
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

PROJEDNÁVÁNÍ   ÚZEMNÍHO   PLÁNU 

 

        OD 17,00 HOD 
V KULTURNÍM DOMĚ KNĚŽEVES 

 

 3. ČAJE PRO SENIORY 
& KNĚŽEVESKÉ VAJÍČKO 

 

 

9,00 hod na hřišti 

SOUTĚŽ O „HASIČSKÝ POHÁR“ 

 

                                     

                             S L O V O  

                            STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané,  
ve svém příspěvku bych vás 
chtěl seznámit s událostmi v 
naší obci, které se udály 
za dobu od posledního vydání 
zpravodaje. Na obecním úřadě 
proběhly dvě kontroly, které se 
týkaly hospodaření obce. První 
byla zaměřena na rekonstrukci 
školy a druhá na celkové 
hospodaření. Obě kontroly 
dopadly dobře a kontrolní 
oddělení z kraje nemělo k  
hospodaření obce nejmenší 
připomínky. Na tomto základě 
nám krajský úřad uvolnil 
poslední část dotace na 
rekonstrukci školy 960 000,- Kč. 
Jak jsem uváděl v předešlých 
článcích našeho zpravodaje, 
obci není lhostejné životní 
prostředí a i starost o zeleň 
k tomuto patří. V těchto 
měsících došlo k pokácení a 
prořezu několika nemocných a 
suchých stromů a došlo též k  
odstranění suchých větví. 

 

pokračování uvnitř 

     DNE 12. KVĚTNA SE KONAJÍ V NAŠÍ OBCI                                                                                                   

   
          14,00 hod  PRŮVOD OBCÍ OD KULTURNÍHO DOMU 

   18,00 hod TANEČNÍ                 VESELICE S PŘEDTANČENÍM „STAROČESKÉ BESEDY“ 

 

Z OBSAHU:  
 O územním plánu 

 Zápisy z jednání ZO 

 ČSŽ – Klub Kněževes 

 Obecní knihovna 

 3. čaje pro seniory 

 Kněževeské vajíčko 

 MŠ informuje 

 Retro okénko  

 Vzpomínka na trenéra 

 O činnosti TJ Sokol 

 O koních a lidech IV. 

 Komise informují 

 SDH Kněževes 

 Foto soutěž a různé 
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O Baráčnicích a tradicích.           Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, obecně v Čechách 
nazývaní Baráčníci, je společenskou organizací založenou roku 1873, kdy v Kolíně vzniká první 
spolek, tak jako v té době vznikalo spousty dalších podpůrných a vlasteneckých sdružení. 
Baráčnická myšlenka získala brzy své příznivce i za hranicemi města Kolína. Již roku 1880 vznikla 
první obdobná baráčnická společnost v Praze - Dejvicích, později v dalších částech Prahy. 
Původní společenství, které svojí činnost na podporování vdov a sirotků z řad chudiny obracelo 
v jakousi vlasteneckou pomoc, se dočkalo masivního rozšíření v návaznosti na Jubilejní zemskou 
výstavu konanou v Praze roku 1891. V roce 1895 byla obec nucena vypracovat regule (do té 
doby se řídila Domovským řádem), které byly schváleny. Následkem toho se společnost 
přeměnila ve spolek veřejný, jehož hlavním cílem byla podpora účelů vlasteneckých a 
dobročinných. V roce 1896 vzniká Veleobec českého baráčnictva v království Českém. Během 
dalších deseti let vznikají jednotlivé župy jako mezičlánek ústředí a jednotlivých obcí na venkově 
a mezi prvními je založena I.župa Polabská v Brandýse nad Labem. Postupně se Obce baráčnické 
rozšířily i za hranice českého státu a za pomoci emigrantů až do USA. V roce 1907 se konal první 
sjezd ve Veleobcí sdruženého Baráčnictva v Českých Budějovicích a zde bylo rozhodnuto o 
vydávání svého svazového časopisu "Český Baráčník“. Zakládající  první spolek vzniká  v domku 
č.p. 15 v Kolíně, který od Jana Roha v r. 1836 koupil Jan Šleitr, hospodský z Chotusic a zař ídil ho 
jako hostinec s názvem "u Šleitrů". V tomto hostinci působila před 1869 tak zvaná "stolní   
vlastenecko-dobročinná společnost", ze které po příchodu nových členů se zakládá dne             
7. listopadu 1873 nová společnost, jíž dali název "Svobodná obec baráčníků". Jméno vzniklo od 
názvu hostince, kterému lidově říkali "Baráček", kde sídlilo sdružení lidí, kteří měli vztah k 
myšlence zrozené v "Baráčku" - to je hostinci "u Šleitrů". Znamená to tedy, že baráčníci nejsou 
žádnou společností lidí, kteří by vlastnili jakýkoliv dům nebo i sebemenší baráček, ale sdružením 
lidí, kteří mají kladný vztah k myšlence zrozené v "Baráčku", a to udržovat staročeské zvyky a 
tradice a uchovávat původní kroje Čech, Moravy a Slovenska.   
Jedna z takových tradic jsou i „Staročeské máje“, kdy se v obci staví velká máj na návsi a malé 
májky opletené fábory v národních barvách u stavení svobodných děvčat. V den slavnosti chodí 
po celé vesnici družina mládenců a děvčat v krojích s muzikou, která vyhrává budoucím 
nevěstám před jejich domem, kde stojí májka. Při tom mládenec přestrojený za "Kecala" 
podává budoucí nevěstě číšku likéru k připití na zdraví a vyvedená svobodná děvčata si zatančí 
„pod májkou“. Slavnost pak pokračuje lidovou veselicí buď pod májkou neb v blízkém kulturním 
domě.                                        částečně čerpáno z historie Sdružené baráčnické obce Kolín   LURO 
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FOTOSOUTĚŽ – „Nejkrásnější vánoční stromeček 2011“ – 16.2. 2012 
V roce 2011 vyhlásil OÚ v Kněževsi fotosoutěž o „Nejkrásnější vánoční stromeček 2011“. Bylo zasláno na 27 fotek vánočních stromků, 
z toho do soutěže bylo povoleno 24. Zapojily se jak domácnosti, tak i celé kolektivy (např. děti z MŠ v Kněževsi, restaurace „Kulturní 
dům“ v Kněževsi či „Oáza“ domova pro seniory z Lidic). Některé stromečky byly malé, jiné velké, s dárky i bez dárků, některé byly 
postavené na stole, jiné na židli … Ale všechny byly krásné, protože je dělali lidé, kteří chtěli u nich prožít příjemné a pohodové vánoční 
chvíle. Vyhodnocení fotek vánočních stromečků udělali žáci 4. a 5. třídy ZŠ v Kněževsi. Pan L.Černý za OÚ přinesl všechny fotky 
zkopírované na „flešce“ a pani učitelky Farová a Houbová je dětem promítly na interaktivní tabuli. Děti si vzaly tužky a papír a už se 
mohlo hodnotit. Během hodnocení nejhezčího vánočního stromku si děti rády zavzpomínaly na vánoce, na dárky, které dostaly či 
které svým rodičům, babičkám, dědečkům či kamarádům nadělily. Každý vybral 3 fotky se stromečkem, který se mu nejvíce líbil. Po 
vybrání lístků se odborná porota ve složení Vojta Hroník (4.tř.), Erika Galiová (5.tř.) a předsedkyně poroty pí učitelka Irena Houbová 
sešla a za pomoci a dohledu nad správným průběhem ostatních dětí vyhodnotila tři nejkrásnější vánoční stromečky roku 2011.             
Na 3. místě (U) se umístila pí Doušová z OÁZY pro seniory Lidice, na 2. místě (S) pí Dufková také z OÁZY a na 1. místě (O) vánoční 
stromek rodiny Hanzlíků z Kněževsi. Čtvrté místo (CH), a tím „bramborovou“ medaili, získaly děti z MŠ z Kněževse. Vítěz získá 
poukázku na nákup zboží ve výši 1000,-, druhý 500,- a třetí 300,-. Pochopitelně, že i děti z MŠ za čtvrté místo také dostanou odměnu, 
ale asi sladkou …  Žáci 4. a 5. třídy, kteří celou soutěž vyhodnocovali a nemohli se proto se svými stromečky do soutěže zapojit, 
dostanou od OÚ za svoje odborné hodnocení také sladké překvapení. Ceny vítězům budou předány na 3. setkaní „Čajů pro seniory …“. 
Všechny fotky vánočních stromečků budou uloženy ve fotoarchivu obce a také je naleznete ve fotogalerii na www.knezeves.cz  
Nejenom vítězům gratulujeme a přejme si, aby v letošním roce těch fotek krásných vánočních stromečků bylo ještě více, než v roce 
minulém … proto těšme se již nyní na II. ročník fotosoutěže o „Nejkrásnější vánoční stromeček 2012“.           LURO 

Václav H A V E L 
5. října 1936, Praha

18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček
 

O Václavu Havlovi se již napsalo 
hodně. Jak za jeho života, tak po 
jeho smrti. Jsou různé názory jak 

na jeho osobu samotnou, tak i 
na jeho osobní, společenský či 
politický život. Jedno je však 

nesmazatelné  - byl český 
dramatik, esejista, politik.  
Byl devátým a posledním 

prezidentem Československa 
(1989 - 1992) a prvním 

prezidentem České republiky 
(1993 - 2003). A proto – 

děkujeme a vzpomínáme …    
LURO 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se bude konat tradičně na Svátek matek, 
v neděli 13. května od 10,30 v budově Základní školy v Kněževsi. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8Dice_%28okres_Trutnov%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1de%C4%8Dek_%28Vl%C4%8Dice%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceskoslovenska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceska


 

 
 
 

Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 28.11.2011  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1) udělení mandátu starostovi k jednání o zajištění autobusové linky č. 319 v redukované frekvenci spojů i za cenu vyššího 
příspěvku obcí.  
2) úpravu rozpočtu č. 4 pro rok 2011 z titulu víceprací na rekonstrukci ZŠ a dále poruchy kanalizačního potrubí v budově 
zdravotního střediska 
3) podání žádosti o dotaci v rámci Středočeského fondu rozvoje obcí a měst - program obnovy venkova. Název projektu - 
"Stavební úpravy objektu základní školy v Kněževsi č.p. 54". 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 informaci místostarosty o výběrovém řízení na rozšíření kapacity ČOV 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 finančnímu výboru dopracovat návrh rozpočtu hospodaření obce a MŠ na rok 2012T: 12.12.2011

 
Usnesení č. 5 (19) z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 12. 12. 2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1) Zprávu starosty obce o činnosti Zastupitelstva obce a Rady ZO od posledního veřejného zasedání 26. 9. 2011  
2) Zprávu místostarosty o činnosti kulturní a školské komise za uplynulé období 
3) Zprávu finančního výboru o rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočtované příjmy činí celkem 8,312.700,- Kč, výdaje činí rovněž      
    částku 8,312.700,- Kč, rozpočet je vyrovnaný.  Rozpočet obce schválen všemi přítomnými zastupiteli. Zpráva finančního    
    výrobu dále zahrnuje informaci o hospodaření MŠ k 31. 10. 2011 a rozpočet na rok 2012. Rozpočet schválen všemi hlasy. 
Finanční výbor informoval o rozpočtovém výhledu obce do r. 2016 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1)  Školské a kulturní komisi připravit základní schéma oslav 925. výročí obce 

 
 Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 30.1.2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Návrh na stavební úpravu u vchodu do základní školy, a to zbourání stávající zdi u vchodu a výstavbu zdi nové nižší s tím, že  
     v místě vzniknou 2 parkovací místa pro ZŠ. Rozpočet stavební úpravy činí 130.000,- 
2) Přijetí daru 600.000 Kč od Letiště Praha v rámci akce „dobré sousedství“ 
3) Žádost paní Evy Hlavové o pronájem pozemku č. 558/38 o ploše 192 m2.  Smlouvu o pronájmu připraví JUDr. Dojcsan. 
4) Omezení provozní doby mateřské školy v Kněževsi v době od 7. do 14.5.2012, a to od 7,30 do 16,00 

 
Usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 27.2.2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č. 1  
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výrokem „bez výhrad“ 
3) Závěrečný účet obce za rok 2011, který na straně příjmů činí 13,676.691,11 Kč a na straně výdajů 13,352.957,79 Kč. 
4) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene pro parc. číslo 16/1 (z parc. č. 670/4) mezi obcí a ČEZ   
    Distribuce. 
5) Konání 3. setkání Čaje pro seniory, které se uskuteční dne 14.4.2012 v kulturním domě v Kněževsi; celkové plánované   
    výdaje nepřekročí částku 8.000,- Kč. 
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Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 28. dubna 2012 od 10:15 hod do 11:15 hod 

před Obecním úřadem v Kněževsi 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, 

POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně u 
sběrného místa. 

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

televize. 
 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
od  27.4.  do  30.4.  2012 

Kontejner bude přistaven v pátek odpoledne před OÚ obce Kněževes a odvezen v pondělí ráno. 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku se chci stručně zmínit o stavu a průběhu prací na novém územním plánu naší obce. 
Stavební zákon ukládá mimo jiné obcím a krajům povinnost soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace 
a vyhodnocovat ji podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací 
dokumentace vydána, jsou obce povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 
Zastupitelstvo obce Kněževes, vědomo si této odpovědnosti, již v minulém volebním období rozhodlo o změně územního 
plánu a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva dne 30. 5. 2007 podalo odboru územního plánování a stavebního řádu 
Městského úřadu Černošice jako pořizovateli žádost o pořízení nového územního plánu obce Kněževes. Pro zpracování 
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace poskytl Obecní úřad Kněževes pořizovateli v průběhu 
zpracování potřebné informace a součinnost při zpracování zadání územního plánu, včetně připomínek a navrhovaných změn 
území a údajů o současném využití území tak, aby byly zajištěny veřejné a soukromé zájmy při nakládání s územím. Společné 
projednávání nového návrhu územního plánu s krajským úřadem, s dotčenými orgány, sousedními obcemi proběhlo 30. 11. 

2011. Návrh územního plánu byl podle výsledku tohoto 
jednání znovu upraven. 
Dne 10. 2. 2012 vydal odbor územního plánování a 
stavebního řádu Městského úřadu Černošice formou 
opatření obecné povahy oznámení o konání veřejného 
projednání a vystavení návrhu územního plánu obce 
Kněževes a výzvu k uplatnění připomínek a námitek na den 
2. dubna 2012 v 17,00 hodin v sále KD Kněževes. 
S obsahem tohoto opatření obecné povahy v plném znění 
se může každý občan seznámit mimo jiné na úřední desce 
Obecního úřadu Kněževes a na webových stránkách obce. 
Domnívám se, že novým územním plánem budou 
vytvořeny dobré základní podmínky a prostor pro další 
úspěšný rozvoj obce. 
                                         JUDr. O. Dojcsan místostarosta obce    

 

  DNE 30.DUBNA V 19,30 SE OD BUDOVY OÚ USKUTEČNÍ 

 
 

 

S POLOŽENÍM KVĚTIN U POMNÍKU PADLÝCH 

A NÁSLEDNÝM PÁLENÍM OHNĚ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 

 
 
 

 

 

Někteří občané sice kritizují tyto kroky, ale bezpečnost občanů je prvořadá. Celá akce byla odborně provedena zahradnickou 
firmou pana Ryvoly. Schůdnost chodníků v zimním období zajišťoval pan Berka a o sjízdnost silnic se zase postarali 
zaměstnanci ZD Agrivep, se kterým máme smlouvu na údržbu již několik let. 
V těchto měsících intenzivně připravujeme druhou část rekonstrukce 
budovy naší ZŠ, ale to vše závisí na obdržení dotace od KÚ. Toto by měla být 
hlavní akce v letošním roce. Dále připravujeme opravu „Pastoušky“, 
dokončení zateplení KD, rozšíření ČOV a opravy komunikací a chodníků.     
2. dubna od 17,00 hod v KD proběhne veřejné projednání územního plánu, 
na které vás co nejsrdečněji zvu. Tímto krokem bude završen letitý cíl obce 
o vytvoření nového územního plánu, který bude v souladu s novým 
stavebním zákonem. Tento nový ÚP bude sloužit rozvoji obce po několik 
následujících let. 
V jarních měsících by se měly uskutečnit čaje pro „Dříve narozené“ a 
Staročeské máje. I tuto činnost obec finančně podpoří. S těmito několika 
body jsem považoval za vhodné vás seznámit.                        Stanislav Kettner 
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SLOVO  STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ 

KNĚŽEVES - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU  

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KNĚŽEVES 

SE KONÁ 2. DUBNA OD 17,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ 

„PASTOUŠKA“ čp. 63 



  

 

 

 

 
 

 

Zpráva komise pro životní prostředí 
Rád bych Vás seznámil s děním v obci v rámci údržby a obnovy. V minulém měsíci došlo k provedení prořezů dřevin a křovin 
nejen na území obce, ale také před hranicemi obce, zejména v prostoru u dálnice.  V tomto místě také plánujeme úklid 
odpadu, který odhodili lidé poblíž silnice. Odpadky uklidíme i přesto, že se nejedná o pozemky v naší obci, ale i tyto plochy 
vytváří celkový dojem z místa, kde všichni žijeme. Prořezy provedla firma pana Ryvoly. Tato firma také opravila a obnovila živý 
plot proti vodárně.  
V současné době také pan Berka společně s paní Lídou Brotánkovou provádějí čistění travních ploch v obci. Chtěli bychom, 
aby trávníky v obci měly lepší kvalitu, proto se obrátíme na pana Ryvolu, aby provedl hnojení a chemické ošetření těchto 
ploch. V některých místech bude dosypána zemina k obrubníkům a provedeno zatravnění těchto míst. Jedná se zejména o 
plochu před domem pana Bareše, kde byl vloni vystaven nový chodník. V tomto prostoru nyní také vzniká nové parkoviště.  
Před naší základní školou, jak jste si jistě všimli, provádíme opravu zdi plotu školy z pohledových bílých cihel a pan Botka 
vyrobí a namontuje nové ocelové oplocení na tuto novou 
podezdívku u vstupu do školy. Ve škole stále provádíme 
odvlhčení a vysušení učeben pomocí vysoušečů, které obec 
zakoupila po loňské havárii vody v budově. Můžeme 
konstatovat, že situace s vlhkostí je více než příznivá. 
Několik havárií obecního vodovodu, které potrápily naši 
obec v minulých týdnech, se podařilo konečně odstranit. 
K haváriím došlo vlivem velkých mrazů. Promrznutím 
zeminy došlo k pohybu obsypu trubek, které jsou u nás asi 
z méně kvalitní litiny a ty pak velmi snadno prasknou.  

Protože zima nás snad již opustila, plánuje obecní úřad 
v nejbližší době plošné zametání obce pomocí 
samosběrného vozu. Doufáme, že se nám podaří 
zametací vůz financovat z příspěvků firem, které přes 
naši obec jezdí na letiště a betonárku Kámen Zbraslav 
nákladními vozy. 
Provedli jsme opravu veřejného osvětlení v obci. Pan 
Dobiáš vyměnil všechny vadné výbojky a opravil 
elektroinstalaci na sloupech osvětlení. 
 Byli jsme nuceni na základě připomínek Policie ČR 
nařídit odstranění nebo přemístění reklamních 
poutačů na území obce. Je možné, že budeme muset 
provést ještě nějaká další opatření ohledně poutačů.  
Chtěl bych poděkovat i za naše spoluobčany 

majitelům psů, kteří si zvykli na používání pytlíků na psí exkrementy a svědomitě po svých psech uklízí. Nedošlo proto, jako 
v minulosti k tomu, že po odtání sněhu zbyly hromádky, kterým jsme se museli vyhýbat. Také odpadkové koše plní funkci na 
100%, takže máme obec stále krásně čistou a uklizenou. 
Obecní úřad nabídne, tak jako v minulosti, uložení dřevního odpadu na hřišti, 
kde dojde k jeho spálení na čarodějnice. Druh odpadu bude hlídán pověřenou 
osobou a bude zakázáno takto likvidovat jiný odpad než dřevo a větve. 
V nejbližší době bychom rádi provedli opravu brány Na Slovance, naposledy tuto 
bránu opravil před 10 lety pan Potocký. Vlivem dešťů a mrazů došlo k oprýskání 
fasády a poškození omítky budovy. Rádi bychom také opravili sochu svatého na 
této bráně. Dále plánujeme rekonstrukci a opravu interiéru a exteriéru obecní 
školy, tak jak vás informoval pan starosta.                             Milan Červený, člen rady 
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Od 17.3. 2012 do 21.4. 2012 
bude otevřena pro místní občany skládka pro větve a 

dřevěný palivový odpad v areálu hřiště, 
 a to každou sobotu v tomto termínu v čase  

 od 14,00 do 16,00 hodin.  
Platí přísný zákaz ukládat zde stavební či jiný ekologicky 

závadný odpad ( plasty, gumy, apod.). 
 

 

V SOBOTU 17. 3. PROBÍHAL  JARNÍ ÚKLID OBECNÍ NÁVSI  

NOVĚ ZAKOUPENÝ VALNÍK UŽ VYUŽIT PŘI ÚKLIDU OŘEZŮ 

NUTNÉ OŘEZY STROMŮ V PĚŠÍ ZÓNĚ U RYBNÍKA  A  VE VSI 

BUDOVANÉ PARKOVIŠTĚ U ŠKOLY 

 



Recyklujte s hasiči 
Náš sbor dobrovolných hasičů se přihlásil do soutěže „Recyklujte 
s hasiči“. Jedná se o celoroční sběrnou akci sběru starých nebo 
vyřazených elektrospotřebičů. (pračky, ždímačky, televize, videa, 
radia,vysavače, fény, kulmy, staré vařiče, lednice, mikrovlné 
trouby a veškeré drobné spotřebiče) 

Sběrná místa: 
Kratochvíl Pavel   Nová Čtvrť 95             603 937 819  
Pejcl Václav   Na hlavní silnici                 724 549 922 
Botka Ondra Metal Produkt                    607 866 020 
Čefelín Václav K rybníku                           607 866 020 
Černý Luděk Na Slovance 45                    723 104 562 
Po předběžné dohodě jsou hasiči schopni větší spotřebiče 
odvézt na místo určení.            za výbor SDH Pavel Kratochvíl 
starosta 
 

 

 

 

Dne 21. ledna proběhla výroční valná hromada SDH Kněževes. Jako hosté se zúčastnily sbory Středokluky, Libčice, 
Letky a Roztoky. Dále nás navštívil náš starosta pan Kettner. Na programu byla volba nového místostarosty sboru 
a velitele. Jako místostarosta byl zvolen bratr Ondra Botka a velitelem sboru bratr Václav Čefelín st. Dále byla 
odsouhlasena pomoc sdružení Baráčníků s pořádáním májových oslav, které proběhnou 12. května v naší obci. Po 
přednesení plánu činnosti za rok 2011 a 
schválení činnosti na rok 2012 nám 
k tanci a poslechu zahrála kapela 
pana Ladislava Krupičky.     
Za SDH Kratochvíl Pavel  - starosta 
 
Výbor SDH Kněževes 

SDH Kněževes zve všechny své příznivce v sobotu 16. června od 9,00 hod 
   na hřiště v Kněževsi, kde proběhne soutěž v hasičském útoku o 

 

 

 

 

 
VÝSTAVA ZVÍŘAT V KULTURNÍM DOMĚ  
Ve dnech 28. a 29. ledna 2012 byla v kulturním domě v Kněževsi uspořádána chovateli ZO ČSCH Hostouň již 13. 
výstava králíků, holubů a drůbeže. Výstavu obeslalo 50 vystavovatelů, kteří předvedli 120 králíků, 100 kusů holubů 
a 70 kusů drůbeže. Ten, kdo se rozhodl na výstavu přijít, jistě nelitoval, neboť rozmanitost vystavených zvířat byla 
opravdu veliká. Že bylo na co koukat, potvrzuje nadšení a zájem dětí z místní mateřské i základní školy, které tuto 
chovatelskou akci v rámci výuky navštívily. Závěrem mi dovolte poděkovat sponzorům a OÚ Kněževes za jejich 

finanční i věcnou podporu a všem, kteří výstavu připravovali.       Michal Rákos 
                                                 

Starosta Kratochvíl Pavel 
Místostarosta Botka Ondra 
Velitel sboru Čefelín Pavel st. 
Velitel družstva Linhart Pavel 
Pokladník Pejcl Václav 
Strojníci Labač Jiří 
 Čefelín Václav ml. 
 Cajhaml Pavel 
Členové výboru Kotrouš Jaroslav 
 Voběrek Václav 
Jednatelka  Kratochvílová Marie 
Kronikář Souček Robert 
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Vážení sportovní přátelé, tak jako v posledních několika létech se na přelomu února a března uskutečnila výroční schůze TJ 
Sokol Kněževes. Chtěl bych vás seznámit s tím, co se nám v posledním roce podařilo a co ne. 
Náš oddíl kopané letos oslaví 85. let od založení Sparty Kněževes. V té době se sportu dařilo. Kopaná zažívala velký rozkvět,  
v mužstvu hráli převážně domácí nebo fotbalisté z blízkého okolí a zápasy byly takovou slavností v obci. Dále příští rok 
uběhne 100 let od založení Sokola Kněževes. Úmyslně jsem připomněl v úvodu tyto dvě věci k zamyšlení na náměty, jakým 
způsobem vyzdvihnout tato blížící se výročí. V minulosti jsme pořádali různé slavnostní schůze na různých místech, ale podle 
mého názoru nejlepší vzpomínka byla na oslavy v sále u Tatíčků. V té době naše TJ prožívala obrození a naši členové i 
funkcionáři byli vidět v celé obci. V současné době bojujeme o přežití. Výbor TJ schůzuje dle potřeby na hřišti ve složení –      
R. Souček, A. Valento, P. Berka, Z. Filip, P. Sláma, H. Kubrová a S. Kettner  nejst. 
Největší akcí minulého roku byl 6. ročník Memoriálu Františka Kubra. Po organizační i sportovní stránce dopadl dobře a i 
finanční přínos byl dobrý, neboť z příspěvků žijeme celý rok.  Výběr za vstupné stačil pokrýt náklady na rozhodčí. Zázemí na 
hřišti a hrací plocha je na dobré úrovni díky péči správce hřiště, dále pak zásluhou pana Ryvoly, ZD a OÚ. Zde se projevilo, že 
odborná péče se vyplatí neboť postřik proti plevelům, dosévání a provzdušňování má svou cenu. OÚ se snaží dořešit již 
několik let majetkoprávní vztahy se státem. Je to dlouhá a nekonečná práce, ale podle posledních událostí dospěje, doufáme, 
ke zdárnému konci.  Členská základna se opět snížila díky přirozenému úbytku i nezájmu některých členů. Velký vliv na 
členskou základnu bude mít i přístup tělovýchovných orgánů. Jejich špatné hospodaření se promítá do dotací, které již 
neexistují a začínají chtít i neúměrné příspěvky od nás. Proto došlo koncem února 2012 dle pokynů Fotbalové asociace ČR 
k aktualizaci členů a funkcionářů. Byly tímto podány nové přihlášky dle aktuálního stavu. 
Kulturní dům využíváme tradičně k volejbalu, nohejbalu, fotbálku a k cvičení žen. Jsou zde i další možnosti, jako stolní tenis 
apod. Výhoda je, že místní sportovci neplatí žádný nájem. Podle zvyklosti by naše Tělovýchovná jednota měla pořádat 
posvícenskou zábavu. Samostatnou kapitolou potom bude pohár „7. ročník memoriálu Fr. Kubra“, který se dle již letité 
tradice uskuteční 23. a 24 června na                                                                        místním hřišti.  Stanislav Kettner starosta TJ Sokol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvestrovský fotbálek 31. 12. 2011  
Tak to byla bomba. Sobotní dopoledne nemělo jedinou chybu. Nádherné počasí, skvělý terén na hřišti a fantastická účast 
všech, kteří se chtěli proběhnout. Po letech se zase hrálo na celé hřiště a dokonce asi třináct na třináct borců. Ani tribuna 
nezela prázdnotou. Našlo se dost diváků, kteří dopoledne věnovali procházce a zdravému vzduchu. Na výsledku vůbec 

nezáleželo, rozloučení se starým rokem mezi kamarády překonalo všechna očekávání.        www.knezevessokol.estranky.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA JARO 2012 

NE 25.3. 15,00 KNĚŽEVES JENEČ B 
NE 1.4. 16,30 VOLNO 
NE 8.4. 16,30 KNĚŽEVES ROZTOKY B 
NE 15.4. 16,30 TURSKO KNĚŽEVES 
NE 22.4. 17,00 KNĚŽEVES Č. ÚJEZD B 
NE 29.4. 17,00 JINOČANY B KNĚŽEVES 
NE 6.5. 17,00 VOLNO 
NE 13.5. 17,00 KNĚŽEVES STŘEDOKLUKY B 
NE 20.5. 17,00 HOSTIVICE B KNĚŽEVES 
NE 27.5. 17,00 KNĚŽEVES RUDNÁ B 
NE 3.6. 17,00 DRAHELČICE KNĚŽEVES 
NE 10.6 17,00 KNĚŽEVES TUCHOMĚŘICE B 
NE 17.6. 17,00 ZBUZANY B KNĚŽEVES 
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výroční schůze TJ Sokol 3. 3. 2012 v restauraci „Maštal“ 

23. a 24. června 2012  se koná již 

VII. ročník „Memoriálu Františka Kubra“ 

fotbalový turnaj je součástí oslav 85. výročí založení fotbalového klubu 

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


 

 

 

 
       Když jsme se koncem února letošního roku dozvěděli smutnou zprávu, že nás opustil náš občan a dlouholetý člen Sokola 

Miloslav Bartoš (ve věku nedožitých 75 let), nemohl jsem si nevzpomenout na vyprávění té spousty příhod a zážitků, které 

kolují mezi místními ještě aktivními sportovci anebo již staršími pamětníky. „Míla trenér“, jak na něho mnozí vzpomínají, 

pracoval totiž s mládeží ve zdejší obci po několik dlouhých let (od počátku šedesátých do konce sedmdesátých let).  Pátráním   

v zápisu zdejší kroniky nacházíme ovšem jen zápisy z plnění závazků, výnosy hospodaření s přebytkem v JZD apod. Možná to 

bylo dáno i tím, že místní kronikář Václav Pilný se v roce1963 odstěhoval a do jeho návratu po 11 letech byla kronika 

zanedbána a dodatečně doplněna. Přitom právě v polovině šedesátých let vzniká žákovské družstvo pod vedením Míly Bartoše. 

Na pozadí obecního dění se tak začala odehrávat v naší obci sportovní dobrodružství, která zaplňovala srdce místních kluků, a 

to právě díky nápadům a práci Míly Bartoše. Jelikož jsem zatím nenašel žádných písemných dokladů o tomto dění, oslovili 

jsme pár pamětníků, tehdy ještě malých kluků, o napsání pár řádek. Zde je předkládáme a budeme rádi, když vzpomínku na 

„trenéra Mílu“ budeme moci ještě doplnit.                                                                                                               redakce LURO 
 

        Svou vzpomínku bych rád vrátil až do roku 1964. V tu dobu mi bylo šest let a jako každý zdejší kluk jsem trávil veškerý 
volný čas na hřišti nebo u „Čermačky“ (místní rybník). Při jednom skotačení na hřišti nás oslovil tehdy ještě pan Míla Bartoš, 
jestli bychom nechtěli hrát za zdejší žáky fotbal. Všichni jsme s nadšením souhlasili. Po nahlášení data narození nám byly 
vystaveny průkazky a začalo se s trénováním. 
Nyní už „Míla“, jak chtěl, abychom ho 
oslovovali, do nás vštěpoval základy fotbalu, 
zlepšoval naší kondičku a utvářel z nás partu. 
Po třech měsících byl s velkou slávou 
vyjednaný první přátelský zápas s žáky Sokola 
Jeneč. Všichni jsme se moc těšili, ale zápas pro 
nás nedopadl moc dobře, prohráli jsme 14:0. 
Po příchodu domu a zvěstování našeho 
výsledku mnohým rodičům ukápla i slza. Po 
tomto „výprasku“ jsme začali trénovat i mimo 
tréninky a výsledky se brzo dostavily. Kondička 
se nám také zlepšovala z důvodku toho, že na 
spoustu zápasů (např. Libčice, Žalov, Velké 
Přílepy) se jezdilo na kolech. Nejhorší však 
bylo, že v té době neměl kolo každý kluk a tak 
se také stalo, že na jednom kole jeli také na 
zápas tři hráči. Jeden na „špačku“, druhý šlapal 
a třetí seděl na nosiči. Míla měl kolo, ještě 
s nosičem vpředu, na kterém vozil bágl s dresy a chrániči. S odstupem času se to zdá až neuvěřitelné jak nás Míla dovedl 
nadchnout a vzbudit soutěživého ducha. V podzimním sychravém počasí s námi navštěvoval tělocvičnu nad restaurací. I když 
je možné, že po tréninku se zdržel, nikdy se nám nestalo, aby nás nechal ve štychu nebo nepřišel.  Aby toho neměl ještě málo, 
tak v zimním období s námi trénoval hokej buď na rybníku nebo, když nebyl led, tak opět v tělocvičně. Několikrát vyjednal 
zápas v hokeji na umělém ledu ve Velkých Popovicích, kde naši soupeři po vjezdu na led byli velice překvapeni, když za námi 
zůstávaly zářivé čáry od zrezivělých nožů bruslí. Vždy jsme byli vyrovnanými soupeři, i když náš um byl malinko slabší, o to víc 
jsme bojovali srdcem. A proto si myslím, že Míla byl na nás vždy po zápase hrdý. Také nepamatuji, že by nám někdy nadával 
nebo, že by řekl „ pro ostudu toho necháme“. Na tyto roky strávené pod trenérem Mílou Bartošem velmi rád s mými 
vrstevníky zavzpomínám. Byl to krásný kus dětství, strávený s dobrou partou kluků z naší vesnice. Tato parta vydržela až do 
vojenské základní služby, po které se mnozí oženili a vítr je odnesl mimo naší vesnici. Proto si všichni vzpomeňme na tohoto 
trenéra, který pro kněževeský fotbal udělal velice mnoho. 
Jen za některé fotbalisty, které trénoval: Hagara, Pipoun, Choroba, Masťa, Broťas, Zub, Čermáčkové, Saša, Ďoba, Rákoska, 
Pejca, Sašák, Pinďa, Houba, Čefa, Řéza, Podojil, |Vlčka, Sojků, Edlik, Poklop, Guňa, Pegy, Had, Hýbl, omlouvám se, jestli 
jsem na někoho zapomněl.                                                                                                                                                    Pavel Kratochvíl 
         
        Náš trenér. Mílu Bartoše jsem poznal před 40 lety. Bylo mi 7 let, když mě přestala bavit jen naše zahrada a společně 
s kamarády jsme začali objevovat klukovský svět. Centrem všeho dění bylo samozřejmě kněževeské hřiště. Scházeli se tam 
kluci z celé vesnice a fotbal byl naší nejoblíbenější zábavou. A právě tam jsem se seznámil s Mílou Bartošem S „trenérem 
Mílou“. Pro nás vyjukané malé kluky se stal fotbalovým tátou, který nás učil fotbalovým základům, učil nás držet pospolu, být 
týmovými hráči, mít rád pohyb a sport vůbec. K fotbalu se v zimě přidalo bruslení na rybníku, bruslení na pražské Štvanici a 
později i lední hokej v Solopyskách a Černošicích. A tam všude s námi Míla byl. Soboty, neděle, tréninky, zápasy, turnaje - 
pokaždé na nás měl čas. Snažil se nás i vychovávat a nad jeho oblíbenou hláškou "pánové - chování" se i po letech vždy 
pousměju. Mílu Bartoše jsem obdivoval za vše, co nás naučil a za vše co pro nás byl ochoten obětovat.  
Myslím, že za všechny kněževeské  kluky,  které trénoval,  můžu  říct: „Mílo děkujeme“.                                    Alexandr Valentko 
 
 

KNĚŽEVÁK                              VZPOMÍNKA NA „TRENÉRA MÍLU“                                1/2012 

Velké Popovice 1979 – vítěz poháru VŘSR 



 

 

 

 

 
 

             Vzpomínka na Mílu Bartoše. Míla proto, že ho 
všichni znali jenom jménem. Protože všichni věděli, o 
koho jde. Měl takovou schopnost, že nás dal 
dohromady. Poslouchali jsme ho, ať jsme byly mladí 
nebo staří. Trénoval nás ve fotbale a v zimě na 
rybníku. A když jsme se trochu okoukali a otloukli na 
ledě, zařídil nám několik zápasů ve Velkých Popovicích, 
kde bylo venkovní kluziště. Na zápasy jsme se 
přepravovali brzo ráno autobusem do Prahy a z ní pak 
do Velkých Popovic. Ráno jsme dostali dresy a 
brankářskou výstroj. Kromě hokejky, chráničů a bruslí. 
Ty jsme měli své.  První zápasy jsme byli jako 
otloukánci. Prohráli jsme, když jsme inkasovali přes 
dvacet gólů. Ale Míla nás dovedl vyhecovat, že jsme se 
semkli a dokázali jsme i některé zápasy vyhrát. 

Dokonce jsme v roce 1979 vyhráli pohár. Na fotbal 
jsme jezdili autobusem, vlakem a někdy i na kole. 
Vzpomínám si, že jsme jeli do Žalova na kolech, cestou 
jsme trhali třešně a málem jsme přijeli pozdě na zápas. 
Na kolech jsme jezdili ve dvou ale i ve třech, protože 
někdo kolo neměl. Všichni jsme byli nadšení. Vůbec 
nám nevadilo, že to bylo i několik kilometrů daleko. A 
taky se našli otcové, kteří nás odvezli na fotbal, ale 
nebylo to tolikrát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Když to porovnávám dnes, tak jsme všechno řešili my s Mílou. A rodiče do 
toho moc nezasahovali. Stačilo mít kopačky a chuť hrát. O zbytek se postaral 
Míla. Máme na něho jen samé dobré vzpomínky.                   Václav Čefelín st. 
 
 

 

„Jeho přínos se netýkal jen sportovních výsledků, ale i toho, že zaměstnal 

spoustu dětí a dal jim smysl soutěživosti, trochu dobrodružství a spoustu 

radosti, a za to mu dík i ve vzpomínkách.“                           
Děkujeme všem za poskytnutí článků a fota.                                                        LURO                                                
 

 

 

KNĚŽEVÁK                              VZPOMÍNKA NA „TRENÉRA MÍLU“                                1/2012 

MÍLA BARTOŠ SE SVÝM PSEM “AGÁTOU“ NA KNĚŽEVESKÉM HŘIŠTI ČERVEN 2007 

Velké Popovice  1978 

                                                                                                    OBČANÉ KNĚŽEVSE CO SE S VÁMI DĚJE ! 

                                                                                   V naší obci upadá kulturní život.  Není to  tak  dlouho, co se    
                                                                                          za jeden kalendářní rok uskutečnilo i deset tanečních zábav.  
                                                                                          Málokdy se stalo, že nebyl  zaplněn  z půlky taneční sál a ve 
                                                                                                          většině  případů  byl  úplně plný. Je velká škoda, že  
                                                                                                           v  naší  obci   funguje  několik   spolků, a  jen  málo  
                                                                                                           občanů,  kteří  jsou  ve většině,   si uvědomuje,  že  
                                                                                                           bez   jejich podpory na těchto kulturních akcích  to  
                                                                                                           nebude fungovat.  Za svůj život co jsem u Sokola a 
                                                                                                           SDH  byla    letošní   Josefská    zábava    největším  
                                                                                                           propadákem, s počtem  23 lidí.  To nepamatuji.                     
 sobota 17. 3. 2012                                     Zamysleme se tedy nad tím, pro koho to spolky dělají. Pavel Kratochvíl 



 

  

 

 

 
Jak jsem uvedl v úvodním článku „vzpomínka na trenéra“, obecní kronika popisuje dění v obci jen určitým pohledem. Jsou zde popsány 
události pro tu dobu určitě podstatné, ale mnoho věcí bylo opomenuto, třeba právě sportovní události. Chtěli bychom proto vrátit čas ve 
vašich myšlenkách a pokusit se doplnit přes stránky Kněževáka s vaší pomocí další pohled na běžný život naší obce. Na něco, co upadlo 
v zapomenutí nebo připadalo nepodstatné a třeba nemohlo být vůbec uveřejněno. Takto alespoň předesíláme pro připomenutí a porovnání 
doslovné citace z kronik naší obce v rozmezí čtyřiceti let. Když nic jiného, bude to alespoň zajímavé čtení, vždyť to byl život náš nebo našich 
předků, a tak vám předkládáme pro začátek roky 1972 a 1932 (část).                                     redakce LURO 
          Na veřejném zasedání MNV dne 22. února 1972, které mělo slavnostní ráz, přednesl hlavní projev 
předseda MNV Jindřich Kolář o významu Vítězného února 1948 pro další vývoj naší vlasti. O výsledku 
finančního hospodaření MNV hovořil předseda finanční komise Václav Čermák. Vedoucí stavební komise 
Antonín Michl přednesl změnu volebního programu, který bude v roce 1972 zaměřen na výstavbu 
zdravotnického střediska, úpravu místních komunikací a dokončení klubovny SSM. Hodnota celkových 
úprav v letech 1972 až 1975 obnáší částku půl druhého milionu Kč, z toho samotné zdravotní středisko skoro milion Kč. Na tuto schůzi zvali 
poslanci MNV a při zvaní žádali občany, aby si na schůzi připravili závazky na akci „Z“ – budování zdravotnického střediska. Občané ve svých 
závazcích slíbili odpracovat – 9170 hodin v akci „Z“, 10795 hodin na zvelebení obce, 120 hodin ve prospěch Českého svazu požární ochrany. 
Budovatelský program obce Kněževes byl předán ONV Praha-západ v březnu 1972. Mládežníci v naší obci se zúčastnili celonárodní akce 
„26/3 železná neděle“ a provedli sběr šrotu pro čs. hutě. Poslanci MNV zvali osobně na celostátní směnu Národní fronty, která  se konala 22. 
dubna 1972. Při této směně se prováděla úprava komunikací v obci, 
stejně jako při vyhlášení celookresní směny 29. září. Letošní oslava 1. 
máje byla opět manifestačním projevem světové sounáležitosti 
dělnické třídy, rolnictva a pokrokové inteligence. 
Na počest 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR se konalo slavnostní 
veřejné zasedání rady MNV. V úvodním projevu se zabýval předseda 
MNV J. Kolář mezinárodními problémy současné doby a pak se zaměřil 
na plnění volebního programu v naší obci. A. Michl pak informoval na 
tomto zasedání, které se konalo 24. října o současných výsledcích 
budovatelského úsilí našich občanů. Zástupce KNV s. Vevera pak 
předal čestné uznání s. J. Kolářovi, K. Vlčkovi, A. Michlovi, J. Krajskému, 
J. Douděrovi  (JZD Kněževes),  a V. Čermákovi (Stavební stroje 
Kněževes). Věcné odměny obdrželi při této slavnostní příležitosti J. 
Pejcl, J. Jupa, V. Bartoš, A. Bouška a J. Hostouš. V diskusi, která se pak 
rozvinula, se přihlásila o slovo A. Černá a poděkovala jménem 
důchodců za zvýšení důchodů. 

V lednu 1972 zemřel po delší nemoci předseda JZD Kněževes, 
poslanec Národního shromáždění, aktivní člen rady celostátních 
korporací, skutečně pokrokový občan naší obce Stanislav Kettner. Na 
poslední cestě jej vyprovázela nejen celá 
obec, ale i řada významných osobností 
politického a kulturního života, čímž byla 
zdůrazněna hodnota osobnosti Stanislava 
Kettnera pro naši obec, okres a náš 
politický vývoj. Nad jeho rakví promluvil za 
naší obec J. Hlousek. Třemi salvami 
z loveckých pušek uctili jeho památku 
členové mysliveckého sdružení v naší obci.                                       

         občané při práci na brigádách pro zvelebování naší obce                                                                ( …tolik kronika) 
 

Rok 1932 začíná v kronice výpisem hospodářů působících ve zdejší obci a dále pokračuje výpisem všech řemeslníků, obchodníků,  živnostníků 
a obecních zaměstnanců. K tomu se vrátíme někdy později a začneme událostmi, jak je zachytil kronikář.                                
        V noci z 21. na 22. ledna shořel stoh slámy (asi 1000 q) statkáře T. Chvoje z čísla 19. Stoh nalézal 
se v blízkosti hospodářské kulny při hostIvické silnici. Oheň byl asi založen neznámým pachatelem. 
Dům číslo 101 postavil Karel Štěpnička, cestář, na pozemku Fr. Stříbrného. Stavěl zednický mistr V. 
Chmel z Kněžívky. Dům číslo 102 vystavěl si zedník Karel Rajtoral. Pozemek koupil od majitele čísla 77. 
Dům vystavěl vrchní strážmistr četnický V. Bárta z Tuchoměřic. Dům stavěn na pozemku Františka 
Stříbrného, stavitelem V. Chmelem z Kněžívky. 
Silnice do „Vervenic“ upravena byla t. č. od hřbitova až k pozemku pana Kubeše, odkud vedla dále vozová cesta. V roce 1932 rozšířena tato 
vozová cesta a upravena na 8m širokou silnici v délce asi 450 m, až na křižovatku vozových cest k Dobrovízi a Hostivici. Práce s úpravou 
silnic prováděna jako nouzová v zimních měsících, by dostalo se práce nezaměstnaným dělníkům v obci. Náklad na silnici činil asi 50 000 Kč. 
Toho času patří v hospodářství obce třešňovky na cestě ke Kopanině, u bílé skály a na cestě k nádraží, jež byla asi před čtyřmi roky založena. 
T. r. bylo u bílé skály vysazeno 160 třešní. Břeh u sv. Jana znovu osázen 34 vlašskými ořechy. Na břeh u hřbitova podle pozemku J. Kubeše 
zasázeno 8 jabloní. K okrase uvnitř obce zasázeny 43 lípy. 
Dr. J. Pospíšil, ředitel I. čsl. Státní reálky v Plzni, rodák ze Středokluk, sepsal knihu dějin panství a obce Středokluk, v níž jsou četné zmínky o 
naší obci z dob nejstarších, až do časů po r. 1848. Kniha ta může býti co nejstarší kronika obce. Jest v učitelské knihovně zdejší školy č. 292. 
V roce 1932 pořádány zábavy a divadla: 23. ledna sokolský ples, 7. února maškarní zábava fotbalového spolku Sparta. Sokol sehrál v tomto 
roce 3 divadelní představení. Sparta pořádala 3. 12. mikulášskou zábavu, Sokol 26. 12. žákovskou „Besídku“ a 31. 12. silvestrovskou zábavu. 
16. února přednášel ředitel st. reálky z Plzně, rodák ze Středokluk, v hostinci u Bělských o dějinách Kněževsi a okolí. 
Na zdejším hřbitově uložena v tomto roce Anna Kettnerová, manželka hajného č. 42. Zemřela 7. května 1932 ve stáří 61 roky. V nemocnici 
v Kladně zemřela a tamže pochována Marie Randová, manželka deputátníka z čísla 1 ve stáří 64 roky.                                        ( ...tolik kronika)  
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 na oslavách 1. máje 



 

 
 

Vážení občané,v Kněževáku  č.1 / 2011 jsme vás informovali o možnosti vaší účasti na tvorbě obsahu 

obecního zpravodaje Kněževák. Možností je celá řada … záleží jen na vás, jakou si vyberete: 

 Zasílání článků z okolí vašeho života: 

a) o historii „něčeho“ z vašeho okolí  
b) o zahrádkářských úspěších či neúspěších 
c) o vašich zálibách (péče o zvířátka, sběratelská činnost apod.) 
d) o zajímavostech, se kterými jste se setkali při procházkách  

Kněževsí a okolím 
e) o tipech na výlety, kde jste byli apod. 

 Můžete zasílat náměty na zlepšení vzhledu obce, činnosti v obci  
     či požadavky na to, co byste v obci  chtěli  mít. 
 Do rubriky „Společenská kronika“ můžete zasílat: 

a) blahopřání k různým výročím svých blízkých 
b) poděkování „někomu“ za něco, co pro vás udělal 
c) vzpomínáme na zesnulé … 

  Můžete zasílat různé povídky, příběhy z vašeho života, co jste zažili, básničky, kresby apod.   
 Jestli máte nějaký nápad či zlepšovák, jak si ulehčit jakoukoli práci či činnost a chcete se o tom podělit se svým 

okolím – máte možnost se o tom zmínit v Kněževákovi. 
 Můžete zasílat fotografie či dokumenty, o kterých si myslíte, že by bylo vhodné ve zpravodaji otisknout a to jak           

ze současnosti, tak i z doby dřívější.   
 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ ČLÁNKŮ, FOTOGRAFIÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ:                                                            
1. zasláním na mail: knezevak.ou@seznam.cz                                                                                                                            
2. nechání materiálů na OÚ v Kněževsi  

( v případě, že materiál budete chtít vrátit, připojte poznámku  
o vrácení – ostatní historicky zajímavé materiály budou předány 

        do Muzea obce Kněževes ). Na spolupráci se těší redakce LURO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

                           

                                   V PŘÍŠTÍM ROCE OSLAVÍ NAŠE OBEC  

                                      925 LET OD ZALOŽENÍ, A PROTO JE 

                                     VÍTÁNA JAKÁKOLI POMOC OBČANŮ 

                                           PŘI VYTVÁŘENÍ TĚCHTO OSLAV.  

                                                   BUDEME RÁDI ZA JAKÉKOLI  

                                                  VAŠE NÁPADY A MATERIÁLY                       

PODÍLEJTE SE I VY NA HISTORICKÉM OBRAZU NAŠÍ OBCE                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Informace o vysílání programů v TKR Kněževes 

      Základní nabídka   zdarma                              Rozšířená nabídka od  placená 
ČT 1 všeobecný K5  CS FILM filmy cz a sl K 92  
ČT 2 všeobecný K6  NOVA SPORT sport K 93 
NOVA všeobecný K8  ÓČKO videoklipy K 94 
ČT 24 zprávy K9  NOVA CINEMA filmy K 85 
Prima TV zábava K11 MARKÍZA zábava K 96 
ČT 4 SPORT sport K12  JETIX DISNEY dětský komix K 97 
Prima LOVE zábava            K 86             DISCOVERY dokumenty H 21 
    VIASAT EX/SPICE dokum/erotika     K 99 
Příjem rozhlasových stanic       BARRANDOV TV zábava K 37 
                                                                                Prima COOL zábava K 33 
Všechny programy jsou šířeny analogově a v českém jazyce popř. slovenském. Dále zůstávají již vysílané 
satelitní programy bez češtiny Eurosport H 23, Kika H 24, ZDF a SAT 3                 R.Souček, Informační komise 

KNĚŽEVÁK                                                INFORMUJEME                                                     1/2012 

V případě dotazů kontaktujte redakci Kněževáka 

(LURO): knezevak.ou@seznam.cz 

LUděk Černý / 776 11 00 88   RObert Souček / 724 76 77 88 

 

DOSTAL SE K NÁM NÁPAD  

Z ŘAD VÁS, OBČANŮ, A TO 

ABYCHOM OTISKLI NĚKTERÉ VAŠE 

OBLÍBENÉ RECEPTY 

PROTO ŽÁDÁME VŠECHNY 

„KUCHTÍKY A KUCHTIČKY“  

O ZASLÁNÍ VAŠEHO OBLÍBENÉHO, 

ČI NĚJAK ZVLÁŠTNÍHO RECEPTU, 

 O KTERÝ SE CHCETE PODĚLIT. 

 

KABELOVÁ TELEVIZE 

školní rok 1954-55 ředitel V. Nykles, učitelka R. Šárovcová 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES                                                       
 Ačkoli sněhová nadílka letos zimním radovánkám v naší 
obci příliš nepřála, přesto jsme si zimu ve školce náležitě 
užili. Na kratší i dlouhé procházky jsme chodili každý den 
(samozřejmě s ohledem na aktuální rozptylové podmínky, 
které bedlivě sledujeme) a navštěvovali jsme i naše 
oblíbená zvířata, za kterými chodíme s chlebem. Během 
této tzv. divadelní sezóny proběhlo i několik kulturních 
akcí, jež nám zimu zpestřily. Těsně před Vánocemi jsme 
dostali pozvání od ISŠ Středokluky na jejich koncert 
pořádaný v sále našeho kulturního domu. Byl to pro malé 
posluchače zážitek – opravdový, velký koncert! V lednu 
pak jsme měli další koncert – výchovný, flétnový a 
divadélko. Využívání sálu v KD se nám velmi osvědčilo, 
příspěvky na vstupné od příchozích diváků snižují naše 
náklady a můžeme tak dětem různých představení 
objednat o to více. V těchto dnech nás například čeká 
kouzelnické vystoupení, přijdou se podívat i děti ze 
Srdíčka.  Dětem se rovněž velmi líbila výstava pořádaná chovateli z Hostouně – to bylo radosti a zvědavosti u klecí s králíky, 
slepičkami a holuby! Pro předškoláky, kterých máme letos ve školce 14, jsme uspořádali speciální výpravu do Planetária 
v Praze. Předškoláci jsou již velcí a šikovní, mohli jsme proto využít hromadnou dopravu z Kněževsi do Dejvic a po Praze se 
pohybovat tramvajemi. Předškoláci vše krásně zvládli a v březnu se chystáme znovu takto dobrodružně do 
Schwarzernberského paláce na program „Tajemství ptačího stromu“, který je  spojený s tvůrčí dílnou. Aby si užily i menší děti, 

navštívili jsme začátkem března Zoo Praha, každé oddělení mělo svého 
průvodce a program byl přizpůsobený věku dětí. Letiště Praha nám opět 
vyšlo vstříc a  poskytlo nám autobus zdarma. Naše velké poděkování 
patří zejména paní Bartoňové, která pro nás autobus zatím vždy 
vyjednala.  Na každou takovou akci s námi obvykle navíc  jede i některá 
z maminek a pomáhá nám s organizačními věcmi, je to milá spolupráce. 
S přicházejícím jarem jsme rádi, že pobyt venku můžeme postupně 
prodlužovat a že naši školkovou zahrádku můžeme využívat                        
i v odpoledních hodinách. Děti jsou venku spokojené, bez omezování 
v rozletu a dokonce jim i více chutná – co rohlíků a krajíců chleba za 
odpoledne zmizí! Snažíme se školku vyjarnit i zvenčí výzdobou v oknech, 
květinami v truhlících, tak, aby prostředí bylo pro děti co nejveselejší  a 
nejvlídnější. V současné době pilně pracujeme na přípravě Noci 
s Andersenem, která ve školce proběhne,  přípravou na Velikonoce a 
rovněž přípravou na školku v přírodě. Ta je plánována  na květen 

v Rýmařově v Jeseníkách (středisko Orientka) a pojede na ni celkem přes třicet účastníků! Po příjezdu z Jeseníků vás budeme 
podrobně informovat, je to přeci první škola v přírodě, na kterou naše školka jede! Chtěli bychom touto cestou rovněž 
poděkovat našim sponzorům a partnerům. Firma LEGO nám prostřednictvím ing. Horákové poskytla velké množství stavebnic 
i jednotlivých kostek – ve školce se využijí beze zbytku! Autobusy od Letiště již byly zmíněny, ovšem i obec nám s autobusy 
velmi pomáhá – i na druhé pololetí byla školce poskytnuta účelová dotace k uhrazení téměř celé faktury za autobus na 
plavání. V období od ledna do června máme celkem 17 lekcí v bazénu ve Slaném s plaveckou školou Medúza a doprava je pro 
rodiče díky dotaci od obce téměř zdarma. Dále spolupracujeme se Svazem žen, se Základní školou (zejména se 4. a 5. třídou, 
které sídlí v naší kněževeské škole) a i s mnoha dalšími institucemi i jednotlivci z Kněževsi. Jsme za každou takovou spolupráci 
moc rádi a na každou další se moc těšíme! Všem čtenářům Kněževáku přejeme krásné jaro v naší krásné obci!                                                                                                                                                                                           
Niké Slabová-ředitelka MŠ v Kněževsi  
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AKCE PRO MŠ a 1.tř.ZŠ  za zvýhodněnou cenu 2 000,- probíhá pro velký zájem do konce března. Připravujeme 

novou trasu pro fotografy, bližší informace a termín zahájení Vám sdělíme v nejbližší době. Tyto exkurze budou 
značeny TRASA F a v krátké době najdete termíny v kalendáři exkurzí. Nová trasa pro skupiny – Trasa 4 zahrnuje 

prohlídku Záchranné požární stanice letiště Praha, vč. polygonu a seznámení s činností hasičů na letišti. Tato 

prohlídka je určena pro odbornou veřejnost, studenty středních a vysokých odborných škol, SDH. Letiště Praha 

spolupracuje s Národním technickým muzeem při exkurzích. Individuální návštěvníci NTM mají jedinečnou 

možnost navštívit i exkurzi na letišti Praha se slevou 20% na vstupném. Sleva platí i v opačném případě, kdy můžete 
uplatnit slevu v NTM na vstupenku z exkurze na Letišti Praha. Slevy lze uplatnit ve stejném roce. Pokud jste nenašli 

volný termín pro exkurzi Vaší školy, MŠ nebo organizace, neváhejte zavolat (220 11 1288) nebo poslat mail 

(tour@prg.aero), budeme se snažit najít náhradní termín v den a hodinu tak, jak Vám to bude nejlépe vyhovovat. 
                                                                                                                                                                                                                                                  Letiště Praha a.s. 

mailto:tour@prg.aero


 
 
 

O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNYod začátku roku 2012 
V letošním roce proběhla od ledna literární soutěž pro školáky ve spolupráci se ZŠ na téma: „Lež má krátké nohy, 
daleko nedojde“. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Zamyšlení nad vznikem jmen. Soutěžní práce jsem 
zpracovala a nyní v březnu začalo zhodnocení a předávání odměn. 5.3. přivedla do knihovny na přednášku 
s besedou čtvrťáky paní učitelka I.Houbová. Na pondělí 12.3. jsou pozváni páťáci s paní učitelkou I.Farovou. 
Dokonce zaslali své práce do soutěže i žáci 6.p.r. ze Středokluk, takže během Měsíce knihy tato  akce úspěšně 
skončí. 10.2. tohoto roku nám Středočeská vědecká knihovna v Kladně dovezla 146 novinek z Výměnného fondu, 
takže si čtenáři výběr pochvalují. Zároveň nám byly zaslány další čtenářské lístky pro darované knihy. Konstatuji, 
že v současné době pro nedostatek místa, bohužel, již další knižní dary nemůžeme přijímat. Ještě k zápisnému.       
I letos činí zápisné 20,-Kč. Knihovna je veřejnosti přístupná vždy v pondělí od 16 do 18 hodin a i ve středu             
od 16   do 17 hodin. Srdečně zveme všecky zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých. 
Některá významná výročí: 
7.3.1850 * Tomáš Garrigue Masaryk – český filosof,sociolog, 
pedagog a první prezident I. ČSR. 
10.3.1948 + Jan Masaryk, český diplomat a politik, syn TGM. 
………………………………………………………………………………….. 
Uplynulo 15 let od smrti spisovatele Bohumila Hrabala, + 3.2.1997 
22.3.1808 + Václav Matěj Kramerius,český buditel,novinář,nakladatel 
Uplynulo 200 let od narození anglic.spis.Charlese Dickense,*7.2.1812 
100.výročí narození Jiřího Trnky, režiséra animov.filmů,*24.2.1912 
Rok 2012-Rok J.G.Mendela, rak.zaklad. genetiky,opata kláštera v Brně 
…………………………………………………………………………………… 
Gagarin Jurij Alexejevič *9.3.1934,+ 27.3.1968, ruský kosmonaut. Na lodi Vostok uskutečnil 12.4.1961 první let 
člověka do vesmíru, trvající 108 minut. Zahynul při havárii cvičného letadla Mig-21UTI.                        D.M.Jelínková 
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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 

 

Regionální muzeum Kněževes 
O muzeum pečuje knihovna, D.M.Jelínková a J.Černá. Ve třech vitrinkách je stálá výstavka dokumentů a 
předmětů převážně z naší obce. Součástí muzea je depozitář, který je průběžně doplňován. Muzeum se podílí 
na akcích 0Ú, např. Oslavy Lípy tisíciletí nebo při Čajích pro seniory I.,II. Správní rada spolku Havlíček loni o 
prázdninách navštívila Středočeské muzeum v Roztokách a navázala kontakt s jeho pracovníky. Na podzim 
r.2011 navštívil Mgr.Nový naši obec a dovezl některé zajímavé dokumenty, čímž vznikla i užší spolupráce se 
školskou a kulturní komisí OÚ a s redakcí Kněževáku. Kněževeské muzeum je využíváno hlavně školní mládeží a 
také při pravidelných setkáních spolku Havlíček,o.s. v knihovně. Písemnosti, týkající se muzea, jsou součástí 
agendy knihovny.                                                      Pro Kněževák připravila D.M.Jelínková, knihovnice.         
 

Policie radí: PRO BEZPEČÍ V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH - V dopravních 
prostředcích si sedejte, pokud je to možné, co nejblíže řidiči, hledejte místo 
v blízkosti dalších cestujících a pokud je to možné blíže ke dveřím, v případě 
nouze jste nejblíže ústupové cestě. Obtěžuje-li vás někdo, nebojte se to 
nahlásit průvodčímu, řidiči, strážníkovi nebo policistovi.  
 

Hledáme externí dobrovolné pracovníky pro práci 
v Regionálním muzeu v Kněževsi.  

Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 723104562  
nebo na mailu: knezevak.ou@seznam.cz       LURO 

ČÍSLA TÍSŇOVÝCH LINEK: 

150 – hasiči  
155 – záchranná služba 

156 – městská policie 

158 – Policie ČR 
112 – evropské tísňového  volání 

150. výročí SOKOLA 
prvního českého tělovýchovného spolku, 

ustaveného 16.2.1862 

na popud Miroslava Tyrše pod jménem 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA PRAŽSKÁ,  

SOKOL PRAŽSKÝ. 

Prvním starostou byl Jindřich Fügner, 

prvním náčelníkem byl Mirosl.Tyrš. 

Heslo: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

SOKOLSKÉ DNY 2012 

VŠESOKOLSKÝ SLET 2012 

PRAHA  VRŠOVICE 

12 skladeb, průvod, Staroměstské náměstí. 

Pro Kněževák připravila D.M.Jelínková. 

 

VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ 

Za pracovnice Spolku Havlíček, Obecní 

knihovny a Muzea v Kněževsi děkuji veřejnosti 

a všem příznivcům za podporu naší osvětové 

činnosti. D.M.Jelínková 

mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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Nedělní odpoledne 4.3. t.r. zastihlo Sokolovnu ve 
Středoklukách v plném proudu volejbalových podání, 
nahrávek a smečů. Uskutečnilo se totiž 1. přátelské utkání 
volejbalových družstev Kněževse a Středokluk pod názvem 
„Sousedský volejbalový turnaj“. Tento 1. ročník turnaje 
vznikl na základě dohody mezi volejbalisty Kněževse, 
Středokluk a volejbalistů z přilehlých obcí. Cílem tohoto 
přátelského turnaje bylo prohloubit sportovní vztahy mezi 
okolními obcemi. Ze třech zúčastněných týmů se sice na 
prvních dvou místech umístila Kněževes A a B, avšak hlavní 
myšlenkou byla dobrá nálada a v pohodě si zahrát 
„volejbálek“. Odpočívající hráči se mohli občerstvit pokrmy 
vynikající domácí „kuchyně“ rodiny Vokurkových z 
Černoviček, za což jim patří vřelý dík. Velice lahodným 
doplňkem pak bylo alko i nealko pivko a velice chutné 
vínečko. Poděkování za přípravu a organizaci turnaje patří 
hlavně Vítkovi Vokurkovi, který se „profesionálně“ zhostil 
úlohy ředitele turnaje …                                                         Luc 
                   
 

„Sousedský“ volejbal ve Středoklukách 



Vzpomínka na Vánoce - Již několik let je 

tradicí volejbalového oddílu, že se jeho členové 
schází na Štědrý den. Popřejí si krásné vánoční 
svátky, navštíví hřbitov, kde rozsvítí svíčky a 
vzpomenou na své nejbližší a pak se jdou projít 
obcí. Zajdou se navzájem podívat na vánoční 
stromečky, řeknou si k nim své názory … a snaží se 
zavčasu vrátit domů k přípravě vánoční večeře a 
rozdání dárků ve svých rodinách …  ( pozn.: někdy 
se však procházka trochu protáhne - hlavně ty 
návštěvy v jednotlivých rodinách - takže se 
s večeří a dárky doma začíná poněkud později  ) 
… ale vždy je to krásný zážitek v závěru roku, kdy si 
člověk v klidu uvědomí, v jaké krásné obci žije …                                                                                                    
LURO  

 



Vrtačky v akci - Historicky první účast našich žen 

- volejbalistek nastala 19.2. t.r., kdy se pod názvem 
„VRTAČKY“ zúčastnily turnaje žen konaném v rámci 
Amatérské volejbalové ligy v Praze 6 v Podbabě. 
Hrálo 16 družstev z celé Prahy a okolí. Naše 
děvčata se držela statečně. Snažila se dodržovat 
natrénovaný systém a taktiku hry … Nebylo pro ně 
však důležité umístění, ale to, že se vůbec 
odhodlaly přijet a změřit síly s mnohem 
trénovanějšími „ženstvy“. V současné době se 
připravují na další zápasy ženského volejbalu.    Luc 

 
Zleva: Iva Farová, Lenka Černá, Martina Hanzlíková, Petra 
Hanzlíková, Magda Čefelínová, Táňa Vokurková, Jana Součková, 
Eva Hanzlíková + Luděk Černý (Ďábel – „trenér“)      

 
 
 
 

Havlův „pamětní strom“  
Po úmrtí Václava Havla se dne 24.12. 2011 sešli členové volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes a rozhodli se 
věnovat prvnímu prezidentovi České republiky trvalou vzpomínku formou výsadby pamětního stromu v lokalitě 
obce Kněževes. Výsadba bude realizována po schválení místa výsadby obecním úřadem. Pamětní strom bude 
financován z vlastních prostředků členů volejbalového oddílu.                           Luděk Černý, předseda VO TJ Sokol Kněževes 

 



 

 
 



Dětský karneval - ČSŽ-Klub Kněževes připravil pro děti jako každý rok dětský karneval. V sobotu 4.2. KD 
v Kněževsi, sál jako vždy krásně ozdoben Valentýnskými balonky ožil a masky se vydaly zdolávat boj o prvenství.  
Čerti, berušky, princezny, kouzelníci, kuchaři, kovbojové, indiánky, žabičky a další roztomilé postavičky ze světa 
pohádek, bojovali  o úspěch. O hudbu a celý odpolední program se stejně úspěšně jako loni postaral DJ Giocomo. 
Děti přivítaly  kouzelníka, který je   zapojil do svého vystoupení, 
dále  byly pro děti připraveny soutěže, oblíbená židličková, 
opravdu boj . Házení míčků v padáku děti neskutečně pobavilo. 
Zpestřením odpoledne byla ukázka Taebo – což je aerobní 
cvičení s prvky bojových sportů pod vedením Petry Hanzlíkové. 
Děvčata nám během 15 minut ukázala, jak si pořádně  
protáhnout tělo v rytmu rychlé muziky. Porotci náhodného 

výběru z řad rodičů vybrali 5 nejlepších masek 
v každé kategorii a tyto masky byly odměněny. 
Ale na své si přišly i děti, co se jako maska 
neumístily, protože určitě všechny dostaly  
odměny v průběhu celého odpoledne za 
soutěže. Opět jsme zde mohli přivítat děti 
z Klokánku Prahy 4, které jsou na naše akce 
zvány.  Vždy je moc rádi vidíme a myslím, že i 
ony rády na naše akce jezdí. Odpoledne 

v kostýmech se nám vydařilo, děti odcházely spokojeny. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pravidelně na tyto 
akce přispívají. Radost dětí – naše odměna !!!                                                                                  ( FOTO viz FOTOGALERIE ) 
 

 

Valentýnský maškarní karneval pro dospělé - Tímto ale večer neskončil, tedy alespoň pro rodiče, a aby jim to 
nebylo líto, večer i oni museli obléci masky, které si pečlivě celé týdny připravovali. Účast byla hojná a konkurence 
masek obrovská. Mohli jste zde potkat bezdomovce, stařeny, pankáče, lehké ženy, těhotnou ženu, tanečnice, 
Flinstounovy, Macha a Šebestovou, jahody, akta X, Pata a Mata, havajské tanečnice, sestřičky a pacienty, 
sportovce, a další. Největší úspěch a zároveň prvenství si soutěžící  odnesli hned dvakrát -  nedalo se opravdu 
vybrat, opravdové prvenství za excelentní volbu a provedení si zasloužili manželé Čefelínovi, protože  Marfuša a 
dědeček hříbeček v jejich provedení neměla prostě chybu. Ale i bezdomovec – Pavel Kratochvíl si prvenství také 
zasloužil. Myslím, že si všichni dobře zatancovali. Stejně tak jako odpoledne, i večer nám k poslechu a tanci hrál 
téměř bez přestávky DJ Giacomo. Převážně to byly písničky na přání. Už teď se nemohu dočkat na další maškarní 
ples. Doufám, že přijdete v hojném počtu v nápaditých maskách.                                     Za ČSŽ-KK Krausová Kateřina 
                           ( FOTO viz FOTOGALERIE)   

 
 

POSEZENÍ ŽEN - V pátek 9.3. 2012 v 18,0 hod v Kulturním 
domě se sešla víc jak polovina členek našeho spolku, 
abychom si jako každý rok připomněly náš den. Zhodnotily 
jsme činnost v roce 2011, schválily jsme připravované 
kulturní a sportovní akce pro děti a rodiče v roce 2012. 
Dále bylo nutné projednat a zajistit prezentaci členek 
našeho spolku na Krajských a Okresních akcích ČSŽ v roce 
2012 a to : Okresní konference,  Krajská konference, sjezd 
ČSZ, kde nás bude zastupovat Květa Barešová a Libuše 
Kučerová. Jako každý rok jsme se dobře pobavily, zazpívaly 
jsme si, pochutnaly si na dobrůtkách, které jsme si doma 
samy připravily, výborné dortíčky, kremrole, bábovky, ale i 
slané záviny, tyčinky, klobásky, rolky …                                                                                    Za ČSŽ-KK Krausová Kateřina 
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organizátoři 



 

Dotace začínají být dobrým nástrojem financování rozvoje naší obce a regionu 
 

                                      
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili odpradávna 
přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také 
nosit do kostela vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma 
za svatými obrázky … 
 

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY jsou nedílnou součástí Velikonočních svátků. 

Podle křesťanských tradic je prvním dnem ze svatého týdne Sazometná středa. 

Podle lidového obyčeje se lidé v tento den nesmí škaredit a mračit, jinak to budou 

dělat každou středu po celý rok. Středa dostala svoje jméno podle činnosti, která se 

v tu dobu dělávala- vymetaly se komíny.O den později přichází Zelený čtvrtek. 

Usuzuje se, že je asi odvozen od zeleného mešního roucha, který nosili ten den 

faráři. Ve čtvrtek bychom měli jíst samou zelenou stravu, jako například zelí, 

špenát a podobně. Člověk by 

potom měl být silný a zdravý. Na 

Veliký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud časně ráno 

skočíme do potoka. Protože nemůžeme slyšet zvonit zvony, mají děti řehtat 

řehtačkami. Bílá sobota je dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela světnici 

a celý dům, bílily se stěny pokojů a domů. Sobota byla zároveň i příprava na 

Boží Hod Velikonoční v Neděli. Chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila 

vajíčka. VV ten den také skončil dlouhý půst a večer se v kostelech konala 

mše. Nedělní Boží Hod Velikonoční byl vyvrcholením svátků. Světily se 

posvátné pokrmy jako beránci, mazance, chleba, víno a vejce. Děvčata už 

byla připravená na pondělní výprask a chlapci si naposledy přeříkávali 

koledu na pondělí. Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí, kdy kluci šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často 

vyrobenou z vrbového proutí. Dělalo se tomu proto, aby ženy byly příští rok silné a zdravé. Odměnou za výprask jsou 

malovaná vajíčka. V některých oblastech děvčata také chodila s pomlázkou či polévala muže studenou vodou ... 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      

Projekt: „Internet i pro seniory …“ 
V loňském roce nabídnul prostřednictvím Kněževáka pan Ing. Vladimír Bareš z Kněževsi nejenom seniorům možnost se 
průběžně během roku seznamovat s obsluhou počítače (PC) – práce s internetem, posílání zpráv - mailování, procházení 
informacemi ... Nepodařilo se však sehnat potřebný počet zájemců, přestože školení pro občany bylo zadarmo. Proto pro 
rozjezd tohoto projektu nabízíme zájemcům o získání základních zkušeností s obsluhou počítače jednodenní seznamovací 
praktický seminář, na kterém budou profesionální odbornou firmou „Počítačová škola“ GOPAS a.s. seznámeni s obsluhou 
počítače v takové míře, aby si sami mohli s počítačem rozumět a získávat na něm informace, které potřebují. Na tento 
seminář bude navazovat již zmíněné průběžné bezplatné školení pod vedením pana Bareše s tématikou hlubší obsluhy 
počítače včetně posílání mailů, úpravy psaných textů apod.  Cílem jednodenního semináře pro seniory je odstranit jejich 
obavy z ovládání počítače a ukázat jim, že když s počítačem dokážou pracovat děti a mladiství, tak jeho obsluha přeci 
v základním užívání nemusí být tak složitá – jen najít tu správnou cestu … Bližší informace k semináři se zájemci dozví na        
3. setkání „Čajů pro seniory …“ 14.dubna v KD v Kněževsi.                    LURO 

POZVÁNKA: Jednodenní seminář pod názvem „Internet i pro seniory …“ se uskuteční 28.dubna od 10.00 
v Kulturním domě v Kněževsi. Seminář je zdarma a je určen pro osoby starší 45 let. Akci pořádá OÚ v Kněževsi, 
organizačně zajišťuje LURO.     
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Prezident T. G. Masaryk 
Pozn.: V roce 2012 uplyne 75 let od úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka (přijaté jméno Garrigue bylo příjmením jeho manželky).  

Na jeho počest budeme během tohoto roku v Kněževáku publikovat články s tématikou týkající se jeho  osoby ...  

TGM se narodil se jako syn kováře 7. 3. 1850 v Hodoníně, zemřel 14. 9. 1937 v Lánech. Prezidentem se stal ve svých šedesáti osmi 

letech a záhy se aktivně zapojil do státní politiky. Hned zpočátku trval na rozšíření prezidentských pravomocí, aby tak nezůstal pouhou 

figurkou v rukou nezkušených ministrů. Hlavním Masarykovým cílem bylo vytvořit fungující demokratický stát. K tomu se bylo potřeba 

obklopit schopnými politiky. K jeho nejbližším spolupracovníkům patřil i Edvard Beneš. Práce v mladé republice nebyla jednoduchá a 

Masaryk pro ni spotřeboval mnoho své energie.Zdraví nalomené za první světové války si vybralo svou daň v roce 1921, kdy Masaryk 

onemocněl trombózou. Nemoc se mu naštěstí podařilo překonat. Bohužel o dva roky později ho zasáhla jiná tragická událost – smrt 

milované ženy Charlotty. Přes všechny tyto události zůstával prezident Masaryk bravurním politikem. Československá republika se už 

za pět let od svého vzniku stala prosperujícím demokratickým státem se silnou měnou a fungujícím hospodářstvím. TGM si také získal 

renomé u mnoha zahraničních států a Československo bylo díky němu vnímáno jako „nejspořádanější stát ve střední Evropě“. TGM byl 

zvolen prezidentem celkem čtyřikrát. Poprvé to bylo 14. listopadu 1918. Ústavní volba prezidenta, na které T. G. Masaryk trval, pak 

proběhla dne 27. května 1920, další volby proběhly 27. května 1927 a 29. května 1934. Dne 14.12.1935 se TGM. funkce prezidenta ze 

zdravotních důvodů vzdal.                                                                                    Magdalena Elznicová Mikesková – ředitelka Muzea TGM v Lánech 

 
Motto: Soustředíme všechno své úsilí, abychom svůj stát udělali pevností svobody v srdci Evropy a předvojem demokracie na 

východě. 
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Letiště / Praha 15. 2. 2012 / - Hlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně označená RWY 06/24 projde generální opravou. Důvodem 
je technický stav této dráhy, způsobený jejím dlouhodobým využíváním. Oprava je rozdělená do tří etap plánovaných v letech 
2012, 2013 a 2014. V současné době má Letiště Praha detailně připravenou 1. etapu, která bude realizována v období od 
15. května do 8. srpna 2012. Na základě jednání se zástupci hustě osídlených městských částí Prahy a Kladenska, které jsou 
dotčeny při využití vedlejší dráhy, Letiště Praha zajistilo provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní 
dráha. Jedním z pozitivních přínosů opravy je také fakt, že po realizaci celé generální opravy budou pravidelné jarní 
a podzimní údržby trvat pouze tři až pět dní místo dosavadních dvou až tří týdnů. Hlavní dráha je v provozu od roku 1963, 
tedy 49 let. Tato dráha je pro srovnání o devět let starší než dálnice D1. Její stav je takový, že již nestačí pravidelné jarní a 
podzimní, zpravidla čtrnáctidenní, údržby a opravy. Jejich délka se postupně prodlužuje. Hlavními důvody opravy jsou 
praskliny betonových desek, vylamování částí betonu v místě prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Příčinou je již 
zmíněné vysoké stáří povrchů i konstrukce vozovky. Důvodem pro výběr termínu generální opravy jsou vhodné 
meteorologické podmínky pro příslušné stavební práce. „S průběhem první etapy a plány celé generální opravy jsme detailně 
seznámili zástupce všech městských částí Prahy, Kladna a obcí či občanských sdružení z lokalit dotčených provozem na vedlejší 
dráze, která bude během generální opravy využívána společně se zkrácenou hlavní dráhou,“ uvedl ředitel Letiště Praha Jiří 
Pos.                                                  Eva  Krejčí - ředitelka Komunikace a tisková mluvčí  
 

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže PRAHA 1 - Český červený kříž je organizace s letitou historií. 
Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho samostatnou součástí od roku 2007. Během let naplňuje poslání 
Českého červeného kříže, kterým je zejména předcházet a zmírňovat lidské utrpení, chránit zdraví, život 
a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů 
národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních 
principů hnutí Červeného kříže: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a 
světovost. Oblastní spolek Praha 1 od 1. 2. 2012 rozšířil svou působnost i na území okresu Praha - 
západ.  Našimi hlavními činnostmi jsou – humanitární pomoc při katastrofách, krizová připravenost na mimořádné události, 
výuka první pomoci v kurzech pro širokou veřejnost, prezentační akce, dárcovství krve, práce se seniory – projekt Aktivní 
stáří, volnočasové aktivity pro děti a mládež.  Dobrovolníky a členy sdružujeme v místních skupinách, které působí v různých 
oblastech Prahy a okresu Prahy - západ. Tito lidé jsou pravidelně proškolováni a působí v činnostech, které si sami zvolí – 
humanitární jednotka či humanitární pohotovost, první pomoc, dárcovství krve, práce s dětmi a mládeží. Více se o nás dozvíte 
z naší internetové prezentace www.cckpraha1.cz nebo dne 14. 4. při prezentaci na akci „Čaje pro seniory …“ v KD v Kněževsi.  

              Jaroslava Marková - ředitelka Ú OS ČČK Praha 1  
 

 

Autoškola Kladno s.r.o. - Dovolte mi, abych Vám představil naši autoškolu. Jmenuji se Ivan Mergl, jsem rodilý Kladeňák a 
většinu svého života jsem prožil v Kladně. Provozuji autoškolu již několik let, začínal jsem pod vedením svého tchána 
Bohumíra Jenčíka v Berouně. Rozhodl jsem se vrátit do Kladna a začít provozovat autoškolu na domácí půdě. Spolu s mojí 
ženou se Vám snažím zajistit bezstresový průběh autoškoly. Nabízím Vám možnost získat řidičské oprávnění skupin AM, A1,  
A do 25 kW, A nad 25 kW, B, AB (kombinace auto+moto), B+E, jakož po domluvě i dalších. Kondiční jízdy rovněž zajistím.         
K další mojí nabídce též patří školení řidičů dle Zákoníku práce. Autoškolu Kladno najdete v multifunkčním prostoru 
Rodinného centra Kladno, náměstí Starosty Pavla 54 (soukromé parkoviště za kostelem, vstup po krytých schodech a pak 
sledujte šipky, vchod z druhé strany budovy). Provozní hodiny této pobočky jsou pondělí 10 - 19 hodin. Druhou pobočku 
Autoškoly Kladno najdete ve Sportovní hale u Aquaparku (na konečné autobusu č. 5 u Sletiště, vchod z pravé strany Sportovní 
haly). Provozní hodiny této pobočky jsou středa 16 - 18 hodin. K Vašim častým 
dotazům patří, jak dlouho kurzy trvají. Kurz na moto trvá v průměru                  
1-2 měsíce, kurz na auto v průměru 2-3 měsíce. Můžete si u mě dojednat           
i rychlokurz na sk. B, tj. kurz v nejkratší zákonné lhůtě - minimálně 15 dní. Zahájit výuku a výcvik můžete před dosažením 
stanoveného věku pro danou skupinu, ale ukončit výuku a výcvik lze až po dosažení stanoveného věku.  Začít můžete bez 
zbytečného odkladu po splnění podmínek k přijetí, tj. osobně se dostavit a odevzdat vyplněnou přihlášku s potvrzením od 
lékaře, že jste schopní řídit motorová vozidla. Kurzy zahajuji každé liché pondělí v 17 hodin v učebně autoškoly v Rodinném 
centru na náměstí Starosty Pavla. V ceně každého kurzu je kvalitní učebnice. Výcvik skupiny B jezdím s vozidlem ŠKODA 
SUPERB 1,9 Tdi s klimatizací. Na své žáky jsem přísný, na silnici Vám jde o život, tak musíte něco umět. Těším se na Vás!                        
Ivan Mergl Autoškola Kladno s.r.o. / tel. (00420 607 581 660) / email (kancelar@autoskolakladno.cz) / web (www.autoskolakladno.cz) 
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Ministerstvo dopravy v Praze vydalo publikaci pod názvem „Senioři v silniční dopravě“. Komu je publikace určena? Seniorům a 

výchovně vzdělávacím subjektům působícím na tuto věkovou skupinu. Komunikuje populární formou základní okruhy problémů 

seniorů v dopravním prostředí, včetně témat – starší chodec, starší řidič, rizika dopravních nehod v závislosti na věku řidiče, starší 

cestující v prostředí osobní hromadné dopravy, konstrukce vozidel a starší řidiči …  

Z textu „ … vlastnosti vyplývající z věku, které bohužel negativně ovlivňují chování seniorů v dopravě, jsou především způsobeny horším 

zrakem, sluchem, sníženou pohyblivostí, bolestmi pohybového aparátu, zvýšenou únavou, sníženou schopností koncentrace, 

pomalejšími reakcemi a různými nemocemi, charakteristickými pro stáří …“ a řadu odpovědí na tuto problematiku najdete v právě 

představované knize. A kdo přijde 14. dubna do KD v Kněževsi na „Čaje pro seniory …“ může si tuto knížku odnést zdarma …            LURO 

 

 

BESIP: wwwibesip.cz 

http://www.cckpraha1.cz/
mailto:kancelar@autoskolakladno.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           

O koních a lidech IV - Já chci koně! 
Snad každý, kdo se dostal do blízkosti těchto krásných zvířat, někdy 

zatoužil po tom, že si pořídí koně vlastního. Ne každý si už ale uvědomuje, 

že kůň rozhodně není zvíře, kterému ke spokojenému životu stačí malá stáj 

a velká zahrada. Péče o koně totiž denodenně vyžaduje spoustu času, 

energie i peněz.. a v neposlední řadě také mnohé zkušenosti a znalosti 

majitele. Pouštět se do chovu bez předchozí praxe se může stát 

nebezpečným jak pro koně, tak i pro lidi kolem něj.  

 „Dřív jsem měl peníze, čas a přátele. Teď mám koně.“ 
Abychom koni zajistili dlouhý a spokojený život, je tedy třeba pochopit 

jeho chování a také znát jeho potřeby. Kůň je stádové zvíře, proto je pro 

něj přirozené mít kolem sebe příslušníky svého rodu. V případě, kdy není možné chovat více než jednoho 

koně, lze pak jako „náhradu“ pořídit alespoň kozu či ovečku. Koně jsou obvykle chováni ve stájích, 

mohou být ale také celodenně ve výběhu s přístřeškem se závětřím. Tráví-li kůň většinu času v boxe, ten 

je pak třeba udržovat v čistotě každodenním kydáním, aby se předcházelo onemocnění kopyt. Koníka je 

třeba minimálně dvakrát denně krmit senem a obvykle také jadrným krmivem. V létě je vhodné doplnit 

stravu pastvou na čerstvé trávě. Tu koně přímo milují. Každý kůň také potřebuje pohyb. Na rozdíl od 

kraviček či koz, nemůže bez dostatku pohybu zažívání koně správně fungovat.Pokud koník není pouze 

rodinným mazlíčkem, ale je využíván i jezdecky - ať už závodně či rekreačně - pak je třeba s ním 

pravidelně pracovat. Ale o tom už zase příště : ) 
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ČSŽ Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes 
pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV 
vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU, která se uskuteční 
v neděli 15.4. 2012 od 10,00 do 12,00 hodin v sále 
Kulturního domu KNĚŽEVES ... 
 letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
 domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční 
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, 
ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské 
kočárky - ty se transportem znehodnotí. Věci prosíme zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která 
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ 
sobota 19. května 2012 od 13,00 do 14,30 

V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař 
MVDr. Milan DUDEK hromadné očkování psů a koček proti 
vzteklině. Zájemci o očkování předvedou psy a předloží očkovací 
průkazy. V případě, že pes nemá vystaven očkovací průkaz, je 
možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový.             
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a 
vnějším parazitům. 

 
EKOLIA Střední Čechy – provozovna Horoměřice 
Dobrý den, dovoluji si vám oznámit, že ve vašem regionu se otevřela 
provozovna na ekologickou likvidaci autovlaků, sběr a jejich využití. 
Firma nabízí odvoz a likvidaci autovlaků s vystavením řádného 
protokolu o jejich převzetí. Dále pak nabízí poradenství při využívání 
dotací fondu SFZP pro obce na likvidaci nebezpečných odpadů 16 01 04 
Autovraky. Sběrné místo je v obci Horoměřice, Únětická 906, Praha- 
západ. Pro bližší informace tel: 728166223 / autorko@seznam.cz 

www.ekolia.wz.cz    

 

 VANDALISMUS NA HŘBITOVĚ - Do bolestných 
vzpomínek na zemřelé v poslední době stále více zasahuje 
bezohlednost a úmysl poškozovat místa posledního 
odpočinku našich blízkých. Jen stěží existuje smutnější 
situace, než když při příchodu na hřbitov nalezneme 
místo odpočinku svých nejbližších poničené vandalem 
nebo přírodním živlem. Hřbitovy také rádi navštěvují         
i zlodějové, kteří dokážou ukrást i to, co je pevně spojeno 
se zemí. Za krádeže či vandalismus na jednotlivých 
hrobech zřizovatel hřbitova neodpovídá! V těchto a 
podobných situacích vám může pomoci pojištění České 
pojišťovny, které se vztahuje na hrob, náhrobek, hrobku a 
všechny jejich pevné součásti. Při hodnotě náhrobku do 
50.000 Kč zaplatíte pouze 300,-Kč ročně. Pokud vás tato 
problematika zajímá a chcete si alespoň snížit náklady 
potřebné na důstojné obnovení poničeného hrobu, 
sjednejte si schůzku nebo můžete přijít každé pondělí  na 
OÚ – 1.patro vedle knihovny a to od 15,00-18,00.       
Ivana Hrdinová - poradce České pojišťovny,a.s.  
 tel. 723 973 336 / e-mal: ivana.hrdinova@ceskapojistovna.cz   

 

„ INZERTNÍ VŠEHOCHUŤ “ 
Bezpečnostní služba CMS -- Conclusive Method of 
Solution, s.r.o. přijme fyzicky zdatné, dobře vypadající 
důchodce na ostrahu v areálu ALP v Kněževsi, 
kontakt : 777 799 344 
 

 Hledám studentku, která  2 x týdně (út a čt od 15,30 - 
17,00 hod) doučí  žáka 3.třídy (základní předměty: 
ČJ,AJ,M,Pr ) v Kněževsi, cena dohodou, v případě zájmu 
volejte : 605 941 854 
 

 BRIGÁDA - Pošta Středokluky nabízí brigádu za dovolené na 

pozici „DORUČOVATEL LISTOVNÍ PĚŠÍ“ v Kněževsi. Podmínkou je 

dobrý zdravotní stav a spolehlivost. Ostatní informace u  vedoucí 

pošty. tel : 233 900 789 

 

 

 

 

 

Plán činnosti VO TJ Sokol Kněževes do června t.r.: 
18.3.     - baráž Amatérské volejbalové ligy (AVL) 
14.4.     - organizační zajištění akce „3.Čaje pro seniory …“   
14.4.     - organizační zajištění akce „Kněževeské vajíčko“  
12.5.     - účast na přípravách „Staročeských májů“   
květen -  brigáda na úklid volej hřiště a okolí   
28.5.     - volejbalový turnaj ve Středoklukách 
9.-10.6. - volejbalový turnaj v Koutech na Šumavě 

 

mailto:autorko@seznam.cz
http://www.ekolia.wz.cz/
mailto:ivana.hrdinova@ceskapojistovna.cz
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3. ČAJE PRO SENIORY  
aneb povelikonoční posezení pro mírně pokročilé 
KD v Kněževsi - 14. duben 2012 - sobota od 17.00 
HUDBA - TANEC - ZPĚV:  hraje orchestr FENIX
DOPROVODNÝ PROGRAM:  
 PŘEDTANČENÍ - standardní tance  vystoupení dětí MŠ 
 PREZENTACE - OÁZA z Lidic, III. župa Baráčníků Praha, Letiště Praha, 

GOPAS, ZOO Chleby, Autoškola Kladno, OS ČČK Praha 1, MD-BESIP   
 novinky z činnosti Obecního Muzea v Kněževsi  
 informace: „Internet i pro seniory …“, „Staročeské máje 2012“  
 VIDEO-PROMÍTÁNÍ  tip na výlet  překvapení  
VÝSTAVY: tvorba dětí MŠ, Muzeum Kněževes, fotografie obce  
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ:  
 „NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“  
 „Kněževes-ráj pro děti a mladistvé“ 
 „Nejhezčí vánoční stromek 2011“  
 DOBROVOLNÝ VSTUP bude poskytnut pro činnost MŠ obce. 

 

 
„Partnery“ a „Mediálními partnery“ 

akcí „3. Čaje pro seniory …“  
a „Kněževeské vajíčko“ jsou: 

Partneři: 
LinkAmerika II spol. s r.o., rest. „Kulturní dům“           
v Kněževsi, OPUS VDI-Praha, DSB CARPET s.r.o.-

Kladno, Počítačová škola GOPAS a.s.-Praha, 
Muzeum TGM v Lánech, HOTEL zámek Berchtold, 

ZOO Chleby, Švandovo divadlo-Praha, 
Divadlo Na zábradlí-Praha, Letiště Praha  a.s., 
Autoškola Kladno s.r.o., OS ČČK-Praha 1, MŠ 

Kněževes, Spolek Havlíček o.s., SDH Kněževes,          
TJ Sokol Kněževes, Obec Baráčníků Kněževes 

Mediální partneři: 
KNĚŽEVÁK, Náš  REGION 

    Akci pořádá OÚ Kněževes, organizačně zajišťuje 
volejbalový oddíl TJ SOKOL Kněževes a LURO. 

 
 

„KNĚŽEVESKÉ VAJÍČKO“  
KD v Kněževsi - 14. duben 2012 - sobota od 17.00                        
 1.ročník „KNĚŽEVESKÉHO VAJÍČKA“ je soutěží o nejkrásnější velikonoční vajíčko … 
Do soutěže se může zapojit široká veřejnost … 
Každý, kdo přinese minimálně  jeden kus libovolně ozdobeného vajíčka (klasického, čokoládového, …) do KD 
v Kněževsi, a to dne 14.4. od 17.00 do 18.00, může bojovat o titul „KNĚŽEVESKÉ VAJÍČKO 2012“ a zajímavé ceny ... 
 U vajíček se bude hodnotit hlavně nápaditost zdobení … 
Vyhodnocení soutěže se uskuteční při „3. Čajích pro seniory …“ odbornou porotou složenou z řad nejenom seniorů ...  
Takže vážení, přijďte se pochlubit, jaký důvtip máte v sobě … 
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KNĚŽEVESKÝ BETLÉM - „Vytvoř si svoji vlastní postavu do Betléma“ - 

Dovoluji si vás pozvat na I. keramickou dílnu, která se uskuteční 20. dubna 

2012 ( sobota )  v místní základní škole od 10 hodin. Budete si moci do 

„Kněževeského Betléma“ vytvořit postavu sebe či postavy celé své rodiny 

v podobném duchu jako je Josef s Marií (obrázek viz minulý Kněževák). 

K dispozici budete mít světlou keramickou hmotu se šamotem asi 1,5 kg, 

válečky, podložky, pomůcky a odbornou pomoc. Příspěvek na materiál, 

pomůcky a výpal 80 Kč. Pouze pro předem přihlášené. Děti do 10 let 

s dospělým doprovodem. Nutné přezutí. Přihlášky zasílejte SMS 733 647 738 

nebo vhoďte lístek se jménem a tel. spojením do schránky (U Školy 2). 

Můžete zaslat i na redakci Kněževáka (mail: knezevak.ou@seznam.cz). 

Potvrdím rezervaci. Další keramické dílny budou v létě a na podzim. Těším se 

na vás …                      Ivana Roučková 

 

               

RETROAKCE  
 

Některé kulturně - společenské 
aktivity OÚ Kněževes v roce 2011: 
 

 1. roč. „Čaje pro seniory …“ 
 

 2. roč. „Čaje pro seniory …“  
 

 1. roč. „Kněževeské štrůdlování“ 
 

 1. roč. fotosoutěže 
    „Nejhezčí vánoční stromek 2011“ 
 

 Vyhlášení soutěže pro MŠ a ZŠ: 
„Kněževes – ráj pro děti a mladistvé“ 

 

 Vítání občánků 
              
  

 

 

http://obrazky.superia.cz/velikonoce/kosik_s_vajicky.php
http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNĚŽEVÁK                                                     FOTOGALERIE                                                   1/2012 

       

      Dětský  

   karneval  

4.2. 2012 

 

VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ 

vítězové 
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