členové 
zastupitelstva dle svých lokalit.

Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
v dnešním čísle 
„Kněževáka“ vás se-
známím s tím, co se 
v obci událo přes let-
ní měsíce. Dá se říci, 
že zeleň se podařilo 
udržet ve velmi dob-

rém stavu díky našim zaměstnancům Petru 
Berkovi, Petrovi Matiáškovi, Jardovi Čipe-
rovi. Těmto třem pracovníkům pomáhali 
zaměstnanci pana Chládka a pana Ryvory. 
Takže tráva je posečena, živé ploty několi-

krát stříhány, rovněž výhonky na stromech 
jsou odstraněny. 
Amazon instaloval dopravní značky omezu-
jící těžké automobily ve směru na Dobrovíz. 
Teď je na policii, aby udržela řidiče na uzdě 
– zatím se jim to příliš nedaří, ale průjezdy 
se podstatně snížily. Chodník podél podniku 
Persa a.s. je opět upraven řezaným asfaltem, 
který zbyl z našich opravovaných komuni-
kací.
V předchozím vydání jsem se zmínil, že hod-
láme opravit některé komunikace. V součas-
né době je hotová část ulice Ke Zbrojnici, 
chodník Na Staré silnici a část ulice Nad Hři-
štěm. Bylo započato i s ulicí Nad Mostem, 

kde došlo i k rekonstrukci veřejného osvět-
lení.
Našim dětem bohužel skončily prázdniny 
a zase chodí do školy a školky. Letošní rok je 
nový v tom, že do školky musí chodit povin-
ně předškolní děti a také byly přijaty některé 
děti, které ještě nedosáhly tří let. Toto bude 
náročnější pro paní učitelky.
V podzimních měsících necháme provést 
prohlídku některých starých stromů. Poté 
bude rozhodnuto, co dál, aby tyto stromy 
neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů.
 

Stanislav Kettner
starosta obce

Oprava komunikací v obci Kněževes

 Datum: 6.–9. 10. 2017 

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 7. 10. 2017

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

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.
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Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes, 
ze dne 26. 6. 2017

 ZO schvaluje:

• zprávu starosty obce p. Kettnera o čin-
nosti RO a ZO za uplynulé období od ve-
řejného zasedání v březnu 2017.
• výsledek výběrového řízení na opravu 
komunikací (ulice Nad Hřištěm, Nad Mos-
tem, U Zbrojnice, chodník v ulici Na Staré 
silnici v celkové ceně 3 102 121 Kč vč. DPH.

 ZO bere na vědomí:

• zprávu místostarostky paní Vlčkové tý-
kající se odpovědi Městského úřadu Čer-
nošice, Odboru stavební úřad – oddělení 
dopravy a správy komunikací na žádost 
Obce Kněževes ze dne 21. 4. 2017 o povo-
lení umístění zpomalovacího semaforu na 
silnici III/2405 v obci Kněževes.
• zprávu Mgr. Černého k následujícím té-
matům:
cyklostezka, Kněževák, Amazon, historie 
obce, dětské hřiště ve sportovním areálu, 
rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomucké-
ho, mapování flóry a fauny v obci.

 ZO ukládá Radě obce 

(na základě připomínek a námětů občanů 
z diskuze):
• podat odvolání k dopisu Městského úřa-
du Černošice – oddělení dopravy a správy 
komunikací ze dne 21. 6. 2017, kterým bylo 
zamítnuto povolení umístění zpomalo-
vacího semaforu na silnici III/2405 v obci 
Kněževes. Kopii odvolání zaslat na vědomí 
Ministerstvu vnitra ČR.
- vzhledem k zamítnutí žádosti pod bodem 
1 vznést na příslušné orgány dopravy ná-
vrh na snížení nejvyšší rychlosti v obci na 
30 km/h do doby, než bude opravena silni-
ce III/2405, nebo návrh na instalaci desky 
měřící rychlost vozidel.
• požádat útvar Policie ČR v Hostivicích 
o vyhodnocení jeho činnosti v průběhu 
roku 2017 při provádění kontrol dopravní 
situace v obci.

• přizvat na příští zasedání ZO s občany, 
které se bude konat 18. 9. 2017, zástupce 
Odboru dopravy Krajského úřadu Středo-
českého kraje, Městského úřadu Černošice, 
Odboru stavební úřad – oddělení dopravy 
a správy komunikací a Policie ČR, DI Pra-
ha venkov – Západ, Zborovská 13, Praha 5 
za účelem projednání možností řešení do-
pravní situace v obci.

Usnesení zastupitelstva obce Kněževes ze 
dne 24. 7. 2017

 ZO schvaluje:

• přemístění zábradlí u uličky pro pěší 
Pastouška dle návrhu p. Seinera.
• zakoupení interaktivní tabule do druhé 
třídy Mateřské školy za cenu do 80 000 Kč.
• variantu B přeložky silnice II/240 (D7 – 
D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a sil-
nicí II/101 (dle předloženého projektu).

Usnesení zastupitelstva obce Kněževes ze 
dne 21. 8. 2017

 ZO bere na vědomí:

• řešení nedoplatku faktury za plyn v KD 
v bytě p. Nováka
(faktura byla zaplacena ze záloh, plynoměr 
přehlášen na obec), bude vypracován do-
datek nájemní smlouvy.
• na základě stížností občanů byl projed-
nán pronájem prostor lékárny s P. Vidma-
nem (výpověď k 1. 9. 2017).
• ve dnech 6. - 9. 10. 2017 bude před OÚ 
přistaven kontejner na velkoobjemový od-
pad a dne 7. 10. 2017 bude svoz nebezpeč-
ných odpadů.
• oprava sochy Jana Nepomuckého se chý-
lí ke konci (ještě chybí svatozář a obrubní-
ky se štěrkem).
• byli seznámeni s odpovědí DI Policie ČR 
na pozvánku zúčastnit se plenárního zase-
dání dne 18. 9. 2017 - nezúčastní se.
• uzávěrku Kněževáka ke dni 31. 8. 2017 
a jeho obsah.
• započetí příprav blížících se oslav 100 let 
ČSR v roce 2018.

 ZO neschvaluje:

• žádost o odkup pozemku 629/20 pí Buš-
kové.

 ZO schvaluje:

• žádost firmy Persa a.s. čp. 120 – možnost 
vytvoření únikového otvoru na pozemek 
obce - souhlasí všichni přítomní zastupi-
telé.
• žádost klubu chovatelů pudlů o proná-
jem sálu v kulturním domě na 25. 11. 2018 
- souhlasí všichni přítomní zastupitelé.
• žádost o souhlas s přenecháním 3 ekvi-
valentů od firmy Meskar s.r.o. firmě Kohl-
man + Hašek a.s.
• umístění rychlostního radaru v lokalitě 
Nové Středokluky směrem od Dobrovíze.

Usnesení zastupitelstva obce Kněževes ze 
dne 11. 9. 2017

 ZO schvaluje:

• v rámci akce Letiště Praha “Dobré sou-
sedství“ jsou navrženy tyto požadavky 
obce Kněževes: oprava sochy P. Marie a je-
jího okolí; rekonstrukce dětského hřiště 
v ul. Nad Hřištěm.
• vypsání výběrového řízení na provozo-
vatele kulturního domu a restaurace Na 
Hlavní.
• obec uvolní 250 tis. Kč na nákup hasič-
ského vozu.

 ZO neschvaluje:

• požadavek firmy CTP na zřízení chladí-
renského zařízení v hale č. 3

 ZO bere na vědomí:

• p. David Novák – správce kulturního 
domu podal výpověď ke dni 4. 9. 2017.
• dendrolog p. Žďárský nedoporučuje po-
kácení ořešáků podél silnice směrem k vy-
hlídkovému valu.
• členové Dobrovolných hasičů Kněževes 
zajistí přidělání 2 pevných regálů v garáži 
vedle Hasičské zbrojnice.

Obecní úřad

 cyklostezka na Středokluky

Ze strany občanů přišel na obecní úřad požadavek, aby byl povrch cyklostezky vedoucí 
do Středokluk upraven. Aby cesta byla pokryta celistvou vrstvou. Protože ta je i majet-
kem obce Středokluk, byl požadavek projednán s jejich s úřadem. Ten však konstatoval, 
že v současné době mají jiné priority a cestu dávají do pořadníku. Kněževes je ochot-
na na projektu participovat, ale je potřeba i rozhodnutí a finanční účast Středokluk. 
Že by příští rok …    

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
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Obec
 Setkání kraje s obcemi

31. 8. 2017 se v Praze ve Slovanském domě 
konalo Setkání vedení Středočeského kraje 
se zástupci obcí pod patronací hejtmanky 
Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 
Jermanové. Ta měla úvodní slovo. Během 
jednání vystoupili se svými příspěvky od-
borníci na životní prostředí, dotace z EU 
a kraje. Účastníci byli seznámeni s chodem 
krajského úřadu atd. Během jednání se 

ukázalo, že peněz, které obce mohou vyu-
žít pro svoji činnost, je dostatek. Jak z EU, 
tak i z kraje. Ale složitost vyplňování blan-
ketů, množství podkladových materiálů, 
které je potřeba doložit k žádosti o dotaci, 
následné dokazování správnosti využití 
finanční dotace je tak náročné, že většina 
obcí tohoto způsobu financování svých ak-
tivit nevyužívá. Přestože z úst „nejvyšších“ 
opakovaně zaznělo, že obce mají využívat 
víceúčelového financování. Problém je 
hlavně u malých obcí s podobným počtem 
obyvatel jako je naše Kněževes. Krásně 
tento problém dokreslilo vystoupení sta-
rostky nejmenované malé obce. Ta měla na 

přednášející dotaz, jak to má dělat, když 
je starostkou a vše zajišťuje a dělá sama. 
Nemá dostatek financí na profesionálního 
pracovníka. Odpovědi se dočkala pochopi-
telně neutrální. 
Z jednání jsem měl pocit, že kraj má snahu 
obcím pomoci. Ale složitost jednotlivých 
úkonů – podmíněna nařízeními z EU – je 
tak velká, že ani kraj není schopen svými 
silami více pomoci obcím. I když se snaží 
vytvářet různá poradní centra na různé 
oblasti, která jsou určena na pomoc obcím. 
Odcházel jsem se smíšenými pocity … 

 Mgr. Luděk Černý, radní 

 „nová BUS zastávka“

Kdo šel 26.8. t.r. obcí, mohl překvapeně 
surfovat v jízdním řádu u nové zastávky 
BUS „U Čefelína – zastávka na znamení“. 
A kdeže ta zastávka byla? Jestli pak to po-
znáte? Zastávka tam již není … tak ji nehle-
dejte … Možná se příště dočtete více …   R

 Historické okénko: rok 1934

Z kroniky obce Kněževes
Tento rok byl všeobecně nepříznivý, suchý, 
čímž trpěla úroda zvláště v krajích písčitých. 
Rovněž ve vedlejší obci byla úroda, jakou 
málokdo pamatuje. V měsíci dubnu i květ-
nu byly nezvyklé teploty v ten čas, které do-
stoupily až 28°C ve stínu. Deště malé, téměř 
žádné. Podle toho i úroda.  Obilí bylo níz-
ké, někde i nevymetané, předčasně dozrálé. 
Žně, které jindy začínají koncem července, 
počaly v tomto roce 15. července. K zajištění 
cen hospodářských plodin zaveden státem 
„obilní monopol“ s cenami pevně stanove-
nými. Cena 1q pšenice asi 160,- Kč.

Podpůrný a vzdělávací spolek „ Havlíček“ 
oslavil dne 20. května svoje 10 leté spolko-
vé trvání. Dopoledne měl slavnostní val-
nou hromadu, odpoledne průvod obcí, pi-
etní položení kytice před pomník padlých, 
koncert a zábava ve spolkové místnosti 
u Bělských.

V měsíci březnu dostavili se k odvodům 
v Ruzyni ze zdejší obce mladíci v počtu 8, 
z nichž odvedeni 3.

„Sokol“ zdejší uspořádal 3 divadelní před-
stavení dne 1. 4. „ Zavadilka vdává dce-
ru“, 6. 5. „Jak jsem se měl po smrti“, 11. 11. 
„Libuňský jemnostpán“, 28. 11. dětskou 
besídku, 26. 12. vánoční besídku a v lednu 
sokolský ples.
Spolek dobrovolných hasičů pořádal v led-
nu hasičský ples.
Spolek Havlíček pořádal 2 divadelní před-
stavení; fotbalový klub „Sparta“ 2 taneční 
zábavy.
Obecní knihovna čítala v tomto roce 497 
svazků; 74 čtenáři přečetli 1312 knih.
V tomto roce zemřeli: 1. ledna František 
Čermák, mlynář z č.p. 31, stár 80 let; 4. led-
na Barbora Brčková, dělnice, v č. 63 ve stáří 
77 let; 13. března František Srnec, deputát-
ník v č.p. 40, stár 68 let; 18. srpna Marie Ku-
brová, manželka rolníka z č.p. 39 ve stáří 
56 roků. 2. 11. Václav Brož, bývalý deputát-
ník, zabit nákladním autem; 9. 12. František 
Stříbrný, rolník v č. 29, stár 75 let; zemřel 
bez potomků. Jím vymírá jeden z nejstar-
ších rodů Stříbrných v Kněževsi.

 Přepsala Ing. václava vlčková, 
 kronikářka

 výlet Zákupy

Obecní úřad ve spolupráci se spolky Havlí-
ček a Baráčníci pořádá v sobotu 7.10.2017 
výlet do města Zákupy u České Lípy. Od 
budovy OÚ vyrazíme autobusem v 8 hodin 
se všemi přihlášenými. Dopoledne mů-
žeme navštívit jedinečné muzeum karne-

valových masek nebo vyhlášenou burzu. 
Po obědě máme rezervovanou prohlídku 
Zámku ( jeden nebo dva okruhy ) a od 15 
hodin nás čeká posezení v penzionu V pod-
zámčí s country kapelou a občerstvením. 
V 17 hodin nasedneme do autobusu a ko-
lem 19 hodin se vrátíme do Kněževsi. 
 Za organizační štáb 
 ivana Roučková

 Gratulace

Členové zastupitelstva a pozvaní hosté 
přijali pozvání a společně oslavili kulaté 
životní jubileum místostarostky Ing. Vác-
lavy Vlčkové. Hlavní náplní bylo příjemné 
posezení, pohoštění a malá pozornost pro 
oslavenkyni. Hodně štěstí do dalších let.
 Redakce

Obecní úřad Kněževes vyhlašuje
výběrové řízení na

SPRávce KULTURnÍHO 
DOMU v KněževSi

a
PROvOZOvATeLe 

ReSTAURAČnÍHO ZAřÍZenÍ

Základní povinnost správce:
( povinnosti správce objektu se stanoví smlouvou )

• správa kulturního domu
• úklid velkého sálu a přilehlého pro-
stranství
• obsluha plynové kotelny
• drobné udržovací práce ve svěřeném 
objektu

Správce má k dispozici služební byt 
2 + 1 + komora, dále část sklepa.
Bližší informace v úředních hodinách 
na Obecním úřadě v Kněževsi.

Termín odevzdání přihlášky 
do 12. 10. 2017.

nástup výkonu funkce od 1. 11. 2017
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Baráčníci
9. 9. měli Baráčníci z Kněževsi v Rychtě 
sezení. Začátek byl velice smutný, neboť 
minutou ticha uctili památku zesnulého 
baráčníka Petra Vaněčka (77 let). Na pro-
gramu jednání bylo: zhodnocení účasti na 
Vítání občánků, předjednání akcí a účasti 
na oslavách 100 let ČSR, činnost III. župy 
a Veleobce, popřání k svátkům a naroze-
ninám baráčníků, možnosti pomoci obci 
a spolkům při jejich aktivitách, udržení 
tradic v obci, účast na oslavách 80. výročí 
OB Středokluky, výsledky volejbalového 
turnaje o Kněževeský pohár, „Mobilní roz-
hlas“, účast na zájezdu do zámku Zákupy, 
ukončení činnosti hospůdky „U Davida“ 
a správce KD, interní záležitosti týkající se 
obsluhy na akcích baráčníků. Petr Matiá-
šek byl pověřen péčí o zeleň v okolí Rych-
ty. Bylo odsouhlaseno, že v prosinci bude 

Výroční sezení OB Kněževes, na programu 
bude volba nového rychtáře za zesnulého 
Zdeňka Vorlíčka a přijetí nových členů 
OBK.  místorychtář Luděk Černý

 Setkání „Havlíčka“ a Baráčníků

Historicky první společné setkání členů 
spolku Havlíček a zástupců Obce Baráční-
ků Kněževes se uskutečnilo 28. 6. LP 2017 

ve vinárně u Drsků v Kněževsi. Na progra-
mu – kromě standardního jednání spolku
Havlíček – byla příprava zájezdu do zám-
ku Zákupy, kde organizátory jsou právě
spolek Havlíček a Baráčníci. Setkání bylo 
velice příjemné a konstruktivní. A když
se k tomu přidalo příjemné prostředí, chut-
ný mok a vynikající dobroty - nemělo
to chybu. Více takovýchto jednání.

 vZPOMÍnKA

Baráčník Petr Vanecko zemřel ve věku 77 let. Od roku 2012, kdy vznikla novodobá Obec Baráčníků Kněževes, byl 
Baráčníkem. Pocházel z 8 dětí a jeho rodištěm byla Ľubice v okresu Kežmarok. Po revoluci se stal „kněževákem“. 
Celý život měl rád zvířata. A možná, že tento kladný vztah k nim přenášel i na své okolí. Vždy každému rád po-
mohl, byl veselý a na akcích baráčníků nebo např. na Čajích pro seniory nikdy nezkazil dobrou náladu. Poslední 
rozloučení se konalo 21. 9. na hřbitově v Hostouni. Čest jeho památce.
 sousedé a tetičky Obce Baráčníků Kněževes

 Obecní knihovna

vÝROČÍ AUTORA (15)
William Faulkner 25. 9. 1897 – 6. 7. 1962
Narodil se v New Albany ve státě Mississippi. V roce 1924 vydal 
sbírku básní Mramorový faun, ale poté se věnoval výhradně pró-
ze. Jeho první román Vojákův žold (1926) je smutný příběh vá-
lečného letce. Románem Sartoris (1929) započal rozsáhlou ságu 
jižanské rodiny. Jih byl Faulknerovým tématem. Psal o Jižanech, 
hrdých lidech, kteří lpí na tradicích. Minulost pro ně představu-
je stálé hodnoty – řád světa, který moderním lidem často chybí, 

ale je to i zdroj zla. Tradiční rasismus a nostalgické vzpomínky 
na otrokářství probouzejí v lidech temné stránky jejich osobnosti. 
Vytvořil si originální styl a užíval různé tvůrčí postupy. Romá-
ny: Hluk a vřava (1929), Když jsem umírala (1930), Svatyně (1930), 
Srpnové světlo (1932), Absolone, Absolone (1936), Nepřemožitel-
ní (1938), trilogie o úpadku rodiny Snopesů Vesnice (1940), Město 
(1957), Panské sídlo (1959). Faulkner po celý život psal a vydával 
povídky. Autor neměl rád pozornost novinářů a žárlivě si střežil 
soukromí i poté, co mu v roce 1949 byla udělena Nobelova cena 
a stal se skutečně slavným. Po úspěchu románu Svatyně ve 30. le-
tech pobýval v Hollywoodu, kde pracoval jako scenárista. 

 Pozvánka

Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech 
na výstavu T. G. M. MÝTY A SKUTEČNOST. Vý-
stavu připravilo Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o. ve 
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů 
a za podpory Středočeského kraje. Unikátní výstava 
zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán 
v různých etapách novodobých dějin. Snaží se před-
stavit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální 
ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak 
různé interpretace a desinterpretace T. G. Masaryka 
v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohle-
dy na jeho osobnost a jeho odkaz. Výstava vznikla 
u příležitosti 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

 Mgr. Magdalena elznicová Mikesková, 
 ředitelka - Muzeum T. G. M. Rakovník
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Mateřská 
škola
 První dny ve školce 

V mateřské škole byl zahájen další školní 
rok. Letos již demografická křivka, nová 
legislativa i další okolnosti umožnily vstup 
do třídy Žabiček i několika velmi malým, 
ještě ani ne tříletým dětem. Školka ve spo-
lupráci s obcí učinila přes prázdniny různá 
opatření k přizpůsobení věcných i peda-
gogických podmínek pro takto malé děti. 
První dny byly velkým otazníkem – jak 
moc budou děti malé, samostatné, schop-
né se přizpůsobit? Jak budou snášet náhlé 
změny? Jak se vyrovnají s odloučením? 

K naší velké radosti probíhají první dny 
relativně v klidu. Většina dětí chodí z po-
čátku domů po obídku, což je jenom dob-
ře – již před obědem začínají být opravdu 
velmi unavené. Takový režim jistě přispívá 
k adaptaci dle individuálního tempa jed-
notlivých dětí. 

V čase dopoledních činností se daří s dětmi 
pozvolna najíždět na školkový režim dne. 
Dle svých možností se zapojují do činností, 
které pro ně paní učitelka ve třídě Žabiček 
chystá. 

Ve třídě Soviček je situace jiná. Tam na-
stoupily především děti, které školku na-
vštěvují již několikátým rokem. Na pravi-
dla, společné činnosti a denní režim jsou již 
zvyklé a tak je to všechno rychlejší. Sovičky 
jsou tak šikovné, že se mohly hned v pon-
dělí vydat na vycházku do obce. A několik 
Soviček s námi zůstalo až do odpoledne. 
U nás neomezujeme první, ba ani poslední 
den školy zkrácenou provozní dobou.

Ve školním roce chystáme pro děti opět 
bohatý program. V sále kulturního domu 
budeme pro děti pořádat divadélka, před 
Vánoci se i s těmi nejmenšími pokusíme 
o vystoupení na Vánoční besídce. Na jaře 
se zapojíme do již tradiční Noci s Anderse-
nem. Uspořádáme Velikonoční dílny, také 
různé výlety. I letos se zapojíme do kurzů 
Hravého lyžování a Hravého bruslení, kte-
ré si získaly velkou oblibu. Nejdůležitější 

jsou ovšem všední dny – a ty my trávíme 
v duchu našeho Školního vzdělávacího 
programu v co nejužším spojení s obcí. 
O svatém Václavu navštívíme místní kap-
li sv. Václava, budeme pokračovat v po-
znávání obce, krmení nejrůznějších zvířat 
v obci, navštívíme knihovnu, školu. Nově 
se paní učitelky se staršími dětmi chtějí za-
pojit do soutěží v rámci Čajů pro seniory. 

Přejeme všem dětem, žákům, studentům 
i žákům příjemný školní rok! Vaše školka 

Základní škola
 Znovu do školy

Konec prázdnin každý prožil podle svého. 
Někdo mohl navštívit trhy v Hostivici, jiný 
třeba neckiádu a letní kino ve Středoklu-
kách, volejbalový turnaj v Kněževsi, výsta-
vu exotického ptactva v Botanické zahradě 
UK v Praze i zajímavé programy v Zoo Pra-
ha a na Náplavce v Praze.
Abychom i my dětem zpříjemnili začá-
tek školního roku, připravili jsme exkurze 
do právě zmíněné zoo a planetária. Kon-

cem září nás čeká pěší výlet do Lidic, kde 
bude pro žáky připraven naučný program.  
Pro 4. třídu „ Co mi sochy vyprávěly“ a pro 
třetí návštěva galerie.
Mladí hasiči ve Středoklukách navázali spo-
lupráci s KRNAPEM a po vzájemné dohodě 
i my chceme pomoci zvířatům v zimě sbě-
rem kaštanů.Chcete – li se k nám připojit 
i Vy, můžete nosit kaštany do ZŠ Kněževes 
každý den dopoledne.
Závěrem přikládáme obrázky a práce dětí 
o tom, jak se jim prázdniny vydařily.
 
 Za 3. a 4. třídu ZŠ Středokluky
 iva Farová a irena Houbová

 nový školní rok začal

Konec minulého školního roku byl ve 
znamení stěhování, protože v hlavní bu-
dově školy ve Středoklukách se konala 
velká rekonstrukce včetně přístavby. Celé 
prázdniny stavební firma budovala nové 
prostory pro kancelář hospodářky školy 
a kabinety. Na práce dohlížel stavební do-
zor za dennodenní asistence pana starosty  
Ing. J. Paznochta. 
Dovolte, abych poděkovala jménem nás 
všech panu starostovi i zastupitelstvu.
 
 ivana Bádalová
 ZŠ Středokluky
 
(Pozn. redakce: Paní Milena Sedlmayerová zaslala ně-
kolik fotografií z průběhu prací. Autorem fotografií je p. 
Petr Balšan a pí Iva Farová.)
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 Fotbal

Fanclub / V mezičase fotbalové letní přestávky fanclub neotálel a přiložil ruku  
k dílu na zkrášlení fotbalového areálu. Proběhlo natření zábradlí kolem hřiště, natření 
sloupů a střechy u tribuny a oškrábání vnitřku tribuny, kde už bude pokračovat p. Holan 
se štukováním a s novým nátěrem. Na něj poté fanklub nakreslí logo našeho týmu. Velmi 
děkuji p. Oskaru Šebelkovi, který odvedl značnou část práce, dále Lukáši Válovi, Karen 
Hájkové, Karlu Vtípilovi a dalším, kteří se na projektu fanklubu podíleli. 
Doufáme,  že i toto malé zlepšení pomůže naším hráčům k lepším výsledkům. 
A jaké projekty chystá fanclub dál?  Nechte se překvapit....    Jakub Šebesta

Opět je tu podzim a fotbalová sezona moh-
la opět začít. Ve IV. třídě bychom měli bo-
jovat o přední příčky a snažit se předvádět 
pohlednou hru a kvalitní výsledky. První 
soutěžní zápas v Nučicích nám vyšel skvě-
le, výhra 5:2 a velmi dobrý výkon nám 
přinesl první body. Bohužel další zápas 
v domácím prostředí nám vůbec nevyšel. 
B mužstvo z Dobříče nás porazilo 2:0. Dou-
fejme, že bodové konto poroste a budeme 
se těšit ještě  z mnohých vítězství. 

 volejbal

Jubilejní Kněževeský pohár / A přišlo září. 
V období dešťů se měl konat jubilejní X. roč-
ník volejbalového turnaje o „Kněževeský 
pohár“. Ale vyhlídky na slunečné počasí 
byly hodně vzdálené. Celý týden pršelo … 
Na brigádě, kterou jsme měli v den před 
turnajem, se uklízelo v pláštěnkách. 
Předpověď počasí na sobotu – bude pršet. 
Ale i předpověď se může mýlit. Sluníčko, 
opalovačka a polední lehký deštík. A přesně 
jako počasí, dopadl celý turnaj. Zúčastnilo 
se ho 8 družstev. Se souhlasem obce a TJ So-
kol Kněževes jsme poprvé využili prostory 
klubovny na hřišti včetně sociálního záze-
mí. Nádhera - sprchy, kuchyňka, klubovna. 
Hrálo se na dvou hřištích. Byly dvě skupi-
ny, pak se šlo do „pavouka“… Nebylo sla-
bého družstva. Kdo stál na „bedně“, dostal 
pohár, diplom a věcné ceny. Překvapením 
bylo, že každé družstvo na památku zís-
kalo ručně vyrobenou plaketu z keramiky 

s námětem místní kapličky a volejbalové-
ho míče (plaketu vyrobila Iva Roučková 
na námět Roberta Součka, barevně upravil 
Jaroslav Roučka). Vítěz tentokráte dostal 
i volejbalový míč. Do finále se probojovala 
družstva „Marst GANG“ z Prahy a „Ďáblo-
vé“ (smíšené družstvo složené z hráčů Kně-
ževsi a okolí). Vítězem turnaje se potřetí za 
sebou stali Ďáblové.
Získali tak poprvé v historii turnaje velký 
putovní pohár. Ceny převzali Lenka Vo-
děrová a Jakub Černý. Konečné umístě-
ní: 1. Ďáblové, 2. Marast GANG, 3. SOSák 
Stochov, 4. Pozdní sběr (Tuchoměřice), 5. 
ELITA Kněževes A, 6. ELITA Kněževes B, 
7. Smečaři (Praha), 8. Osel Kralupy (protože 
museli odjet dřív a nedokončili turnaj, skon-
čili na posledním místě - ale získali ručně 
vyrobenou keramickou „kapličku“). V rám-
ci turnaje se také konal turnaj v „Ruských 
kuželkách“ – III. ročník. Pořadí vítězů: 1. Ja-
kub Černý, 2. Jiří Bráza, 3. Lenka Voděrová.
Nejmladší účastnicí v turnaji byla vyhlášena 

Hanička Adamčíková (3 roky). Ta dostala 
krásný diplom a medaili. 
Akce by se nevydařila nebýt cateringu (ten 
zajišťovaly - Iva Roučková ml., Gabriela Ba-
rešová a Anička Čefelínová) a mistrů „ku-
chařů“ (Vláďa Hanzlík a Iva Roučková st.) 
– všichni dostali ocenění a „vařečku“. Takže 
gulášek, masíčko, sladkosti od volejbalistek 
– vše bylo v dobrých rukách. Zdárný prů-
běh turnaje záležel také na přípravě spor-
tovišť a zázemí. Na tom se podíleli všichni 
členové volejbalového oddílu, kterým patří 
velké poděkování. Poděkování patří i obec-
nímu úřadu a TJ Sokol Kněževes, kteří akci 
podpořili. Poděkování patří tradičně také 
panu Petru Berkovi, který nadšeně fukarem 
uklidil před turnajem hřiště a posekal trávu. 
To, že se turnaj vydařil, bylo znát při závě-
rečném potlesku všech účastníků. Už nyní 
se těšíme na XI. ročník turnaje.

 Za VO TJ Sokol Kněževes
 Luděk Černý

 Tuchoměřická smeč

V Tuchoměřicích se 16. 9. 2017 konal volej-
balový turnaj „Tuchoměřická smeč“. Ředitel 
turnaje p. Karol Böhm přivítal 4 družstva, 
seznámil s pravidly soutěže a šlo se „bo-
jovat“. Obhájce prvního místa z loňského 
roku ELITA Kněževes statečně bojovala 
a skončila tentokráte na 2 místě. Nechy-
běla klobáska ani masíčko. Velice pěkně 
zorganizovaný turnaj pořadatelé zakončili  
 

předáním volejbalových míčů pro ty, co se 
dostali na „bednu“. Děkujeme. 
Pořadí: 
1. místo – Tuchoměřice, 
2. místo – Kněževes, 
3. místo – Dejvice, 
4. místo – Roztoky.
Za ELITU Kněževes - Luděk Černý.

(foto zleva: Roman Linhart, Lenka Černá, 
Jarda Roučka, Petra Adamčíková, 
Luděk Černý)

TJ Sokol Kněževes

Další zápasy- Hraje se vždy v neděli: 
1.10. 16:00 Kněževes - Hostivice B 
8.10. 16:00 Drahelčice - Kněževes 
15.10. 16:00 Tuchoměřice B - Kněževes 
22.10. 15:30 Kněževes - Černošice 
29.10. 14:30 Kazín B - Kněževes 
5.11. 14:00 Kněževes  - Červený Újezd 

Sportuješ? Máš rád fotbal? 
chceš si zahrát za Kněževes? 
Hledáme právě tebe! Pokud máš zájem 
hájit naše barvy či máš kamaráda 
nebo známého, ozvi se! 

veŠKeRé inFORMAce nA: 
www.knezevessokol.estranky.cz

SLeDUJTe náŠ FAceBOOK: 
TJ Sokol Kněževes - Fotbal

Jakub Šebesta
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 vážení a milí čtenáři,

k napsání tohoto článku mě inspirovaly, jistě 
pro někoho přínosné, rady našich maminek. 
Možná i pod dojmem toho, co zažívám ka-
ždý týden při cestě za rodinným nákupem. 
Na parkovišti u obchodních center kličkuji 
před velkými terénními vozy, které se ne 
a ne trefit na parkovací místo. Kdoví, proč 
bych čekal, že z tak mohutného auta vystou-
pí statný chasník, který jde nakoupit „provi-
ant“ pro své kumpány. A ejhle jaký toť omyl 
– vystupuje z něj dáma zvící sotva 160 cm 
a 50 kg a obtížně souká z vozu ven „vajíčko“ 
s maličkým miminkem. Z obřího zavazad-
lového prostoru ještě stačí vyndat maličkou 
kabelku, s pro mě neznámými iniciály LV, 
MK, CD…, snad v ní má alespoň miniaturní 
lahvičku s nápojem a náhradní plenku. Až 
teď chápu její snahu zaparkovat co nejblí-
že ke vchodu, jistě je ta maminka unavená 
z posilovny, či z joggingu a hledá co nejkrat-
ší cestu za nezbytnými nákupy.  Vzápětí onu 
dámu vidím, jak se objímá s kamarádkou, 
a rozebírají, jak pojedou na dovču, a že „fakt 
neví, jak vše do toho auta nacpe“. Hlavou se 
mi honí myšlenky, jak sakra může někam na 
dovolenou odjet moje rodina?
Vlastníme vůz tovární značky Favorit, kte-
rého můj starší syn láskyplně překřtil na 
Ferrarit. Protože našemu Ferraritu neschází 
mnoho let do seniorského věku (veterán), 

je potřeba vše důkladně před cestou zkon-
trolovat. Kontroluji olej, vodu v chladiči, 
ostřikovače, tlak v pneu, rezervu,  povinnou 
výbavu, instalaci dětských sedaček. Dále se 
hodí baterka a brašnička s nezbytným ná-
řadím – co kdyby… Poté začnu snášet věci 
do auta a najednou zjišťuji, že naše rodina 
potřebuje více věcí, než je kapacita kuf-
ru. No nevadí, nářadí se přeci hravě vejde 
pod sedačku řidiče. Nyní začnu skládat ty 
nezbytně nutné tašky, taštičky, batůžky – 
znalost hry Tetris je k nezaplacení. Příruční 
svítilna jde ven – auto má přeci světla, no 
a ta brašna s nářadím…. Auto mám přeci 
v pořádku, vždyť se o něj vzorně starám. 
Ven musí i hračky, zábavu dětem vymys-
lím i bez nich. Tašky s jídlem? – pryč s nimi, 
vždyť po cestě je tolik možností k občerstve-
ní…  Lůžkoviny zabalené do pytle vpašuji 
na zadní sedačky. Do auta se řítí děti a já 
najednou zjišťuji, že na jejich sedačkách jsou 
zmíněné lůžkoviny. Hmm, nakonec mo-
hou být pod dětskýma nožkama, stejně na 
podlahu nedosáhnou. Oba hoši jsou však 
vybaveni kufříky plnými autíček, plyšáků 
a dalších životně důležitých věcí, bez kte-
rých se nedá opustit domov. A nyní důležitá 
rada: vyčůrat před naloděním, během cesty 
toto nebude možné, protože by mohlo dojít 
ke známému efektu vyndání balíčku masa 
z mrazáku – taky se vám ho tam už nepoda-

ří vrátit. Konečně vyrážíme. Mezi neustálý-
mi dotazy „kdy už tam budeme“, se po ujetí 
cca 10 km ozve ze zadu: „mě se chce čůrat 
a já mám zas žízeň“. Nezbývá než tyto pro-
blémy vyřešit. O teplotu ve voze se starat ne-
musím ani v zimě. Děti jsou utěsněny v pe-
řinách (ty mohou posloužit též jako airbag), 
manželku zahřívá kastrol s omáčkou, který 
drží celou dobu na klíně. No a mě je horko 
z toho, jak v dopravní zácpě nebezpečně 
stoupá teplota motoru… Je-li teplota v inte-
riéru vozu nepřiměřeně vysoká pootvírám 
okénko (z důvodu absence klimatizace). 
Toto mé počínání není oceněno mojí man-
želkou, která nejprve jen kroutí hlavou, pak 
pronese: “Až budou mít děti zánět středního 
ucha, můžeš za to ty“. Rádio ani nezapínám, 
hudební produkci zajistí děti – nejlépe stále 
se opakující odrhovačkou – a pěkně nahlas. 
Maminka bůhví odkud vyčarovala tašku se 
svačinkou i nápoji a já už vidím tu drobeč-
kovou spoušť. Konečně jsme v cíli. Nevím, 
proč si v této chvíli vzpomínám na tu mami-
nu od nákupního centra, jak asi ona chudák 
trpí v tom svém „náklaďáku“ a dává rady 
svým kamarádkám, protože ona má půlroč-
ní miminko a je tak zkušená, že může radit 
i zasloužilým matkám.
 tatínek Drábek

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

První týden letošních prázdnin jsme strávili 
v kempu Višňová u řeky Berounky. I v okolí 
Višňové je pár příležitostí, kam vyrazit, a tak 
jsme také podnikly nějaké výlety.
Navštívili jsme například nedaleký hrad 
Křivoklát. Tento hrad je národní kulturní 
památkou a jeho počátky sahají až do 12. 
století. V současné době zde probíhá mno-
ho zajímavých akcí, jako například koncer-
ty, divadla, muzikály, šermířské slavnosti 
a ukázky řezbářského umění. Hrad nabízí 
prohlídkové okruhy a výstavy, kterých jsme 
se ale s našimi malými dětmi nezúčastnili, 
protože by je to nejspíše nebavilo.
Dalším naším cílem byl výlet na naučnou 
stezku, opět v obci Křivoklát. Tento rekreač-
ně naučný areál byl vybudován už v r. 2008 
z prostředků Lesů České republiky s.p. a ev-
ropských fondů. Areál slouží k relaxaci, tu-
ristice i poznání oblasti. Získáme tu informa-
ce o rostlinách, ptácích, dřevinách a jiném. 
Děti zaujmou atraktivní herní prvky nebo 
hřiště na míčové hry. Vyzkoušet můžeme 

hraní na dřevěné xylofony. K odpočinku lze 
využít venkovních posezení či altánů. Nalé-
zá se zde též otevřené ohniště. Vede odtud 
vycházkový okruh kolem Křivoklátu a na 
areál také navazuje naučná stezka Brdatka, 
pojmenovaná podle přírodní rezervace, kte-
rou prochází. 
Další den jsme se vydali na rozhlednu ve 
Velké Bukové. Hned pod rozhlednou je 
parkoviště, takže jsme dojeli autem až k roz-
hledně. Z rozhledny je krásný výhled na 
Křivoklátsko. Rozhledna Velká Buková má 
výšku 14,2 metrů. Byla postavena v letech 
2008 - 2009 obcí Velká Buková s pomocí do-
tace z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.
Abychom ale nejezdili pořád autem, tak 
jsme se s Haničkou vydali z rozhledny do 
obce Křivoklát pěšky. Na rozhledně jsme si 
vzali mapu „hledačky“ a šli jsme pěšky po 
červené turistické značce až do podhradí 
Křivoklátu. Cestou jsme museli řešit úkoly 
z mapy a sestavit desetimístný kód, aby-
chom otevřeli dveře trezoru s pokladem. 
Trasa měla asi 3 kilometry. Ze začátku trasa 

vedla obcí Velká Buková, poté jsme šli už jen 
lesem. Byla to velmi příjemná procházka.
Další den jsme vyrazili z Hostince u Roz-
vědčíka, kde jsme si dali limču, pivo a vý-
bornou polévku. Tuto slavnou hospodu 
otevřel v roce 1934 rodák z blízkých Neza-
budic, Jaroslav Franěk, který byl za první 
světové války na ruské frontě rozvědčíkem. 
Po německé okupaci Franěk pomáhal odbo-
jářům a ukrýval zbraně. Nakonec ho dopad-
lo gestapo a 1. července 1943 ho v berlínské 
věznici Plötzensee popravili. Tento hostinec 
se často objevuje v povídkách Oty Pavla. 
Právě díky Otovi Pavlovi se z hospody stalo 
téměř kultovní místo turistů všeho ražení.
Další dny jsme strávili u řeky Berounky, 
kde jsme se v horkém počasí vždy krásně 
osvěžili. Berounka má v některých místech 
opravdu pozvolný vstup do vody, proto si 
tam malé děti opravdu skvěle vyhrají.

Na tato místa můžete vyrazit i jako na 
jednodenní výlet, protože od Kněževsi je  
Křivoklát pouhých cca 50 km.
 Petra Adamčíková

Kněževáček
Kam posílat články, fotografie, kreslené výtvory dětí … ?
1) Zaslat mailem: knezevak.ou@seznam.cz
2) Přinést na Obecní úřad v Kněževsi.
Dotazy: 723 104 562 (redakce)
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LATINA  
PRO ŽENY
SKLADBA LEKCE: 
10min zahřátí + strečink, 60min latino tance, 5min strečink

HLAVNÍ TANCE: 
samba, mambo, rumba, chacha, jive, pasodoble + břišní tance,
sezónní tance (lambada, macarena)

HLAVNÍ LEKTORKA: Majka Skorkovská 
profesionální pedagožka, akreditovaná lektorka Českého svazu 
tanečního sportu, aktivní tanečnice mezinárodní výkonnostní třídy 
v latinskoamerických i standardních tancích + externí lektoři 

KDY: středa 20:00 – 21:15 KDE: kulturní dům Kněževes
(září – březen, bude upřesněno)

KURZOVNÉ: 15 lekcí: 1.500,- Kč (sleva pro členky Sokola Statenice)

KONTAKT: Matěj Maxa | email: tanecni@sokolstatenice.cz 
tel.: 777 737 560 | Kurz bude otevřen při účasti alespoň 12 žen.

Prosíme o včasnou rezervaci, jinak kurz nebude otevřen!

 Latinské tance

Sokolská organizace TJ Sokol Statenice se mj. věnuje tanečním
aktivitám. V uplynulém školním roce v Kněževsi v KD pořádala 
latinské tance pro ženy. I v nadcházejícím školním roce mají v plá-
nu v této činnosti pokračovat. TJ přišla s myšlenkou, že by se ženy 
z Kněževsi mohly připojit … co vy na to milé dámy?

ETB® European TaeBo
GET FIT – HAVE FUN  

LOSE WEIGHT – BE STRONG
Intenzivní aerobně-anaerobní trénink 

bojových technik s hudbou

Kombinace kopů, úderů a jejich kombinace s dynamic-
kou hudbou rozproudí kardiovaskulární systém a procvičí 
doslova celé tělo. ETB trénuje aerobní i svalovou vytrvalost, 
výbušnost, koordinaci a flexibilitu.

•  Bojové techniky procvičí každý sval v těle. Především 
střed těla je procvičován díky frekvenci technik a napětí. 
Kopy formují dolní polovinu těla, boky, břicho a pas. 
Údery zpevní ramena, hrudník, záda a paže.

•  Intenzita cvičení je vysoká. Trénink je intervalový, střídá se 
aerobní a anaerobní pásmo.

•  Benefity vysoké intenzity a intervalového zatížení jsou 
rychlejší zvýšení kondice a efektivnější pálení tuků i po 
zátěži.

•  Přes vysokou intenzitu je ETB vhodné i pro začátečníky, 
netvoří se žádná choreografie a každý pracuje na hranici 
své momentální kondice.

•  Znovuobjevte kouzlo práce s vlastním tělem. Vyformujte 
své tělo a zbavte ho přebytečného podkožního tuku 
svými vlastními zbraněmi.

Cvičíme každé úterý od 18:30 hod. 
v kulturním domě v Kněževsi Tel: 775 973 190

Spolek
Havlíček
v uplynulém období jara a léta vycházela 
naše činnost ze schváleného plánu práce 
na rok 2017. 

Koncem března jsme přivítali v našem 
„minimuzeu“ sbírkových předmětů a pí-
semností spjatých s historií obce žáky  
3. a 4. třídy ZŠ s jejich učitelkami. Formou 
krátké přednášky, kterou si připravila paní 
Černá, se děti seznámily s dávnou historií 
území, na kterém se nyní nachází Kněže-
ves. Prohlédly si vystavené exponáty ve 
vitrínách a písemnosti uložené v deskách. 
Většina dětí byla v těchto prostorách mu-
zea a obecní knihovny poprvé.
Začátkem dubna se konala  vycházka 
v Praze na Novém Světě, která se velmi 
vydařila díky průvodkyni paní ing. Janě 
Horákové.

Začátkem května se zástupci spolku zú-
častnili baráčnického sezení k uctění pa-
mátky zesnulého rychtáře p. Vorlíčka, kte-
ré  uspořádala Obec baráčníků Kněževes.
Během velmi krátké doby byl opraven hrob 
rodiny Císařovy, za což jsme OÚ a panu 
starostovi  velice vděčni. 
V měsíci květnu jsme svou účastí podpořili 
krásnou akci v kapli sv. Václava, a to Vítání 
nových občánků Kněževsi, kterou uspořá-
dala školská a kulturní komise OÚ.
Koncem měsíce června se konalo letní se-
tkání členů spolku Havlíček, kterého se 
zúčastnili také zástupci Obce baráčníků 
Kněževes – p. Luděk Černý a pí Dana Čer-
máková. Cílem bylo dojednat podrobnosti 
pořádání jednodenního zájezdu, který or-
ganizuje OÚ Kněževes. Termín byl vybrán 
na sobotu 7. října a místo – zámek a město 
Zákupy. Doufáme, že propagační akce OÚ 
na obsazení autobusu na tento zájezd za-
působila na všechny kněževáky a zájemců 
bude potřebný počet.

 Za Spolek Havlíček sepsala 
 Libuše Kučerová

 Monitoring
Chystáte se na rekultivaci rybníka či vod-
ního toku, budujete kanalizace a čistírny 
odpadních vod nebo závlahy, snažíte se 
lépe v obci hospodařit se srážkovými vo-
dami? Naše analytická laboratoř vám coby 
zastupitelům obce a vašim občanům nabízí 
pomoc ve formě rozborů:
•  rozbor pro využití sedimentu při rekul-

tivaci rybníka 
•  rozbor pro sledování kvality pitné vody 

u vašich občanů 
•  rozbor vody pro mateřské školy, základ-

ní školy apod. zařízení
•  rozbor pro znovuvyužití zeminy při  

rekonstrukci silnice
•  prokazování funkčnosti kompostárny
Ve všech těchto oblastech Vám můžeme být 
nápomocní a zajistit pro vás rozbory a od-
běry, které předepisuje příslušná legislativa.
Konkrétní cenovou nabídku přesně na 
míru vám rádi zašleme.
Laboratoř sídlí v areálu VÚV TGM  
v Praze 6, Podbabská 30, otevírací doba  
po-pá 7:30 – 17:00. Po otevírací době lze 
vzorky zanechat na vrátnici areálu. Pro 
vzorky si rádi přijedeme přímo i k vám.
(více info na www.moni.cz) 
Petr Jankovský, jednatel Monitoring, s.r.o.

Bojujete také se suchem?
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Hasiči
vážení a milí čtenáři,
prázdniny jsme pojali opravdu prázdni-
nově a do žádných velkých akcí jsme se 
nepouštěli. Až na jednu, a to likvidace bio 
odpadu (pálení větví). Přestože akce byla 
řádně nahlášena do centrálního regist-
ru pálení, opět nám volaly okolní sbory 
(Kladno, Letiště). Opět jsme slyšeli slova 
„kdo to tu smrdí“ a podobně…
My už si pomalu zvykáme na tyto narážky 
a špičkování. Naštěstí nám počasí přálo, 
buřtíky jsme si také opekli a oheň jsme měli 
po celou dobu pod kontrolou. Vše proběh-
lo v naprostém pořádku.
V horkých a suchých měsících jsme, vždy 
na žádost pana starosty, pečlivě zalévali 
stromy po celé obci.  
V nejbližší době nás čeká spousta práce: 
pro zdárné absolvování závodů je nutná 
oprava hasičské stříkačky, podzimní úklid 
požární zbrojnice a další akce.
Přeji všem našim dětem i jejich rodičům 
zdárný start do nového školního roku
 Za SDH Jan Drábek

 MČR hry plamen a dorostu v požárním sportu Zlín 2017

Začátkem července čekala jednoho z našich mladých nadějných hasičů 
Ondřeje Kubů ještě jedna soutěž, a to Mistrovství České republiky hry 
plamen a dorostu v požárním sportu ve Zlíně. Za dlouhou cestu mu bylo 
odměnou skvělé umístění. Ondra si doběhl pro pohár Mistra republiky 
v dvojboji v kategorii mladší dorost a následně přidal i bronz v kategorii 
100 metrů překážek. V celkovém hodnocení obsadil deváté místo, a to jen 
proto, že se mu do testu vloudila jedna chybička. Za vzornou reprezentaci 
našeho sboru mu děkujeme a jsme na něho pyšní. Děkujeme i jeho rodi-
čům a zástupci SDH Vojtovi Vilímovi, kteří Ondru do Zlína doprovázeli.
 
 Za SDH Středokluky, Jiří Černý

chovatelé
 Podzim

Je podzim a pro chovatele jedno z nej-
důležitějších období v roce, při tom také 
nejradostnější. Nejen že je třeba vybírat 
nejkvalitnější zvířata pro  další chov, ale 
případně sledovat výstavy pro nákup 
chovných zvířat. Je také třeba se postarat 
o zásoby na zimu - u drůbeže, králíků a ho-
lubů o zrní, kukuřici, luštěniny včetně po-
destýlky a u králíků ještě seno, pokud není 
dostatek z léta. A v neposlední řadě připra-
vit ustájení zvířat na zimu - zateplení atd. 
Nejradostnější období - když chovatel zís-
ká uznání na výstavách. Není jednoduché 
vybrat zvíře - králíky, holuby, drůbež - pro 

chov. Je pravdou, že již v tomto období 
jsou většinou - u holubů a drůbeže - pře-
peřená, králíci již v chovném stavu. Každé 
plemeno má svá kritéria, která určuje vzor-
ník - ať je to drůbež, holubi či králíci. Ve 
vzornících je určeno, jak má které plemeno 
vykazovat vlastnosti. Nejde jen o vzhled, 
barvu, váhu, ale i třeba o barvu běháků 
a zobáků a u králíků o podsadu, u drůbeže 
i o vzhled hřebene. Předzásobit se na zimu 
také není jednoduché, ale hlavně pracné. 
Pokud nejde o zemědělce, již v létě je třeba 
posekat, usušit a sklidit seno. Pochopitel-
ně jde o kvalitu, která je závislá od počasí. 
Nezemědělec musí nakoupit zrniny - pše-
nici, ječmen, oves, luštěniny - hrách, pe-
lušku, bob, eventuálně směsi, které se na-
kupují nejlépe v ZZN na Buštěhradě nebo 
u jednotlivých prodejců. Nejblíže jsou to 

Horoměřice, př. Kunc Dušan, Kamenická 
142. Připravit ustájení je celkem jednodu-
ché, protože většinou chovaná zvířata jsou 
ustájena celoročně na stejném místě. Jde 
hlavně o zateplení či zamezení průvanu. 
Výstavy jsou naplněním práce chovatelů, 
kde mohou porovnat svůj chov s ostatní-
mi. A hlavně se sejdou chovatelé z oblasti, 
kde se výstava pořádá, mohou si předat 
zkušenosti a hlavně obnovit přátelství.

nejbližší výstavy v okolí:
Slaný: 16. - 17. 9. 2017
Velvary: 30. 9. - 1. 10. 2017
Celostátní výstava v Lysé n/Labem: 
17. -19. 11. 2017
Výstava v Kněževsi: 20. - 21. 1. 2018. 
 Jste srdečně zváni.
 Jaroslav Boukal
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Kněževes - Lidice po šesté

Letošní 6. ročník se nám povedl napoprvé. V 10 hodin jsme se sešli na Středokluckém nádra-
ží. Cyklovláček nás dovezl do Podlešína a my jsme se vydali přes Knovíz do Pcher. Cestou 
jsme se zastavili u hučících větrných elektráren. Člověku se točí hlava, když stojí přímo 
u tohoto gigantu a kouká se nahoru na otáčející se lopaty. Odtud jsme to vzali zkratkou 
mezi poli do Vinařic do hornického muzea Mayrau. Během dvouhodinové prohlídky s prů-
vodcem – bývalým zdejším horníkem jsme alespoň trochu nahlédli pod pokličku tohoto 
těžkého povolání. Když nám pan průvodce na okamžik zhasl v dole světlo a my jsme zůstali 
v naprosté tmě, uvědomili jsme si tu hrůzu a bezmocnost v případě jakéhokoliv neštěstí 
hluboko pod zemí. Obdivovali jsme nádherné historické stroje, které běží bez přestávky 
a opravy přes celé jedno století. Z muzea jsme mezi kapkami deště jeli nahoru-dolů přes 
Brandýsek a Buštěhrad do Lidic. Zde nikdy nezapomeneme rozsvítit svíčku u památníku 
lidických dětí. I když jsme zde každý rok, stejně jsme vždy dojaté. Je zajímavé, že se v celém 
areálu setkáváme více s cizinci než s našimi občany. Odtud jsme už uháněli přes Makotřasy 
a Středokluky domů do naší vísky. V Maštali jsme si dali nejdříve jedno orosené a potom 
plné talíře dobrot. Určitě jsme si to zasloužili, protože v tom vedru jsme ujeli bez přípravy 
kopcovitým terénem přes 40 km. Kromě nových zážitků jsme si ale také uvědomili, jak je ta 
naše vesnice v porovnání s těmi právě projetými hezká a upravená.
 Bohdana Pavlíková

 Termíny akcí Českého svazu žen 
– Klub Kněževes  na rok 2017

Sobota 14.10. od 10-12 hod. na místním 
fotbal. hřišti
Drakiáda
Pouštění draků a jiných létajících těles.
Sobota 14.10. od 15-17 hod. v KD
Dlabání dýní a řepy - Halloweenská párty.
neděle 15.10. od 10-12 hod. v KD
Humanitární sbírka „Diakonie Broumov
Sbírka ošacení, obuvi, lůžkovin a dalších 
potřebných věcí.
Sobota 2.12. od 14 -17 hod v KD
Mikulášská zábava pro dětí
- zpívání koled, tvořivé dílničky 
s vánočním motivem, příchod Mikuláše, 
čertů a anděla,
- rozsvěcení stromu v obci
Soutěž o nejhezčí vánoční svícen
- příjem svícnů v pátek 1.12. od 18,00 do 
20,00 v KD
- svícny vystavíme 2.12. na dětské miku-
lášské v KD, kde budou bodovány všemi 
zúčastněnými. První tři svícny s nejvyšším 
počtem bodů budou oceněny.
Sobota 2.12. od 20 hod. v KD
Mikulášská zábava pro dospělé
K tanci a poslechu hraje skupina Premium 
Band, vstupné 90 Kč.
Dále budeme pořádat: pochod nebo cyk-
lovýlet do Lidic, návštěva dne otevřených 
dveří, veřejné generálky v divadlech, po-
znávací výlety. Info na vývěsce u potravin 
v obci.

Těšíme se na Vaši účast.

ČSŽ – Klub Kněževes Vás zve do kulturního domu KNĚŽEVES 

2.prosince 2017

na

ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM

ve 14,00 hodin

Zpívání koled, tvořivé dílničky s vánočním motivem. Vánoční nadílka s příchodem 

Mikuláše, čertů a anděla.

VÁNOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU

                          od  20,00 hodin 

K tanci, poslechu  hraje skupina   „PREMIUM BAND“

  Vstup : 90,- Kč    

 

                    Tradičně velké množství cen !!!                

                                                                     Soutěž o 
      

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ SVÍCEN

Příjem svícnů  v pátek   1.12.2017  od 18,00 do 20,00 v KD

Svícny vystavíme 2.12.2017 na dětské mikulášské   

v KD, kde budou bodovány všemi zúčastněnými

První tři svícny s nejvyšším počtem bodů budou oceněny.
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 ČSŽ – Klub Kněževes 

pořádá  tradiční oblíbenou 

DRAKIÁDU
pouštění draků a jiných létajících těles.

V sobotu 14.10.  od 10,00 – 12,00 hod.

       na sportovním hřišti v Kněževsi.

Srdečně zveme všechny fandy.

  

          Odměny pro všechny zúčastněné !

Občerstvení pro děti zajištěno !

             ČSŽ – Klub Kněževes pořádá

HALLOWEENSKOU   PÁRTY
DLABÁNÍ DÝNÍ A ŘEPY     

 Sobota 14.10. 2017  hod.
V KD Kněževes. 

Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou !

Řepy pro Vás máme.

                      Všichni jste srdečně zvání !

Občerstvení pro děti zajištěno.

od 15,00

Zahrádkáři
 Pozdrav babího léta

Léto končí, máme tady babí léto a podzim 
za dveřmi. 

V horkém létě jsme si dopřávali víc od-
počinku a potěšení z krásy mnoha květin 
i užitkových rostlin. Teď už nakvétají kvě-
tiny pozdního léta. Hezké jsou, ale už nám 
říkají, že je čas střihat, kopat, přesazovat, 
připravovat záhony na příští sezonu. A tak 
mezi úpravami zahrádek sbíráme posled-
ní úrodu a doma zavařujeme, sušíme a pl-
níme mrazáky pro uchování vitaminů na 
zimu. 
Nejen na zahrádkách, všude okolo teď pří-
roda nabízí své dary pro náš užitek.
Už máte nasbírané bylinky na čaje, nebo 
pro lepší chuť pokrmů? Procházky příro-
dou spojte se sběrem plodů na šťávy, zava-
řeniny a jiné dobroty. Až budou zahrádky 
uklizené, venku bude sychravo a nevlídno, 
nad obrázky z léta a s hrnkem voňavého 
čajíčku se nám bude hezky vzpomínat. 
Všem vám přeji krásný, barevný podzim 
a žádné rýmičky!
 Ludmila Uhlíková
 zahrádkáři  Kněževes

církev
 Péče o společný domov

Září je měsíc, kdy slavíme svátek sv. Václa-
va a den české státnosti. V Kněževsi na to 
nikdy nezapomínáme: jako každý rok byla 
pouť a slavnostní mše sv. v kapli sv. Václa-
va ve čtvrtek 28. září v 10h.  
Ale v stejném měsíci jsou další významné 
dny, na které často nemyslíme. Mezi nimi 
je světový den modliteb za péči o stvoření, 
který se slaví 1. září. Sám název ukazuje, že 
jde o iniciativu věřících, hlavně křesťanů 
(nejdříve na východě u pravoslavných círk-
ví a už třetí rok i v katolické církvi). Ale péče 
o stvoření nebo o „společný domov“, jak 
píše papež František v encyklice „Laudato 
si“, není věc jenom křesťanů. Ekologické 

smýšlení se rozšířilo po celém světě v růz-
ných prostředích a přesahuje všechny nábo-
ženské nebo politické bariéry. 
Asi mi namítnete, že je to už pozdě, že  
1. září je za námi. Ale v některých tradicích 
péče o společný domov se neslaví jenom je-
den den, ale pět týdnů, od 1. září do 4. října 
(do svátku sv. Františka z Assisi, hlavního 
patrona „pečovatelů“ o společný domov). 
A hlavně péče o společný domov by měla 
být na programu každého dne v roce, pro-
tože jde o „jednoduchá každodenní gesta, 
skrze něž prolamujeme logiku násilí, vy 
kořisťování a sobectví ... a projevuje se ve 
všech skut cích, které usilují o budování 
lepšího světa“ (papež František, encyklika 
„Laudato si“, č. 230-231). Tak do toho…

     Otec Alain cleyssac
 administrátor vaší farnosti  

 vAnDALiSMUS
Vandalismus vidíme na každém kroku. Kamkoli se podíváme. A to neje-
nom v naší obci. Stále se to řeší – snad na všech úrovních  – ale výsledek? 
Viz obr. – prostranství u ZŠ v Kněževsi.
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naši
sousedé
Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rubri-
ce „Naši sousedé“ vám spíše než osobu - 
o které jsme již psali - představíme velice 
zajímavou knížku. 

Do rukou se mi totiž dostala knížka od 
historika Petra Jiráska z Tuchoměřic. Kníž-
ka mě zaujala grafickým provedením, ale 
hlavně svým obsahem. Historie soused-
ní obce Tuchoměřice mně není lhostejná. 
V řadě oblastí je podobná s historií naší 
obce. Přečetl jsem si ji jedním dechem. 
Všem, koho alespoň trochu zajímá historie, 
doporučuji tuto velice zajímavou knihu si 
přečíst. Požádal
jsem Petra, zda by nenapsal pár řádek 
o vzniku knihy. Pro Kněževáka mi poskytl 
materiál, který v základu připravila redak-
torka Tuchoměřického zpravodaje. Proto 
i obsah je vázán na tento Zpravodaj. Ka-
teřina Kubalová, redaktorka Tuchoměřic-
kého zpravodaje, položila několik otázek 
Petru Jiráskovi a ten na ně odpověděl …

Jak dlouho nová knížka vznikala a z ja-
kých zdrojů jste čerpal?
Jaké máte čtenářské ohlasy?

co chystáte dalšího - máte už v hlavě no-
vou knihu?
Právě kvůli intenzivní práci na nové kni-
ze byli čtenáři zpravodaje v posledních 
měsících ochuzeni o vaše články - pojď-
me je navnadit - o čem budete v nejbližší 
době do zpravodaje psát? co vás vlastně 
přivedlo ke psaní a k zájmu o místní his-
torii, kdy jste s tím začal?

Podklady pro knihu jsem průběžně shro-
mažďoval od 15 let. Samotné napsání trva-
lo 6 měsíců. Podklady mám od spoluobča-
nů - nejvíce od rodáků žijících mimo obec. 
U těchto rodáků je množství artefaktů 
k obci, které nemají ani kam dáti. Náš OÚ 
nemá o toto zájem. Například sousední 
obec Kněževes má „obecní museum“, kde 
toto shromažďují, aby se to nevyhodilo. 
Když zastupitelé Kněževsi uviděli moji 
knihu, tak se poplašili, a že musí udělat 
ještě lepší. Kniha se líbí velice, najdou se 
tací, kteří ji po večerech studují a někdo 
i slzu uroní. Soudem mi nikdo nehrozí, 
špatný ohlas jsem ještě neslyšel. Knihy 
mám už vydané 4. Další už nebude - leda 
pro jinou obec - kde mi slibují za napsání 
finanční vyrovnání. Tuchoměřicům jsem 
udělal knihu a reklamu jakou jinde nemají, 
ale aby mi starosta za všechny starosti na-
psal malou odměnu, tak to ho nenapadne. 
Čtenářům Zpravodaje slibuji, že v krátkém 
čase dořeším, kdo je v lese, v Ruském hro-
bě, pochovám, podíváme se ve fotografiích 

do jedné tajuplné hrobky v obci. V tuto 
neděli jsem nalezl dvě chodby vedoucí 
pod zámecký vrch - v době psaní knihy se 
o nich nevědělo - jejich fotky zveřejním též 
ve Zpravodaji. K zájmu o historii mě při-
vedl v dětství poslech vyprávění dnes již 
nežijících starých spoluobčanů. Ti znali 
neskutečné historky, ale bohužel je nikdo 
písemně nezaznamenal. A hlavně se zájmy 
už se člověk rodí.
 (Pozn.: Knihu můžete zakoupit – 
 Petr Jirásek: 775 053 693)
 Pro Kněževák připravil Luděk Černý.

Okolní obce
 velké Přílepy – kultura 

Divadélka pro děti vždy od 16:00 h. – 
budova centra volnočasových aktivit,
Pražská 129, velké Přílepy:
8. 10. 2017 Divadélko Romaneto - Jak šel 
pejsek s kočičkou do divadla

5. 11. 2017 Divadlo NAVĚTVI – Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký

2. 12. 2017 Divadlo NAVĚTVI – Hlídali
jsme Ježíška 

Kino velké Přílepy – Pražská 129
27. 10. 2017 od 15:00 a od 17:00 h. 
Šmoulové a zapomenutá vesnice
    od 19:00 h. Špunti na vodě

24. 11. 2017 od 15:00 a od 17:00 h. Auta 3
    od 19:00 h. Příchozí

15. 12. 2017 od 15:00 a od 17:00 h.
Já padouch 3
    od 19:00 h. Po strništi bos
 MgA. Zuzana Kučerová
 kulturní referentka

Tip na  
výlet

 Zákupy

Habsburský zámek s luxusně vyzdobenými a bohatě zařízenými pokoji, jež připomínají letní 
pobyty císaře Ferdinanda Dobrotivého.  K vidění je byt císařova hofmistra, jídelna, biliárový 
sál, apartmá císaře (oblékárna, salon), ložnice císařského páru, apartmá císařovny (oblékár-
na, pracovna, pokoj komorné, čekárna dvorních dam, salon). Zachována i kaple, v níž se 
roku 1900 oženil následník trůnu František Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou. Místo po-
bytu dalších Habsburků, zejména císaře Františka Josefa I. či korunního prince Rudolfa. Více 
na www.zamek-zakupy.cz Pavel Bareš, knihovník

 co vše jsme si mohli koupit za pár drobných?

Avers numismatu zobrazuje státní znak, název státu a rok ražby. Na reversu jsou zvěčněny 
dva klasy s dvěma lipovými větvičkami svázané mašlí. Nad nimi je číslovka 50, tedy nomi-
nální hodnota mince. Autorem návrhu 50 haléře je profesor Otakar Španiel (1881–1955), vý-
znamný sochař, medailér a řezbář, tvůrce návrhů mnoha československých oběžných mincí. 
Mince byla ražena v letech 1921 až 1931. V platnosti však byla až do roku 1953, s výjimkou 
v letech 1941–1945. Průměr mince je 22 mm a hmotnost 5 g. 50 haléře se razily v Kremnici. 
Platnost haléřů u nás byla ukončena v roce 2008, po 116 letech přestaly plnit svou funkci 
a ČNB je stáhla z oběhu. Například v roce 1939 byly haléřové mince ještě plnohodnotným 
oběživem a za jediný kovový plíšek jste si mohli pořídit čtvrtku chleba nebo půl litru mléka.
 Zdroj: Národní pokladnice
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Letiště
 vÝSTAvA K 80. vÝROČÍ LeTiŠTě 

 vácLAvA HAvLA PRAHA

Zkusit rozeznat zakázané předměty na 
rentgenovém snímku zavazadla, poslech-
nout si rozhovor pilotů s řídící věží, sledo-

vat radarem letadla prolétávají nad Prahou 
nebo se vyfotit na letištní ploše, v kokpitu 
či s jiným zajímavým pozadím a mnohem 
víc nabízí výstava k 80. výročí pražského 
letiště. Cestující i široká veřejnost ji mohou 
zdarma navštívit v příletové

hale Terminálu 2 v prostoru vedle provo-
zovny supermarketu Billa, a to 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Kromě zajímavých 
snímků z historie, současnosti i budouc-
nosti je zde možné vidět zajímavé artefakty 
z historie včetně uniforem. Znalosti, které 
návštěvníci na výstavě načerpají, si mohou 
otestovat v závěrečném kvízu a obdržet od 
Letiště Praha certifikát.

Zdroj: Zpravodaj letiště Praha – srpen 2017

napsali 
jste nám
 Rodiče Růženky: S prognózou 

 nemoci jsme se s manželem 

 odmítli smířit 

Růžence krátce po narození lékaři diagnos-
tikovali cystickou fibrózu. 
Nemoc, která je nevyléčitelná a zmírnit ji 
lze pouze podpůrnou léčbou. Do té doby 
jsme o ní rodiče z Plzeňska neslyšeli. „Rů-
žence je nyní 7 let a s nemocí jsme se svým 
způsobem sžili. Protože nejvýznamnějším 
projevem cystické fibrózy jsou časté in-
fekce dýchacích cest, třikrát denně inha-
lujeme a následně provádíme dechovou 
rehabilitaci. To napomáhá vykašlat hustý 
hlen, který se Růžence tvoří v dýchacích 
cestách. Nebezpečné bakterie, kterých se 
plíce zdravého člověka jinak snadno zba-
ví, se v tomto hlenu rády usazují a poško-
zují plíce. Bakterie se vyskytují například 
v hlíně nebo stojaté vodě. Každý den doma 
dezinfikujeme veškeré odpady předtím, 
než k nim dcera dojde. Cystická fibróza 
mimo jiné způsobuje také poruchu trávení 
a vstřebávání živin. Současně s jídlem po 
celý den Růžence podáváme enzymy, kte-
ré pomáhají strávit i potravu. 
Omezení a pravidel, které je třeba denně 
dodržovat, je mnohem více. 
Občas se setkáme s nepochopením okolí, 

protože Růženka vypadá zdravě. Ano, ale 
realita je bohužel jiná a prognóza nemoci 
smutná. 
S informací, že zřejmě přežijeme své vlast-
ní dítě, jsme se s manželem odmítli smířit. 
Život se snažíme maximálně užít, poslední 
tři roky navíc s naší druhou dcerou Eliš-
kou, která je zdravá. A Růženka je šťastná, 
že má konečně sestřičku,“ vypráví mamin-
ka dívek. 

Před narozením Růženky pracovala v lé-
kárně a na návrat do zaměstnání zatím 
nemůže ani pomyslet. Pokud čas a péče 
o děti dovolí, pracuje brigádně. Už 4 roky 
jim proto pomáhají finančně Dobří andělé, 
díky nimž je jejich ži-
vot lépe zvládnutel-
ný. Příspěvky putují 
na nákup inhalačních 
a rehabilitačních po-
můcek, doplatků na 
léky, vitamínů, des-
infekčních příprav-
ků nebo třeba papí-
rových kapesníčků, 
kterých má Růženka 
opravdu velkou spo-
třebu. „Snažíme se 
z nich také našetřit na 
dovolenou, protože 
lékaři doporučovaný 
pobyt u moře či v ho-
rách Růžence oprav-
du velmi prospívá. 
Děkujeme všem, kteří 

nám pomáhají. Pokud náš příběh pomůže 
přesvědčit další lidi, aby se stali dárci, udělá 
nám to obrovskou radost. Protože pomoc 
potřebují i další rodiny,“ vzkazuje rodina 
Růženky.

Pomáhejte také
Staňte se Dobrým andělem na 
www.dobryandel.cz a podporujte rodiny 
v těžké situaci. I malý pravidelný 
příspěvek pomůže. 
 Děkujeme!

 Markéta Křížová
 DOBRÝ ANDĚL, nadace
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