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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
v posledním čís-
le Kněževáka jsem 
doufal, že se situace 
s koronavirem zlep-
ší, ale opak je prav-
dou. Dnes máme 
zavřenou školu 

i školku. Počet našich občanů - nakažených 
- se pohybuje kolem šesti, s různým průbě-
hem. Počínaje prosincem se veškeré aktivi-
ty zastavily. Musíme doufat, že s teplejším 
počasím se situace zlepší. Obec nepřistou-
pila k uzavírání hřišť tak jako někde jinde, 
protože se domníváme, že udržet naše 
nejmenší občany doma je téměř nemožné. 
Z mého pohledu to vůči obcím není spra-
vedlivé, protože občané Prahy se mohou 
pohybovat po celé velké Praze.

Stavba hasičské zbrojnice se zastavila z dů-
vodu nepříznivého počasí v prosinci a led-
nu. V současné době je téměř hotová hrubá 
stavba. 8. 3. proběhlo jednání na SÚ Hosti-
vice o změně některých prvků, aby stavba 
byla o něco levnější. Na kvalitu stavby to 
ovšem nebude mít žádný vliv. SÚ nám vy-
šel operativně vstříc. 
Obecní zastupitelstvo nedalo souhlas s na-
pojením zamýšleného areálu vedle PORR 
na kanalizaci a vodovod obce Kněževes, 
z důvodu malého tlaku vody v obci Nové 
Středokluky. Vodovod i kanalizace jsou 
v majetku obce Kněževes. Další věcí je, že 
uvedená stavba bude na katastru obce Tu-
choměřice a obci Kněževes by provoz při-
nášel pouze problémy a zhoršení životního 
prostředí. 
Průjezdnosti silnic a chodníků byla po ce-
lou zimu dobrá. V současné době probíhá 
průřez suchých stromů a keřů. Úklid obce 

po zimě bude náročnější, ale doufám, že 
firma pana Poláčka nám pomůže se zame-
tením a pak ruční čištění bude snažší. V le-
tošním roce by mělo dojít k opravě silnice 
k hřbitovu. Tuto opravu by mělo hradit 
letiště. V současné době opravy provádí 
Autotrak, aby se opravily ty největší díry. 
V rámci oprav v jarních měsících opravíme 
zeď hřbitova. Obec koupila pozemek u hři-
ště jako náhradu za pozemek v Bílé skále. 
Tento nový pozemek je v územním plánu 
počítán na biokoridor, což  by v budoucnu 
mělo zlepšit životní prostředí v obci.

V posledním čísle Kněževáka jste byli vy-
zváni k anketě ohledně kontejnerů u krá-
mu. Dodnes se nikdo nepřihlásil s návrhy 
na přemístění. Několik ohlasů bylo pro 
setrvání.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 27 z Plenárního zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes, 
konaného dne 14. 12. 2020

 Zo schvaluje:

• Bezúplatný převod pozemku p. č. 85/1 
o výměře 1877 m2 ze Státního pozemkové-
ho úřadu na obec.
• Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na odkoupení  pozem-
ku č. 306/13 o rozloze 789m2 za 270.000,- 
Kč + 20.000,- Kč za pronájem od 1. 7. 2018 .
• Rozpočet obce Kněževes na rok 2021  
jako schodkový;  příjmy činí 12.874.000,- 
Kč, výdaje 28.415.000,- Kč. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji je kryt z financování a in-
vestičního úvěru od České spořitelny, a. s..
• Pověření starosty obce k provedení po-
sledního rozpočtového opatření v roce 
2020 a prvního v roce 2021

 Zo neschvaluje:

• Nabídku Českých drah na odkoupení 
pozemku č. 570/46 o výměře  561 m2 a po-
zemku č. 570/47 o výměře 155 m2; celkem 
za 180.000,- Kč.

 Zo bere na vědomí:

• Zprávu starosty obce pana Kettnera 
o činnosti RO a ZO od plenárního zasedání 
konaného v září 2020.
• Zprávu předsedy finančního výboru Ing. 
Poklopa k rozpočtu obce na rok 2021.

Usnesení  č.  28  ze  zasedání  Zastupitelstva 
obce Kněževes, Konaného dne 25. 1. 2021
 Zo schvaluje:

• Uzavření kupní smlouvy o koupi spo-
luvlastnických podílů na nemovité věci, 
pozemku parc. číslo 300/48, druh pozem-
ku: orná půda, o výměře 5 068 m2, v ka-
tastrálním území Kněževes u Prahy, obec 
Kněževes, vedené Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracovi-
ště Praha – západ, pro uvedené katastrální 
území a obec, mezi obcí Kněževes a Ing. Jo-
sefem Hrdinou, MBA, r. č. 840315/0613, by-
tem Křivatcová 505/17, 155 21 Praha – Zli-
čín, Ivanou Seinerovou , r. č. 865910/0780, 
bytem U Ouvalky 12, 252 68 Kněževes, 
Janem Kohutkou, r. č. 590302/1509, bytem 
Sladkovského 427, 413 01 Roudnice nad 
Labem a Janou Zítovou, r. č. 546115/2136, 
bytem Na Urbance 1661, 413 01 Roudnice 
nad Labem, za dohodnutou celkovou kup-
ní cenu za spoluvlastnické podíly ve výši 
7.348.600,- Kč 
•Prodej obecního pozemku parc. č. 552/6, 
ostatní plocha, jiná plocha, o rozloze 101 
m2 za cenu 750,- Kč/1m2
• Zaplacení pokuty vyměřené na základě 
kontroly Státního oblastního archivu ve 
výši 130 000,- Kč + 1 000,- Kč za náklady 
řízení. 

 Zo neschvaluje:

Připojení firmy Betonbau, s. r. o. na vodo-
vod z důvodu nízkého tlaku vody v obci 
Nové Středokluky a neposkytne zmíněné 
firmě ekvivalentní jednotky na kanalizaci 

Usnesení č. 29 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 22. 2. 2021
 Zo schvaluje:

• Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-6025433/1   mezi Obcí 
Kněževes a ČEZ Distribuce, a. s. , Elektro-
montáže,  s.r.o. k pozemku parc. č. 714/1 
v katastrálním  území  Kněževes u Prahy.
Souhlasné prohlášení o uznání vlastnické-
ho práva k pozemku parc. č. 666/9 v kata-
strálním území Kněževes u Prahy zastavě-
ného stavbou dálnice D 7 Praha – Slaný.

 Zo bere na vědomí:

Informaci starosty obce o svozu velkoobje-
mového odpadu ve dnech 19. 3. – 21. 3. 2021 
a nebezpečného odpadu dne 20. 3. 2021.

 Hádanka

Obrazovou hádanku nám posílá Robert 
Souček. Dům v Kněževsi jak už ho 
nepamatuje žádný z pamětníků - jaké 
je to dnes popisné číslo?
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Z kroniky obce
 Pokračování - rok 1948

Na státní silnici Praha – Slaný, která pro-
chází zdejší obcí bývá denně živý doprav-
ní ruch. Stovky motorových vozidel tudy 
projíždějí, některé až nebezpečnou rychlos-
tí a neopatrností. Tato nevědomost řidiče 
zavinila smrt Josefa Cábala, malorolníka 
z č.p. 7. Tento jel na podzim minulého roku 
s kravským potahem z pole domů a na silni-
ci u kovárny F. Poklopa narazilo na něj ná-
kladní auto a usmrtilo jej. V měsíci květnu 
t. r. vážně zraněn předjíždějícím autem 16 
letý K. Vlček, syn V. Vlčka z č.p. 97. V mě-
síci červenci zabit asi v těchže místech M. 
Bielík, slovenský gazda,  vedoucí skupiny 
zemědělských dělnic ve statku č. 17. Přitom 
zraněn L. Peterka, kočí z téhož statku. Jme-
novaní šli večer po silnici k domovu, když 
za nimi velkou rychlostí přijíždějící motocy-
klista na ně narazil.
Č. p. 110 postavili jako rodinný domek 
manželé Václav Miláček, člen SNB a Marie 
Miláčková, učitelka.

roK 1949
Začíná nástupem do „Pětiletky.“ Pětile-
tý plán k výstavbě republiky a stanovení 
směrnic v jednotlivých výrobních odvětvích 
je plně chápán občanstvem.
Místní osvětová rada za spoluúčasti KSČ 
a všech místních korporací a spolků v obci 
vzpomněla 19. ledna 25. výročí úmrtí V. I. 
Lenina. Program obstarala školní mládež, 
členové ČSM a KSČ. O Leninovi promluvil 
předseda MOR J. Langmajer. 
Divadelní společnost z Prahy sehrála 16. 1. 
v kulturním domě divadelní představení od 
Sv. Čecha „Lešetínský kovář.“
24. února umožnila Místní osvětová rada 
spolu s MNV a MAV – NF v kulturním 
domě všemu občanstvu poslech rozhlaso-
vého projevu gen. tajemníka KSČ ze zase-
dání ÚV KSČ v Národním divadle v Praze.
Divadelní odbor Svazu československo-
-sovětského přátelství v Kněževsi sehrál 
zdařile divadelní hru z dob okupace „Neza-
pomeneme.“ Divadelní společnost z Prahy 
sehrála „Boží mlýny.“
Okresní přípravný výbor pro mírové ma-
nifestace a Okresní rada osvětová pověřila 

Místní osvětovou radu, aby dne 12. dubna 
večer byl uspořádán manifestační mírový 
projev pro veškeré občanstvo.
Z moci ONV bylo v měsíci lednu znárodně-
no zahradnictví v majetku V. Čermáka z č.p.  
31, mlynáře a rolníka. Národním správcem 
ustanoven dosavadní zahradník V. Veselý.
Dne 6. dubna na silnici do Středokluk usmr-
cen byl předjíždějícím autem Josef Brothá-
nek a těžce zraněna Růžena Štočková. Dva 
mladí lidé, kteří po denní práci ubírali se 
za svojí zábavou do biografu ve Středoklu-
kách, takto těžce postiženi osudem.
Pokladničková sbírka ve prospěch Čsl. Čer-
veného kříže pořádaná o Velikonocích vy-
nesla 120 Kč. 

Zjara tohoto roku přikročeno k zalesnění 
rokle v Bílé skále. Vysázeno tam na 10 tisíc  
malých smrčků. Vysazování zúčastnili se po 
večerech dobrovolně mnozí občané a školní 
mládež. (Příště 1. máj, znárodnění….)

 Z kroniky obce přepsala
 ing. václava vlčková, místní kronikářka

 výročí autora 

Friedrich Dürrenmatt 
5. 1. 1921 – 14. 12. 1990
Byl švýcarský dramatik, prozaik, 
kreslíř a grafik. Proslavil se zejmé-
na svými modelovými dramaty. Je 
představitelem epického divadla. 
V roce 1941 po maturitě na bernském 
gymnáziu studoval filozofii,    ger-
manistiku a přírodní vědy. Studium 
dokončil v roce 1945. Filozofií se za-
býval celý život. První hra, která se 
dočkala uvedení, vznikla v letech 
1945/46 a nesla název „Psáno jest“ 
Její premiéra se konala roku 1947. Ve 
stejném roce se Dürrenmatt oženil 
s herečkou Lotti Geisler a společně se 
přestěhovali do Ligertze. Tam vzni-
kl detektivní román „Soudce a jeho 
kat“, jehož děj se odehrává právě 
v této části země. Román dnes patří 
mezi klasiku německy psané litera-
tury. Psal rozhlasové hry i detektiv-
ní romány. Své romány i ilustroval. 
Zřejmě nejslavnějším dílem je drama 
„Fyzikové“, autorem také označo-
vané jako komedie, odehrávající se 
v psychiatrické léčebně. Hra má po-
dobu detektivky a filozofický závěr 
díla je takový, že nikdo neuchrání 
své tajemství. Některé romány byly 
i zfilmovány.
 p. Bareš, knihovník

Srdečně zveme všechny děti  
ve věku od 8 let na 9. ročník letního tvoření.

Nabízíme výtvarné vyžití ve dnech: 12.–16. 7. | 19.–23. 7 | 2.–6. 8. | 9.–13. 8.

Program na dané téma - v čase od 8.10 do 16.00 h, modelování z keramické 
hlíny, tvoření z látky, papíru a korálků, různé výtvarné techniky

V ceně - veškerý výtvarný materiál, výpaly a nářadí. Náročnost práce bude 
přizpůsobena věku dítěte.  To vše pod odborným vedením v keramické dílně 
a prostorách rodinného domu se zahradou.

Doprava, svačina – vlastní (Kněževes u Prahy, Nad Hřištěm 130), 

Oběd – v ceně, zajištěn z místní restaurace dle aktuálního menu 
a vlastního výběru

Pitný režim – zajištěn (přineste si vlastní lahev s uzávěrem)

   Keramické výrobky budeme natírat engobami, 
   po zaschnutí a výpalu budou k vyzvednutí během prázdnin.

Kontakt
HRNČÍRNA-Keramika Hana Drsková, 

Nad Hřištěm 130, 252 68 Kněževes u Prahy
tel.: 605 286 500 (17.00 - 19.00) | e-mail: hana.drskova@tiscali.cz 

Rádi Vám na Váš e-mail zašleme přihlášku, kontaktujte nás. 
Na všechny se těší Hana Drsková.

Více informací najdete na www.tvoriveleto.estranky.cz
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 Barevný týden a karneval 

Ještě před tím, než byly v rámci vládních 
opatření uzavřeny všechny mateřské školy, 
jsme v naší školce stihli uspořádat tradiční 
Barevný týden završený karnevalem. 

Barevný týden tentokrát zahrnoval  
zelené pondělí, žluté úterý, červenou  
středu a modrý čtvrtek. v pátek pak byl 
uspořádán barevný karneval. 

Barva dne se vždy promítá do všech čin-
ností, oblečení dětí, výtvarných aktivit a do-
konce i do svačinek připravovaných naší 
Ivankou. Máme i Barevné pohádky, barev-
né písničky. Barevný týden je vždy u dětí 
velmi oblíbený. 
K uspořádání karnevalu jsme využili sál 
KD. Předem jsme ho pro děti vyzdobili, při-
pravili jsme několik hravých disciplín, děti 
se navzájem ve svých maskách představili, 
k tanci hrál hudebník Pavel na akordeon. Byl 
to den, který si děti jako jeden z posledních 
užili ve víru zábavy ve větším kolektivu. 

 vaše školka

 noční hra – školka distančně 

Vládní opatření nám kvůli špatné covidové situaci takřka ze dne 
na den uzavřela na začátku března školku. Paní učitelky zůstáva-
jí s dětmi v kontaktu a připravují pro ně řadu distančních aktivit. 
Některé činnosti jsou spíše výtvarného charakteru a jsou určeny na 
doma. Inspiraci poskytují paní učitelky i v oblasti hudební výchovy, 
ale také nabízejí pohádky k tématu. Pro předškoláky je pak vzdě-
lávání povinné a má svá daná pravidla.  Předškoláci jsou se svými 
paní učitelkami v pravidelném spojení a zaměřují se na grafomoto-
riku, sluchovou a zrakovou percepci, rytmizaci řeči a další doved-
nosti potřebné ke zdárnému vstupu do školy. 

Vláda i nadále doporučuje procházky, i když tentokrát nám je ome-
zila na území obce a pouze s příslušníky jedné domácnosti. Pro děti 

ze školky, které bydlí 
přímo v naší obci, se 
proto snažíme připra-
vit a takové aktivity, 
které mohou provo-
zovat venku právě při 
rodinných procház-
kách. Chystáme je 
tak, aby se daly plnit 
individuálně a tedy 
za dodržení všech 
nařízených vládních 
opatření. 

A tak jsme pro děti připravili Noční hru. Přihlášené rodiny měly 
určený čas startu tak, aby se nikdo s nikým nemusel potkat. Děti si 
s baterkou prošly určenou trasu a hledaly na ní devatenáct zvířat, 
která na ně ze tmy svítila odrazkami. Na konci trasy děti dostaly 
malou odrazkovou samolepku, mohou si ji nalepit třeba na helmu, 
když jezdí na kole.  O hru byl velký zájem, zúčastnilo se 25 dětí s 11 
rodinami. Málem jsme se nevešli do času, kdy už je tma, ale ještě 
není zákaz vycházení. 

Všem rodinám patří poděkování za hladký průběh hry, kdy opatře-
ní nikdo neporušoval. Covid běží naší obcí, během této aktivity však 
k žádnému covid setkání nedošlo, a to opravdu jen o fous a jen díky 
dodržení pravidel. 
 vaše školka 

Mateřská
škola
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 cesta kolem světa po Kněževsi 

Během vládního uzavření připravujeme 
dětem ze školky aktivity pro zpestře-
ní procházek s rodinami po omezeném 
území obce. 

Hry připravujeme v souladu s aktuálním 
tématem Integrovaného bloku, který by 
jinak ve školce probíhal. První takovou 
aktivitou byla Cesta kolem světa. Po Kně-
ževsi bylo připraveno sedm stanovišť, 
ke každému světadílu jedno. Na plakátu 
byly k dispozici stručné informace o kon-
tinentu, pár obrázků a hlavně jednoduché 
úkoly. Najít v hájku 12 klokanů, proběh-
nout se rychle jako gepard, spočítat deset 
zrnek rýže, postavit pyramidu z kostek 
a podobně. Máme zprávy, že úkoly plni-
ly i jiné rodiny, které se školkou nemají 
nic společného, dokonce i nějací dospělí 
se nechali strhnout. Doufáme, že hra po-
skytla zpestření a inspiraci při pohybu po 
tak omezeném území obce. K přípravě hry 
nám posloužily zejména dětské encyklo-
pedie a atlasy. Mezi dětmi je tento druh 
literatury velmi oblíbený. 

Nyní chystáme další hru, téma máme Zví-
řátka na vsi i v Zoo. Paní učitelky si dávají 
záležet, aby úkoly děti bavily, něco málo 
se přitom dozvěděly, zopakovaly si, co už 
vědí. A aby je hra zavedla do nejrůznějších 
zákoutí v obci. 
 vaše školka 

 cesta kolem světa po Kněževsi - reakce

Dobrý den,
Valinka moc pozdravuje všechny paní uči-
telky. Posíláme dvě fotky z plnění úkolů 
z cesty kolem světa po Kněževsi a jednu 
s vyrobeným totemem. Moc děkujeme. 
 Gabriela Maternová

Dobrý den, 
v příloze posílám fotky z plnění úkolu při 
cestě kolem světa v Kněževsi. 
 S pozdravem, Jana vidmanová

Zápis do Mateřské školy 
Kněževes 

Zápis do školky bude letos na základě 
pokynů MŠMT probíhat zcela distančně.  

Vyzvednutí přihlášek: 
•  Osobně na základě předchozí  

domluvy termínu na adrese  
msknezeves@centrum.cz 

•  Elektronicky – na vyžádání na téže 
adrese

•  V období 15. 4. – 15. 5. 2021  
na stránkách obce 

Odevzdání přihlášek: 
• V období 2. – 16. 5. 2021
•  Osobně po předchozí domluvě 

termínu 
•  Poštou (rozhodující je datum podání 

na poštu)
•  E-mailem s ověřeným podpisem 

zákonného zástupce
• Do datové schránky školy: cneqt74

Přihláška musí obsahovat potvrzení 
lékaře o povinném očkování dítěte. Na 
přihlášky doručené po termínu nebude 
brán zřetel. O výsledcích zápisu budou 
zákonní zástupci vyrozuměni na kontak-
tech uvedených v přihlášce. Ředitelka 
školy si může vyžádat originály či ověře-
né kopie dokladů v případě pochybností 
o pravosti v přihlášce uvedených údajů.
 
 Těšíme se na vás! 
 Vaše školka 

ŘeDitelstVí ZáKlaDNí šKOly stŘeDOKluKy, p.o. 
Vyhlašuje ZáPis Dětí 

narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem
Zápis dětí se bude konat v průběhu měsíce dubna bez přítomnosti dětí. Vyplněnou přihlášku lze do školy doručit následujícími způsoby:

•  svou soukromou datovou schránkou do datové schránky školy (iD datové schránky: vt3ma7a) - do 23.4.2021

•  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu nelze žádost registrovat)  
– reditelstvi@zsamsstredokluky.cz - (1.4. - 23.4.2021)

•  poštou (v krajním případě) - Zš, školská 82, 252 68 středokluky, na obálku napište „Zápis“- (1. 4. - 23. 4. 2021) 
do 30. 4. 2021 pouze po telefonické domluvě

•  osobním podáním zákonného zástupce: 
– osobní podání v ředitelně školy – školská 82, středokluky ,ve dnech: 13. 4., 14. 4. 2021 od 7 - 8 hod., od 12 - 15 hod.

                         
   Více informací na     www.zsstredokluky.cz                                           Mgr. ivana Bádalová – ředitelka školy

Základní škola
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 nabídka

Vážené spoluobčanky(é), COVID na nás klade mnohé nároky a všichni přemýšlíme jak si pomáhat. Už více jak dekádu pomáhám s interne-
tem a počítači, kde se dá. Nedávno mne jeden spoluobčan bydlící nad střediskem přivedl na myšlenku dalšího způsobu pomoci.

Vyměňoval doma počítače, a velké staré monitory mi nabídl. Po dohodě jsme je obratem instalovali do školy, aby se našim učitelům zlepšily 
podmínky pro distanční výuku. Po listopadovém zvýšení výkonu internetu, to byl další krok jak pomoci.

A k čemu mne inspiroval? Pokud máme doma starší PC techniku a nevíte co s ní dejte vědět. Pokud byste naopak potřebovali nějakou 
techniku pro děti, práci z domova či opravu dejte vědět. Zkusím naprosto zdarma výměnu zprostředkovat, techniku vyčistit a nastavit. 

 Hodně zdraví, vláďa Bareš
Kontakt na mne: 
mobil 606 611 351, e-mail: vladimir.bares@centrum.cz

 Distanční výuka u paní učitelky Farové.

Pro velký ohlas na soutěž „Podzim“ a „Vánoční výzdoba“ 
Český svaz žen Kněževes vyhlašuje 

soutěž o Velikonoční výzdobu
(nutno vidět od vchodu z ulice)

Od 7. do 30. dubna 2021 
čekáme na vaše hodnocení. 

Fotky výzdob vyvěsíme na facebooku Kněževsi, kde je „lajkujte“, 
nebo  hodnocení zašlete elektronicky na e-mail: bohdana.pavlikova@seznam.cz;  sms na 606 643 874, 

nebo vhoďte papírek do schránky  čp. 137.

10 nejlepších opět dostane překvapivé ceny !!!     

Děkujeme všem – dětem i dospělým – že se zúčastní, kreativně 
se „vyřádí“a přispějí ke zkrášlení a zviditelnění naší krásné 

a upravené obce. Fantazii se meze nekladou …                                               

Bohdana Pavlíková 
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Soutěž  vánoČnÍ vÝZDoBa  2020

Přes 70 různých vánočních nápadů. Na 
vrátkách, vratech, u vchodů domů - klasic-
ké vánoční věnce, trpaslíci z vysokých tújí,  
na plotě zavěšený adventní kalendář s úko-
ly pro děti, krmítko ozdobené plněnými 
ořechy pro ptáčky, polystyrenový sněhu-
lák, kamínky pomalované vánočními moti-
vy,  srnka s mládětem ze dřeva, Santa Claus 
na komíně…. Vždycky jsem překvapená, co 
všechno lidé vymyslí nebo podle návodu 
zhotoví . I tentokrát se zapojili nejen naši 
rodáci, ale  i většina nově přistěhovaných 
Kněževáků a to je moc fajn. 

Stále jsme čekaly, že se situace umoudří. 
Covid nám to neusnadnil.  Takže ceny jsme 
těm nejvíce bodovaným předaly až koncem 
února,  venku a opět před zdravotním stře-
diskem.   Dětem - Adamčíkovic, Botkovic, 

Čefelínovic, Drábkovic, Hrbáčkovic, Pejc-
lovic, Slabových a dětem do MŠ Kněževes. 
Dospělým -  1. Adamčíkovi, 2. Zelenkovi, 3. 
Holanovi, 4. Pittermannovi, 5. Hanzlíkovi, 
6. Kobrovi, 7.-8. Krausovi, Pavlíkovi, 9.-10. 
Pedrosovi a Valentkovi. Zvláštní cenu za 
zhotovení a neustálé vylepšování Betlému 
u našeho obchodu dostala „dynastie“ Hanz-
líků (Hanzlíkovi, Zelenkovi a Adamčíkovi).
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže,  
a těm, jejichž hodnocení mi přistálo v mailu, 
v mobilu nebo v poštovní schránce jen tak 
na kousku papíru.  

Na žádost dětí i některých spoluobčanů 
vyhlašujeme i jarní soutěž – tentokrát o nej-
hezčí, nejnápaditější, nejromantičtější, pros-
tě nejnejnej VELIKONOCE 2021 (viz plakát 
– Velikonoční výzdoba)
Za ČSŽ Kněževes
 B. Pavlíková

Český svaz žen klub Kněževes 

akce v roce 2021
 Dětský den 

Sobota 29. 5. od 10.00  na sportovním hřišti
Dopoledne plné ukázek, soutěží a zábavy. 
Malování na obličej, tetování, skákací hrad, 
cesta za pokladem. Odměny pro každého. 
Občerstvení pro děti zajištěno. 

 Drakiáda 
Sobota  16. 10. od 10.00 na sportovním hřišti. 
Přijďte společně pouštět draky nebo jiná 
létající tělesa, odměny pro všechny zúčast-
něné. Občerstvení pro děti zajištěno.

 rodinné dlabání dýní a řepy 

 Halloweenská párty 
Sobota  16. 10. od 16.00  v kulturním domě
Přijďte si vydlabat své strašidýlko. Dýně/
řepy, nožíky, lžíce a svíčky s sebou! Občer-
stvení pro děti zajištěno.

 Mikulášská besídka pro děti  
Sobota  4. 12. od 14.00 v kulturním domě
Těšte se na dílničky, zpívání, hraní s pře-
kvapením. Rozsvícení vánočního stromu 
a zpívání koled.

 Soutěž o nejhezčí vánoční svícen
Příjem svícnů  v pátek  3. 12. od 18.00 do 
20.00 v kulturním domě
Svícny vystavíme na Mikulášské besídce  
4. 12. od 13.30 do 17.00, kde budou bodová-
ny dětmi i dospělými.
První tři svícny s nejvyšším počtem bodů 
budou oceněny. Všechny soutěžní svícny 
budou vydraženy a výtěžek předán dětem 
do naší školy.

Předvánoční taneční zábava
Sobota  4. 12. od  20.00  v kulturním domě 
K tanci a poslechu bude hrát skupina PRE-
MIUM BAND. Bohaté kolo štěstí – tradičně 
spousta dobrot. Vstupné 90 Kč.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i pra-
rodiče. vaše přízeň a radost dětí je naší 
odměnou.

Český svaz žen – Klub Kněževes pořádá 10. ročník cyklovýletu

 KNĚŽEVES – LIDICE
v sobotu 19. června 2021
Sraz v 9.45 na nádraží Středokluky
Trasa cca 35 km pohodlnou cestou 
Kněževes-Podlešín (cyklovlak), Vinařická hora,
cyklostezka okolo Kladna, Lidice , Kněževes 
(Maštal). Věřím, že i letošní jubilejní  se nám 
podaří uskutečnit.

 Bohdana Pavlíková (606 643 874)
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TJ Sokol 
Kněževes

Ve středu 27. 1. 2021 nás zasáhla smutná 
zpráva. ve věku 67 let zemřel dlouholetý 
správce sportovního areálu Petr Berka. 
Jako trenér vedl mužstvo od 1. 8. 1998 do 
března 2007. V případě potřeby zaskočil 
jako platný hráč. Nesmazatelně se vryl do 
našich srdcí a fotbalu v Kněževsi. Čest jeho 
památce.
 Jakub Šebesta

 Spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

Sleduj nás na internetu:
internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal |instagram: tj.sokol.knezeves |e-mail: sokol.knezeves@gmail.com

chovatelé
Omlouvám se všem čtenářům, že jsem je 
zval na naši lednovou výstavu, která se bo-
hužel neuskutečnila. Všichni jistě víte proč. 
Sice jsme měli připravená zvířata, rozeslané 
přihlášky, které jsme byli nuceni stronovat, 
ale bohužel pro vás, kteří jste chtěli zakou-
pit chovná zvířata, bylo nepořádání výstavy 
zklamáním. Na konci tohoto článku se po-
kusím to alespoň trochu napravit.

Také začátek letošního roku byl značně 
neobvyklý. Nejen tím, že byl teplejší než 
obyčejně, ale hlavně únorové výkyvy ne-
byly ideální pro chov. Nevím jak komu, ale 
u mne se to projevilo opožděním snášky 
a líhnivosti. Zatím co předchozí léta jsem 
měl již koncem ledna alespoň 10 kuřat, letos 
v polovině března mám pouhé 2 kuřata a to 
ještě křížence. Je vidět, že “poručíme větru 
dešti” neplatí. Pro nás je důležité, že se nám 
prozatím vyhnula ptačí chřipka. Neumím 
si představit chovatele, kteří po celou zimu 
chovali drůbež s menším užitkem a nyní 
musí celá hejna zlikvidovat.

Jak jsem slíbil na začátku, uvedu naše 
chovatele, co který chová a jejich kontakt.   
Pokud to bude možné, tak vám jistě  
vypomohou se svými přebytky.

 J. Boukal: Kněževes

drůbež: Wyandota velká, perlička; holubi: 
Český stavák
tel.: 605 356 364 | e-mail: boukalj@seznam.cz

 Dologová: Hostouň

králík: Francouzský beran; drůbež: kachna 
pižmová, husy
tel.: 777 739 386 | e-mail: robik1@volny.cz

 Hlavatka: Hostouň

králík: Činčila velká
tel.: 792 202 769

 Hlůže: Hostouň

králík: Burgundský
tel.: 724 672 854

 Kapalin: Středokluky

králík: Meklenburský
tel.: 606 705 638

 Krunt: Suchdol (Dobrovíz)

králík: Meklenburský; drůbež: kachny

 Marek: Středokluky

drůbež: sasexka
tel.: 702 008 447

 olišar: Hostouň

králík: malý beran
tel.: 720 285 787

 rákosovi: Kněževes

králík: Německý obrovitý strakáč; drůbež: 
vlašky; holubi: Moravský pštros, King
tel.: 607 585 431; 

 Šafránek: Hostouň

holubi: Brněnský voláč, Slovenský voláč
tel.: 732 835 238;

Prosím, volejte jen opravdoví zájemci.
Přeji všem spoluobčanům brzké probuzení 
ze současného uzavřeného stavu.

 Kněževes 13. 3. 2021,  
 J. Boukal

Baráčníci
Stejně jako řada obcí baráčnických, tak i te-
tičky a sousedé Obce baráčníků Kněževes se 

snažili dle možnosti komunikovat mezi se-
bou hlavně přes sociální sítě. Komunikovali 
s okolními baráčnickými obcemi, župami, ve-
leobcí i OÚ. Vyřídili administrativu směrem 
k vyšším složkám. Sousedé popřáli tetičkám 

k MDŽ. Okolí Rychty se snažili udržet v čis-
totě. Snad už přijde doba pro rozšíření baráč-
nických aktivit.
 oB Kněževes 
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Je za námi rok 2020, který jsme v daných 
podmínkách pandemie nemoci covid 19  
všichni prožívali s nadějí, že v novém roce 
2021 si vše vynahradíme a plánované akce 
se jen o rok posunou. 

V paměti máme loňskou únorovou výsta-
vu s názvem „Portrét v Čechách pohle-
dem dvou staletí“ uspořádanou v Císař-
ské konírně na Pražském hradě, kterou 
členové spolku Havlíček navštívili. První 
a na dlouhou dobu bohužel  poslední naše 
akce uskutečněná v roce 2020. Výstava 
představila výběr z malířských a sochař-
ských děl vzdálenější i nedávné minulosti 
s důrazem na slavná díla českých autorů, 
jakými byli např. J. Mánes, V. Hynais, F. 
Ženíšek, M. Švabinský a také J. Štursa a L. 
Šaloun.

Mezi tyto naše mistry patří také malíř 
českých dějin, historických výjevů, žánrů 
a portrétů - Václav Brožík, od jehož naro-
zení uplynulo letos 5. března 170 let.    
Pocházel z nemajetné rodiny, která žila ve 
vesničce Železný Hamr u Plzně.  Pozdě-
ji se rodina přestěhovala do Prahy. Když 
přišla doba k zápisu do učení, vstoupil 
Brožík do tiskařské dílny, i když jeho pra-
vým snem bylo malování. V jeho touze po 
studiu na umělecké škole mu pomohla 
šťastná náhoda a  roku 1868 bylo Brožíko-
vi umožněno vstoupit na Akademii v Pra-
ze. Po ukončení studia odjel do Německa, 
aby studoval umění nejdříve na Akademii 
v Drážďanech a poté na Akademii v Mni-
chově. V roce 1879 podnikl studijní cestu 

do Nizozemí, kde studoval staré vlámské 
a holandské malíře. Po odchodu do Paříže 
si brzy získal uznání kritiky i veřejnos-
ti a k jeho slávě mu pomohl také sňatek 
s dcerou bohatého finančníka a obchodní-
ka s uměním Sedelmayera.   

Václav Brožík pak žil střídavě mezi Paříží 
a Prahou, kam od roku 1893 dojížděl hlav-
ně vyučovat na Akademii. Stal se  členem 
generace Národního divadla – pro krá-
lovskou lóži v Národním divadle vytvořil 
soubor Tři doby země české. Byl jedním 
z představitelů akademického realismu 
i historického romantismu. U portrétů mu 
šlo o věrné vystižení podoby a společen-
ského postavení portrétovaného. Stal se 
nejznámějším českým malířem v Evropě 
poslední čtvrtiny 19. století, který jako 
člen Francouzského institutu vstoupil 
mezi „40 nesmrtelných“, což se žádnému 
jinému českému umělci nikdy nepodařilo. 
Proslavil se jako autor historických obra-
zů upozorňujících na velké momenty čes-
kých dějin, mezi jeho nejznámější díla pa-
tří: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, 
Defenestrace, J. A. Komenský, Husitka.
Václav Brožík zemřel 15. dubna 1901 v Pa-
říži na selhání srdce. Pohřben je  na hřbito-
vě Montmartre.

Poslední výstavu souborného díla Vác-
lava Brožíka uspořádala Národní galerie 
v prostorách Valdštejnské jízdárny na jaře 
roku 2003.

 Za spolek Havlíček sepsala L. Kučerová

PiD
 Zahájení sezony přívozů od 27. 3. 2021

Od soboty 27. března 2021 se k celoročním 
přívozům P1 a P2 připojí i všechny dosa-
vadní tradičně sezonní přívozy. Lodní 
linky P3 až P7 v oblasti Holešovic, Podo-
lí, Smíchova a Modřan vyplují ve stejném 
režimu jako loni a zlepší tak například 
spojení na nákup potravin či do lékárny 
či zjednoduší cesty do práce například 
s kolem (přívozem P3 místo oklikou přes 
Barrandovský most).
Přívozy jsou velice hygienický způsob do-
pravy, protože jsou neuzavřené a dosta-
tečně provětrávané čerstvým vltavským 
povětřím. Více informací naleznete na 
www.pid.cz/privozy.

Spolek Havlíček

 Seznam pražských přívozů 

 v provozu od soboty 27. března 2021:

P1 Sedlec – Zámky: 
V provozu denně do 20:00, 
v pracovní dny od 5:25, 
o víkendech od 6:45.

P2 v Podbabě – Podhoří: 
V provozu denně do 22:00, 
v pracovní dny od 5:25, 
o víkendech od 6:30.

P3 Lihovar – veslařský ostrov: 
V provozu denně do 22:00, 
v pracovní dny od 7:00, 
o víkendech od 8:00.

P4 císařská louka – Kotevní: 
V provozu denně od 8:15 do 19:00–21:00 
podle denního světla.

P5 císařská louka – výtoň: 
V provozu denně od 8:15 do 19:00–21:00 
podle denního světla.

P6 Lahovičky – Modřany: 
V provozu denně do 19:00–21:00 
podle denního světla, 
v pracovní dny od 7:00, 
o víkendech od 8:00.

P7 Pražská tržnice – ostrov Štvanice – 
rohanský ostrov: 
V provozu denně do 19:00-22:00 
podle denního světla, 
v pracovní dny od 7:00, 
o víkendech od 8:00.
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HaSiČi
Vážení spoluobčané a čtenáři,
po delší době jsme opět zde. V tomto ob-
dobí obvykle píši jak jsme prožili výroční 
valnou hromadu, jak se těšíme na Josefskou 
zábavu, anebo na jaké školení a přípravu se 
chystáme. Nic z toho se však nekoná a za-
tím není jasné co bude dál a jaká opatření 
nás ještě čekají. Přece jen jsme nezaháleli, 
2.1. jsme se sešli v 8:00 na návsi a rozděle-
ní do několika družstev a prošli jsme celou 
obec a posbírali odpadky a odpálené ra-
chejtle po oslavách konce roku. Práce nám 
zabrala cca čtyři hodiny, ale výsledek byl 
znát a stálo to za to.

Z důvodu nízkých teplot jsme, byli nuceni 
9. ledna vypustit vodu z cisterny, protože 
ve stávající zbrojnici klesají teploty pod 
nulu stejně rychle jako venku. No, třeba 
to bylo letos naposledy co jsme ji, ve staré 
zbrojnici, vypouštěli...

Na stavbě nové zbrojnice se snažíme i my 
přiložit trochu ruku k dílu. Pravidelně do-
vážíme na stavbu vodu. Při této příležitos-
ti jsme při prvním závozu rovnou napus-

tili cisternu a připravili auto na případný 
výjezd.

Z důvodu nařízení HZS ČR jsme museli 
vypustit tzv. pěnotvornou látku z auta. Dů-
vodem bylo, že pěna, kterou jsme měli ve 
voze, již podle nových směrnic nesmí být 
používána a ani nesmí být v nádrži v cister-
ně. A tak jsme vzali sud a pěnidlo vypustili.
V této době vám ani nemohu napsat, co vše 
plánujeme a co nás čeká, protože to neví 
nikdo z nás. Jen podle roku 2020 kdy jsme 
měli velké plány: vypsané přihlášky na 
školení, vytvořené pozvánky a plakáty na 

zábavy, potrénováno na závody, anebo jen 
připravené dřevo na čarodějnice. Z důvo-
du celosvětové situace se nic z našich plánů 
neuskutečnilo. Avšak plány i elán máme, 
jen nám do toho nesmí nikdo“ hodit vidle“. 
Za mě osobně si přeji, abychom se všichni 
sešli, je jedno jestli na pálení čarodějnic, 
anebo na dětském dni. 

Do příštích dnů přeji nám všem hodně 
zdraví, pevné nervy a brzký návrat k nor-
málnímu životu. 

 Za SDH a JSDH, Jan Drábek 

 Bohoslužby online a bratrství

Před Vánocemi jsem napsal, že „skoro 
všechny naše jistoty jsou pryč“. A nezbývá 
mi, než to potvrdit i před Velikonocemi. 
Celý svět ještě bojuje s pandemií Covidu. 
Sice už máme vakcíny, ale objevily se nové 
„varianty“ a návrat k „normálnímu životu“ 
je ještě k nedohlednu. V den, kdy píšu ten-
to článek, ještě nevíme, jak budeme moct 
slavit Velikonoce (stejně jako jsme nevěděli 
několik týdnů před tím, jak budeme moci 
slavit Vánoce). Postupně si zvykáme na to, 
že nejlepší a nejjistější řešení je online vysí-
lání a víceméně to technicky zvládáme. Ve 
farnosti spolu s Komunitou Chemin Neuf 
jsme se už rozhodli nabídnout na YouTube 
všechny obřady spojené se slavením Veli-
konoc, od Zeleného čtvrtku do Velikonoční 
neděle, přes Velkopáteční obřady a Veliko-
noční vigilii (viz detaily níže). Ale toužíme 
po tom, aby se maximální počet lidí mohl 
zúčastnit fyzicky.
Doba „home office“, „distančního studia“ 
a „online konferencí nebo bohoslužeb“ 
už trvá dlouho a asi mnoho z nás se pře-

svědčilo na vlastní kůži, že člověk není 
stvořený pro to, aby žil jenom ve „virtu-
ální realitě“. Potřebujeme osobní a fyzické 
kontakty. Snad ta krize nás poučí, že inter-
net, sociální sítě a virtuální realita můžou 
být dobrý sluha, ale že se nemáme nechat 
uzavřít do této bubliny. Papež František 
nás varuje ve své encyklice Fratelli tutti – 
„Všichni bratři“ (č. 33):

„Lačně jsme se vrhli na vytváření sítí, 
a přitom jsme ztratili chuť bratrství. Coby 
vězňové virtuální reality jsme ztratili chuť 
a vůni pravé reality“. Ale píše také (č. 8): 
„Velmi si přeji, abychom v této době přispě-
li uznáváním důstojnosti každého člověka 
k obnově celosvětového úsilí o bratrství. 
Potřebujeme společenství, které nás pod-
poruje a pomáhá nám, ve kterém si může-
me navzájem pomáhat hledět do budouc-
nosti. Jak je důležité společně snít!“

Přeji vám, abyste neztratili naději a nepře-
stali snít o světu, kde společenství a bratr-
ství nebudou jenom prázdná slova.

 otec alain cleyssac 
 administrátor farnosti

online velikonoční bohoslužby z kláš-
tera Komunity chemin neuf (na YouTu-
be kanále Komunity Chemin Neuf)

•  Zelený čtvrtek (1. dubna), 18h30min: 
obřad Zeleného čtvrtku (mše sv. na pa-
mátku Večeře Páně)

•  Velký pátek (2. dubna), 18h: Velkopáteč-
ní obřady

•  Bílá sobota (3. dubna), 20h: Velikonoční 
vigilie

•  Velikonoční neděle (4. dubna), 12h: mše 
sv. ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Odkazy na www.tuchomerice.farnost.cz 
nebo www.chemin-neuf.cz

církev
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 reakce na článek pana Boukala 

 v Kněževáku (4/2020) 

Před sedmi lety jsme nepronajali pozemky 
zahrádek jako celek ZO ČZS Kněževes I, 
ale přistoupila jsem k individuálnímu pro-
nájmu jednotlivých zahrádek, proto abych 
zamezila praxi předprodávání nájemních 
smluv za odstupné a zamezení zřizování 
nových staveb bez vědomí, natož souhlasu 
vlastníků pozemků. Již tehdy částečně zani-
kl původní smysl organizace, pronájem za-
hrádek jednotlivým členům. Část výboru se 
s tím dodnes nesmířila. Tady vidím příčinu 

zášti až nepřátelství, pocit ztráty jakési dů-
ležitosti a moci při rozhodování komu bude 
zahrádka pronajata. Problémů vzniklých 
takovým přístupem k majitelům bylo mno-
ho. Co jsem zcela podcenila, jsou důsledky 
ustavičného štvaní vůči mé osobě. Pro Vaši 
představu - realita roku 2019, museli jsme na 
zahrádkách a přilehlém uzavřeném vstup-
ním pozemku řešit: 
5 x úmyslně poničený zámek, naposledy za-
cpáním zlámanými jehlami u vrat směrem 
do družstva. 
2 x mechanicky, velikou silou vylomené 
elektrické otvírání vchodových vrat.
Svévolné odstranění robustního zámku 
na vratech. Vylomenou branku k zahradě.                                                                                                           
(vše zaprotokolováno Policií ČR)  

Reakce na poškozování našeho majetku ze 
strany předsedkyně a členů výborů nepři-

jatelná. Posléze jsme náhodou zjistili, že 
bez našeho souhlasu a vědomí bylo zřízeno 
sídlo ZO u nás na nemovitosti (zapsáno 1. 
ledna 2014). Tato skutečnost byla předsed-
kyní nejprve zapřena. Náprava byla zjedná-
na až po písemné pohrůžce podání podně-
tu k rejstříkovému soudu. Jen pro přesnost 
rozhodnutí členské základy zrušení ZO ČZS 
k 31. říjnu 2020 (informace z článku) nebylo 
do dnešního dne realizováno.

Zdá se, že přímá komunikace nese výsled-
ky. Zahrádky jsou pronajaty, vesměs pů-
vodním nájemcům a mohla jsem přistoupit 
ke smlouvám na delší dobu. Do budoucna 
doufám, že si zahrádek užijí v klidu, pohodě 
a ve vzájemném respektu.

 V Kněževsi 9. 2. 2021
 Jindra Sedláčková

napsali 
jste nám

 Benešov nad Ploučnicí 

 perla saské renesance

Zámecký komplex v Benešově nad Plou-
čnicí je jedinečnou ukázkou architektu-
ry z období přerodu vladislavské gotiky 
a renesance – tzv. saské renesance, proto 
se právem řadí mezi nejvýznamnější do-
chované památky České republiky. Uvnitř 
tří zpřístupněných zámků se nachází bo-
hatě vybavená dobová expozice mapující 

život šlechty. Starý německý rytířský rod, 
pocházející z místa Salhausen nad Sálou 
u Dessavy, který se později usadil v Míšeň-
sku. Rod se v průběhu 15. století rozšířil do 
několika příbuzenských větví. Počátkem 
16. století příslušníci jedné rodové větve 
Salhausenů, jejíž zakladatelem byl Bedřich 
ze Salhausenu († 1480), přicházejí do sever-
ních Čech na Děčínsko a Ústecko a usazují 
se zde. Postupem doby část rodu vymřela 
a část se jich vystěhovala v 17. století zpět 
do Míšeňska a v dalším držení majetku se 
vystřídalo několik německých i českých 
rodů. Tři návštěvnické okruhy: Horní zá-
mek, Dolní zámek a Wolfův palác. 

Více na www.zamek-benesov.cz.
 p. Bareš

Tip na  
výlet
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