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Vážení spoluobčané,

od posledního vydání „Kněževáka“ uběhly dětem prázdniny a začal 
školní rok. V tomto čase obec nezahálela, stavba zázemí sportovního 
areálu je hotová a kolaudace bude během září. Věřím, že proběhne bez 
závad a že se toto dílo stane další chloubou obce. V kapli Roman Ho-
lan pokračuje tak, aby zednické práce skončily do 28. 9., kdy na svá-
tek sv. Václava proběhne tradiční mše. V posledním čísle Kněževáka 
jsem uvedl, že ČOV naběhla do zkušebního provozu. Přitom se zjistila 
velká hlučnost dmychadel, která rušila blízké okolí hlukem. Dodava-

telská fi rma hladinu hluku omezila na minimum ke spokojenosti sousedů. Teď se máme opět 
čím chlubit, protože vyčištěná voda má velmi dobré parametry. Sečení trávy probíhá vcelku 
velmi dobře díky spolupráci s panem Chládkem, když tyto práce v poslední době provádějí 
převážně jeho zaměstnanci. Došlo i k pokácení borovice před zdravotním střediskem z důvo-
du nemoci stromu. Novou výsadbu zajistíme s pomocí „Letiště Praha“, takže strom by měl být 
na Vánoce připraven ke zdobení.

K  31. 8. 2016 skončila svoje působení v Kulturním domě v Kněževsi rodina Máslova. V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na obsazení nového správce. Doufám, že nový správce 
bude plnit naše požadavky na čistotu a provoz KD. Naše obec se stává známější i díky vyhlíd-
kovému valu u oplocení letiště. Denně jsou tam davy lidí. To přináší i zvýšené potřeby úklidu 
v této lokalitě. Jako ve většině mých vystoupení se zaměřuji k čistotě obce a třídění odpadů. 
Někteří občané, ale i přespolní, nechápou, že povinností je třídit odpad a ukládat ho do sběr-
ných kontejnerů. Musím se zmínit také o odpadkových koších. Ty jsou určeny pro malý pří-
ležitostný odpad a sáčky na psí exkrementy. Někteří občané si je však pletou s popelnicí nebo 
s kontejnerem. Není možné, aby koše byly každý týden plné. Další problém, který nás trápí, 
je vandalismus. Nově upravené čekárny nám opět někdo posprejoval, takže devastoval úsilí 
našich volejbalistek. Vážení spoluobčané, pomáhejte nám prosím udržovat pořádek v obci. 
V průběhu srpna rezignoval na post zastupitele obce pan Čeněk Zach pro velké pracovní vy-
tížení. Na tomto místě mu děkuji za práci, co pro obec udělal. Na uvolněné místo nastoupil od 
1. 9. 2016 pan Petr Dobiáš. 

Poslední věc, co chci připomenout, je skládkování biologického odpadu. Toto je rozděleno na 
dvě části. Listí a drobný odpad patří na hromadu u plotu, větve do prostoru za plotem. Nic 
jiného tam nepatří, ačkoli někteří z nás považují tuto službu za povinnost obce a dávají tam 
vše, co nepotřebují. Provoz je otevřen každou sobotu od 14 do 15 hodin. Bez dozoru nebude 
nikdo vpuštěn.

Přeji Vám všem v nadcházejícím podzimním období hezké počasí a hodně zdraví.

Stanislav Kett ner
starosta obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
sobota 1. 10. od 20.00 Posvícenská zábava (KD Kněževes)
sobota  22. 10. od 10.00 Drakiáda (na fotbalovém hřišti v Kněževsi)   
sobota  22. 10. od 15.00 Halloweenská párty (KD Kněževes)   
neděle  23. 10. od 10.00 Sbírka Diakonie (KD Kněževes) 



Kněževák 3/2016 2

Usnesení OÚ

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 13. 6. 2016

 ZO schvaluje:

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

 ZO bere na vědomí:

1) informaci Ing. V. Vlčkové – v květnu 
proběhlo v místní kapli vítání 11 nových 
občánků obce.
2) návrh manželů Máslových na snížení 
měsíčních záloh na energii v pohostinství 
kulturního domu na 3000 Kč –  bude řešit 
rada obce. 
3) informaci Mgr. L. Černého o vydání ča-
sopisu Kněževák do 24.6.2016 a o možnosti 
uvádět  novinky ze života  v obci na webu 
a facebooku obce. 
4) informaci starosty St. Kettnera o úmrtí 
naší občanky Lídy Mazurkové a násled-
ném vyklizení obecního bytu, kde žila. 
Dále o řešení zeleně v obci (posekání trav-
ních ploch a ostříhání živých plotů). 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 25. 7. 2016 

 ZO schvaluje:

1) pokácení borovice před mateřskou ško-
lou v Kněževsi a vysazení vzrostlého smr-
ku za cenu cca 30 až 50 tisíc korun.
2) rozpočtové opatření č. 5/2016.

 ZO bere na vědomí:

1) informaci o reakci správce KD na snížení 
zálohy na energie.
2) informaci o zaslání žádosti SÚ Hostivi-
ce o prodloužení stavebního povolení na 
sportovní areál do 31. 10. 2016.
3) informaci o opravě stolů z MŠ Kněževes.

Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes 
ze dne 22. 8. 2016 

 ZO schvaluje:

1) Zkrácení výpovědní doby pí Máslové 
z KD Kněževes k 31. 8. 2016.
2) souhlasí s mimořádným darem pro SDH 
Kněževes ve výši 20.000.- Kč.
3) souhlasí s nákupem 100 ks knihy „Péťa 
potřebuje pomoc“ ve výši 4.900.-Kč.
4) nesouhlasí s nákupem a nabídkou na 
pořízení leteckého snímku obce Kněževes 
ve výši 6.400.- Kč od p. P. Beránka (www.
aviationzoom.cz).

5) souhlasí se žádostí č.j. 113 na změnu 
stavby užívání v č.p. 114 a to pouze za pod-
mínek dodržení zákona pro rekolaudaci 
příslušné stavby.

 ZO bere na vědomí:

1) informaci starosty obce o průběhu výbě-
rového řízení na správce KD Kněževes.
2) informaci o petici občanů týkající se zvý-
šeného provozu na ulici „Na staré silnici“ 
z důvodu zvýšeného průjezdu autobusů 
a kamionů zapříčiněné otevřením logistic-
kého centra Amazon.
3) informaci starosty obce o probíhajících 
rekonstrukcích budov v majetku obce (ka-
biny na hřišti, kaple). 
4) informaci o chystané rekonstrukci „Are-
ál pro psy - Kněževes“, kdy investorem je 
GŘ Cel (MF ČR).
5) informaci starosty obce o rezignaci p. Č. 
Zacha na funkci zastupitele obce k 31. 8. 2016.

 ZO obce ukládá:

starostovi obce zaslat dopis na odbor výstav-
by a hejtmana Středočeského kraje a to v sou-
vislosti se zaslanou peticí občanů a jejich stíž-
ností na zvýšený provoz v „Ulici na staré“. 

Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Kněževes se bude konat 30. listopadu 2016 
od 19.00 v KD v Kněževsi. Srdečně zve 
všechny občany OÚ Kněževes.

Obecní úřad

Poděkování
Dne 11. 5. 2016 byla na Obecní úřad 
v Kněževsi podána žádost ohledně vy-
budování retardéru Na Staré silnici. Jsme 
velice rádi, že obec žádosti vyhověla a ne-
chala postavit dva retardéry, a to jeden 
před přechodem a druhý  za přechodem. 
Na první pohled je zřejmé, jak se toto 
místo vybudováním retardérů stalo mno-
hem bezpečnějším pro všechny občany  
Kněževsi. Děkujeme.

Za občany Kněževsi  
Petra Adamčíková.

Obec Baráčníků Kněževes děkuje  
partnerům akce „5. Novodobé Staročeské 
máje 2016“: OÚ Kněževes, v.p. AGRO, 
PERSA, AGRIVEP, SENZORY, 
LINK AMERIKA, Stavebniny – Sluka, 
GOOD YEAR, p. Kosík Miloslav, 
p. Červený Milan, p. Kettner Jiří, 
p. Souček Robert, Sbor dobrovolných 
hasičů Kněževes, ČSŽ – Klub Kněževes, 
Spolek Havlíček, Spolek chovatelů, 
TJ Sokol Kněževes.

 Obecní knihovna

Bertolt Brecht 10. 2. 1898 – 14. 8. 1956 
Německý dramatik, spisovatel a divadelní 
režisér, jehož tzv. epické divadlo výraz-
ně ovlivnilo divadelní tvorbu 20. století. 
Studoval literaturu, filozofii a medicínu. 
Studia nedokončil, stal se rebelantským 
kritikem měšťáckého způsobu života a fa-
lešných společenských konvencí. Jeho prv-
ním velkým úspěchem bylo drama Bubny 
v noci (1919), napsané v expresionistickém 
duchu. V r. 1924 se stal v Berlíně dramatur-
gem Německého divadla. V r. 1926 se se-
známil s dílem K. Marxe, jehož názory ho 
zaujaly nikoli jako ideologické učení, ale 
jako způsob, jak se racionálně orientovat ve 
společenském vývoji. V r. 1928 měla premi-
éru Třígrošová opera, na níž se skladatel-
sky podílel Kurt Weill. Třebaže hra pojed-
návala o spodině společnosti, její úspěch 
zajistil Brechtovi nečekanou popularitu 

a písně ze hry (např. song o Meckie Messe-
rovi) se staly světovými hity.  Po převzetí 
moci nacisty z Německa uprchl do USA. 
V tvorbě se plně soustředil na boj proti fa-
šismu:  Matka Kuráž a její děti (1941), Za-
držitelný vzestup Artura Uie (1941), Kav-
kazský kruh (1945), Dny komuny (1948). 
Po poválečném rozdělení Německa mu 
nebylo umožněno vrátit se do jeho západní 
části, a proto se v r. 1949 usadil ve východ-
ním Berlíně. Jako básník vynikl ve sbírkách 
Domácí postila (1927) a Bukovské elegie 
(1953).

Seznam knih
Důležitá informace pro čtenáře i zá-
jemce o četbu: na internetových strán-
kách OÚ www.knezeves.cz je aktuali-
zovaný seznam knih obecní knihovny.  

 Pavel Bareš 
 knihovník

 Internet

www.klfree.net (stránky sdružení, veške-
ré informace o dění, kontakty na techniky, 
hospodáře, atd...)

is.klfree.net (každý připojený zde má svůj 
„účet“, tj. údaje o platbách, svoje kontaktní 
údaje atd..)
sledovanitv.cz (lide s připojením Klfree 
mohou sledovat klasickou tv na pc...)
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 Z kroniky obce Kněževes

Dne 25. ledna po 20. hodině byla u nás 
pozorována nádherná polární záře. Rudá 
záře dosahovala až k zenitu oblohy a byla 
prostoupena několika světelnými sloupy. 
Rudý oblouk na obloze sahal od Klad-
na až směrem k Roztokům. Pod rudým 
obloukem v dolním obzoru byla obloha 
modrošedavě jasná. Kolem 21. hodiny po-
lární záře zmizela. Pozorována na četných 
místech u nás i v celé Evropě. Rudá záře 
způsobila, že někde vyjížděli i hasiči jako 
k ohni.

Jako každoročně zapálil hasičský sbor 
v předvečer narozenin presidenta Osvo-
boditele T. G. Masaryka při silnici za hřbi-
tovem „Vatru.“ Letos poprvé vzdána T. G. 
Masarykovi tím posmrtná vzpomínka.

Dne 23. března proveden cvičební nálet na 
Prahu v předem neurčenou dobu. Večer 
provedeno v obci zatemnění. CPO vyzkou-
šela v obci svoji pohotovost.

Již od roku 1933 se pracuje na ruzyňském 
letišti „Praha“, které asi rok již soustřeďu-
je celý dopravně letecký provoz. Poněvadž 
tato velká stavba budí zájem i v naší obci, 
pro zajímavost uvádím některá získaná 
čísla a informace. Přesný záznam pracov-
ních směn do poloviny roku 1937 činí 380 
000 směn, což odpovídá stálému zaměst-
nání 323 lidí. Největší denní zaměstnanost 
se pohybovala při plánování přistávací 
plochy v prvním roce stavby kolem 550 lidí 
a pak hlavně při rozvinutí plného pracov-
ního tempa v letech 1935 a 1936, kdy pra-
covalo denně až 750 lidí. Čísla jsou živými 
důkazy, že stavba měla vliv na snížení po-
čtu nezaměstnaných.
Při úpravě přistávací plochy bylo přesunu-
to 570 000 m² půdy a oseto asi 900 000 m² 
země. Obestavěný prostor letištních budov 
měří přes 200 000 m² a zastavěna plocha 
téměř 30 000 m². Váha ocelové konstrukce 
hangárů činí asi 16 500 q. Položeno bylo 9,5 
km kanalizačního potrubí. Délka osvětlo-
vacích, telefonních a jiných kabelů měří 60 
km. Vydlážděno bylo asi 60 000 m² plochy 
provozní.
Letiště má 365 m nadmořské výšky a leží 
200 m nad hladinou Vltavy, nebylo tedy 
možné připojení na pražský vodovod. 
Voda se čerpá ze studně asi 32 m hluboké, 
opatřené úchytnou štolou o obsahu 50 m³. 
Stavba je stále ještě v proudu. Především 
z důvodů bezpečného přistávání za špatné 
viditelnosti  bylo nutno zvětšiti letiště asi 
o 150 ha. Znamená to prodloužení stavby. 

To provádí se v tomto roce směrem k Hosti-
vici. Mimo to však i jinak je třeba letiště ne-
ustále zdokonalovati a přizpůsobovati no-
vým požadavkům leteckého provozu, jeho 
bezpečnosti, rychlosti, pravidelnosti. Vždyť 
bude ještě upraveno 5 km provozních drah 
– přistávacích silnic, aby letiště vyhovovalo 
plně i mimo suché letní období.

Obecní volby ve zdejší obci konány dne 
12. června. Počet voličů byl 370. Z nich 
volilo 330 voličů. Počet platných hlasů byl 
330. Volební číslo vyšlo 21.
Obdrželi hlasů a mandátů:
Republikáni    144 hlasů; 7 mandátů
Komunisté      108 hlasů; 5 mandátů
Živnostníci        49 hlasů; 2 mandáty
Čsl. socialisté   29 hlasů; 1 mandát
Zvoleni byli: 
Za Republikány František Hostouš, rol-
ník; Václav Staněk, malorolník; Dr. Václav 
Kubr, ředitel Agrární banky; Josef Chvoj, 
statkář z č. 17; Dr. František Mašek, stáva-
jící obvodní lékař; Václav Čermák, mlynář; 
Josef Bartoň, knihař. 
Za Komunisty František Solil, dělník; Jiří 
Danaj, dělník; Josef Kratochvíl, dělník; Ka-
rel Jouzek, řeznický dělník; Antonín Von-
dráček, dělník. 
Za živnostníky František Micka, obchodník 
uhlím, František Mach, mistr truhlářský. 
Za Čsl. socialisty Antonín Čermák, státní 
cestář.
Ve schůzi dne 2. července složili všichni 
zvolení slib věrnosti Čekoslovenské repub-
lice a zvoleni:
Starosta František Hostouš – všemi hlasy, 
místostarosta František Solil – všemi hlasy; 
radní: Josef Chvoj z č. 17, František Mach, 
Karel Jouzek.
Finanční komise: z obecního zastupitel-
stva Dr. František Kubr, Josef Bartoň, Josef 
Danaj, František Micka. Z občanstva: Fran-
tišek Kubr z č. 46, Josef rákos, J. Zvonař, St. 
Kozák.
Stavební komise: V. Staněk č. 37, Frant. 
Mach, V. Čermák č. 31
Osvětová komise: V.Nykles, Dr. Mašek. J. 
Bartoň, Dr. V. Kubr
Hospodářská komise: Ant. Vondráček, Fr. 
Kubr č. 46, Josef Horák, F. Poklop
Zdravotní komise: Dr. Frant. Mašek, Ant. 
Čermák, V. Staněk č. 37, V. Čermák č. 31
Hřbitovní komise: J. Bartoň, F. Micka,  
F. poklop, J. Kratochvíl
Knihovní a letopisecká komise: V. Nykles, 
J. Bartoň, K. Jouzek, Ant. Čermák
Pokladník: Josef Bartoň
Zahradník: Antonín  Čermák
Knihovník a kronikář: Václav Nykles

V měsíci červnu provedl okresní výbor 
Praha – venkov uválcování silnice okresní 
procházející obcí.
Ještě žádný ze všesokolských sletů  
v Praze nebyl tak krásný jako 10. Nikdy ne-
cítil národ tak dobře, co mu dává sokolství, 
jako tenkrát, kdy se sokolský slet připojil 
k 20. výročí státního osvobození. Desátý 
slet byl více než projevem tělesné zdatnosti. 
Byl velikou manifestací Sokolstva a všeho 
našeho lidu pro obranu naší samostatnosti 
a demokratické svobody. Projevy nadšení 
znějící ve dnech sletových pražskými uli-
cemi a sletištěm staly se mocnou posilou 
naší národní odolnosti. Statisíce obětavých 
jedinců přispělo ke zdaru sletu. Z naší obce 
cvičilo na sletě 9 žáků, 15 žákyň, 7 dorosten-
ců, 6 dorostenek, 7 mužů a 7 žen.

Slintavka a kulhavka přenesena toho času 
z Afriky do Evropy. Rozšířila se ve Fran-
cii, v Německu a v jiných státech, pronikla 
přes všechna ochranná opatření i do naše-
ho státu. Postupovala od pohraničních obcí 
dále do nitra země. V naší obci objevila se 
v měsíci červnu nejprve u Oličů v č. 61. 
Postižen byl postupně všechen dobytek ve 
všech stájích v obci. Průběh nemoci byl po-
měrně mírný, padly 4 kusy dobytka. Proti 
nemoci byl dobytek očkován. Asi po 3 mě-
sících se slintavka více neobjevila.

V důsledku ochrany civilního obyvatel-
stva proti leteckým útokům pořádány 
z nařízení úřadů kurzy, ve kterých se do-
stalo potřebných znalostí těm, kteří do kur-
zu byli povoláni. Tento kurz konaný večer 
ve škole vedl Dr. Fr. Mašek, zdejší lékař a J. 
Bartoň, knihař.

V předvečer úmrtí presidenta Osvobodite-
le T. G. Masaryka pořádána zdejším Soko-
lem večer dne 13. září u Tatíčků smuteční 
tryzna za účasti občanstva a školní mlá-
deže. O významu a životě T. G. Masary-
ka promluvil A. Němec, řídící učitel v. v. 
a program další vyplnila školní mládež 
případnými recitacemi a zpěvy.
V domě č. 105 otevřena t. r. prodejna „Vče-
ly, nákupní středisko komunistických or-
ganizací.

Dne 24. září t.r. vyhlášena mobilisace, je-
jíž průběh působil též ve zdejší obci. Od 
časných hodin ranních projížděla zdejší 
obcí motorová vozidla obsazená záložní-
ky spěchajícími splniti svoji povinnost. Na 
silnici shromažďovali se záložníci ze zdejší 
obce, neb z obcí sousedních a vojáci již zde 
službu konající zastavovali pro ně auta, by 
mohli rychle dostihnouti svého shromáž-
diště. Hospodáři odváděli koně do kasáren 
v Ruzyni, rovněž i majitelé motorových 
vozidel splnili svoji povinnost. Ve dne 

Historické okénko: rok 1938
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i v noci byl na silnici čilý ruch, působený 
vojenskými transporty, k němuž přispíval 
i pobyt vojenských oddílů službu a ochra-
nu zde konajících a jiných zde se řadících. 
Dojem této naší mobilisace působil svým 
klidem a pevným odhodláním. Ale z vůle 
mocnějších rozhodnuto jinak.
O hlavní hon dne 17. prosince zastřeleno 
138 zajíců. Osvětová činnost projevuje se 
v činnosti místních spolků, k nimž v tomto 

roce přibyl nově založený odbor „Národní 
jednoty severočeské.“
V obecní knihovně čítající 607 knih přiby-
lo v roce 20 knih. Čtenářů bylo 60, výpůjček 
612. Sokol sehrál 1 dětské divadlo, místní 
spolky uspořádaly 8 tanečních zábav.
V tomto roce doprovodili občané v Kně-
ževsi na poslední cestě ty, jenž uloženi 
k věčnému spánku na hřbitově: Kateřina 
Pejclová z č. 13, manželka bývalého depu-

tátníka. 21. 1. Anna Čermáková, manželka 
cestáře z č. 75 ve věku 54 let; 6. 3. Karel 
Poupa z č. 14, bývalý deputátník. 9. 6. Josef 
Čermák, kolář z č. 67 stár 68 let. 1. 9. Marie 
Doubková z č. 104 ve věku 82 roků, toho 
času nejstarší v obci. 28. 12. Anna Věchtí-
ková, vdova po železničním zaměstnanci 
z č. 85, stáří 78 let. Buď čest jejich památce!
 Přepsala kronikářka obce 
 Ing. Václava Vlčková

Tradice
 ČARODĚJNICE v Kněževsi

Jak to všechno vzniklo … / Jako volejbalisté 
z Kněževsi během roku jezdíme na různé 
turnaje po naší krásné vlasti. V minulém 
roce jsme byli také v jižních Čechách. Když 
jsme projížděli obcemi, tak v některých 
byly vidět za okny, na domech, v parcích, 
u rybníků … zahalené postavy – ČARO-
DĚJNICE. Moc se nám to líbilo jako zpes-
tření atmosféry v obcích. Řekli jsme si, že 

bychom něco podobného mohli udělat i v 
Kněževsi.  No a před blížícími se letošními 
„čarodějnicemi“ přišla Jana Čermáková za 
Magdou Čefelínovou a připomenula jí tuto 
myšlenku. Slovo dalo slovo a během krát-
ké doby se to „čarodějnicemi“ v naší obci 
jen hemžilo. Jedna „krásnější“ než druhá 
�. Překvapením bylo, před kolika domy se 
„čarodějnice“ objevily. Dokonce i na návsi, 
u Ouvalky, na stromech … A tak vznikla v 
naší obci další nová tradice. No a nejenom 
děti se mohou těšit na příští „rej čaroděj-
nic“ v Kněževsi.   
 Luděk Černý

 Prodloužení minibusové linky 194 
 na Malostranskou

Na základě požadavku městské části Praha 1 a z dů-
vodu zlepšení možností přestupů na další linky bude 
od 16. července 2016 trvale prodloužena stávající mi-
nibusová linka 194 z dosavadní průjezdné konečné 
zastávky Staroměstská přes Mánesův most do zastáv-
ky Malostranská, kde bude umožněn přímý přestup 
na tramvajové linky dále na Malou Stranu, Hradčany 
i do Dejvic a na Letnou. 
Minibusová linka 194 je ze Staroměstské vedena dále 
přes Staroměstské náměstí, Dlouhou třídu a Petrskou 
čtvrť ke stanici metra Florenc. Linka je v provozu ce-
lotýdenně cca mezi 7:00 a 20:00 v intervalu 30 minut 
a jsou na ní provozovány bezbariérově přístupné mi-
nibusy. 
 Zdroj:
 PID – Informační zpravodaj č.12/2016

 Reakce na autobusové zastávky 

 v Kněževsi

Dobrý den paní Farová, 
tak to je pecka!! Dle mého úplně nejlepší a nejhezčí za-
bezpečené zastávky, co zatím máme!! Přeposílám ur-
čitě kolegům, zejména Zbyňkovi Janoškovi – myslím, 
že vás kontaktuje, aby mohl do mapy přesně označit 
nově zabezpečené zastávky! Vážně se mi to strašně 
líbí a určitě to budeme dávat za vzor! Můžu se jenom 
zeptat, co jste to použili? Konkrétně jaké samolepky, 
kde jste je sehnaly atd.? Moc děkujeme! 

 Mějte se krásně, 
 Lucie Hošková

 

 

VÝKUP 
JABLEK 

 
 

KLADNO 
výkupna kovů, areál Koněv, Huťská 318 

 
Zahájení výkupu: 22. 8. 2016 

 
Kontaktní osoba: p. Linz - tel.: 601 337 096 

www.ekometalkadan.cz 
 

Výkupní doba: Po - Pá   7 - 16 hod 
                            So       7 - 12 hod 

Po dohodě i mimo tuto výkupní dobu 
 

Nejvyšší výkupní ceny 
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 Co se chystá na „zelené trávě“ aneb přijďte se podívat na náš fotbal

Naše fotbalové družstvo během letní přípravy odehrálo několik turnajů s okolními kluby. 
Během turnajů se odzkoušelo nejen několik nových hráčů, ale i navrátivších se Kněževeských 
legend. Některé, například Karel Řezníček či Miloš Rákosník, nastupují i k mistrovským zá-
pasům, které začali tradičně v polovině srpna. 
K 12. 9. jsme odehráli 3 mistrovské zápasy a získali 4 body. 
Zajímají-li vás průběžné výsledky, detailnější popisy a sem tam fotografie, sledujte náš 
web na adrese www.knezessokol.estranky.cz. Na stránkách postupně doplňujeme
i odkazy na okolní kluby.
 Přijďte nám fandit.
 V. Bareš

 Volejbal – Kněževeský pohár / 3. 9. 2016

Krásný slunečný den a v 9 h zazněla píšťalka, která odstartovala již IX. ročník volejbalové-
ho turnaje o „Kněževeský pohár“. Turnaj se konal na sportovním areálu v Kněževsi, hrálo 
se na dvou hřištích. Akci pořádal volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes. Zúčastnilo se ho 7 
družstev - umístění: 1. Ďáblové, 2. SOSák Stochov, 3. Elita Kněževes B, 4. Elita Kněževes A, 
5. Tuchoměřice, 6. Čmeláci Černovičky, 7. Smečaři – ty dostaly z keramiky ručně vyrobenou 
místní kapličku. Vítězné družstvo Ďáblů symbolicky převzalo putovní pohár pro rok 2016 
(hráli: Jakub Černý, Jakub Ondruška, Radek Škvor, Jana Vančová, Martina Zelenková, Ra-
dek Zelenka). V rámci turnaje se konal II. ročník v „Ruských kuželkách“. Zúčastnilo se ho 15 
soutěžících – umístění: 1. Zbyněk Vojáček ze Smečařů, 2. Luděk Černý a 3. Petra Adamčíková 
z družstva Kněževes B. Během akce se každý z účastníků i diváků mohl občerstvit nejenom 
grilovanou dobrotou. Ocenění za pomoc při organizaci turnaje dostala rodina Šarapatkova, 
rodina Čefelínova a Gábina Barešová. Při akci se poprvé využil i prostor nové budovy, kterou 
obecní úřad nechal vybudovat pro zkvalitnění zázemí sportovního areálu. Volejbalový oddíl 
děkuje TJ a partnerům akce za finanční a materiální pomoc.  
 Pro Kněževák připravil Luděk Černý.

 Brigáda

Ve čtvrtek 1. 9. si členové volejbalového oddílu udělali brigádu na úklid volejbalového hřiště 
a okolí – odstranili bující plevel, nalajnovali hřiště, natřeli volejbalové sloupy ... V sobotu před 
zahájením turnaje pomohl správce areálu Petr Berka „fukarem“ uklidit hřiště.
 Pro Kněževák připravil Luděk Černý.

 Nohejbal

Přijďte si zahrát / Nohejbalový tým 
shání nové hráče /i začátečníky/ na 
pravidelné hraní. Hrajeme každou 
středu a neděli od 18.00 do 20.00 ho-
din v Kulturním domě v Kněževsi.  
Kontakt: Vláďa Dvořák,
tel.: 606 056 326.

Podzim 2016 (*domácí zápasy)
ne 18.9.* 16.30 Kněževes – Čísovice
so 24.9. 16.30 Jinočany – Kněževes
st 28.9.* 16.30 Kněževes -  

Vrané nad Vltavou
so 8.10. 16.00 Nučice – Kněževes

ne 16.10.* 16.00 Kněževes – Statenice
ne 23.10. 15.30 Kosoř B – Kněževes
ne 30.10.* 14.30 Kněževes – Červený Újezd
so 5.11. 14.00 Kazín – Kněževes

ne 13.11. 14.00 Jíloviště B – Kněževes

Svaz žen  
- Klub Kněževes

 Termíny akcí Českého 

 svazu žen – Klub Kněževes  

 na rok 2016

Drakiáda: sobota 22. 10.  2016 od 10,00 
-13,00 hod. na hřišti.
Halloweenská párty - dlabání dýní 
a řepy: sobota 22. 10. 2016 od 15,00 – 
17,00 hod. v KD
Diakonie - Humanitární sbírka: nedě-
le 23. 10. 2016 od 10,00 -12,00 hod. v KD
Mikulášská pro děti: sobota 3. 12. 2016 
od 14,00 - 17,00 v KD
Mikulášská zábava pro dospělé: sobo-
ta 3. 12. 2016 v KD od 20,00 hod. K tan-
ci a poslechu hraje kapela PREMIUM 
BAND.
Další plánované akce: výlety, seminá-
ře, návštěva muzikálů a  divadel - in-
formace budou dodávány průběžně ve 
vývěsce před obchodem.

TJ Sokol Kněževes

Sběr vysloužilých elektrospotře-
bičů stále pokračuje. Kromě stan-
dardních sběrných míst u některých 
našich členů je veřejným sběrným 
místem prostor u staré hasičské 
zbrojnice. Všem, kteří nám vyslou-
žilou el. techniku věnují, děkujeme. 
 SDH Kněževes
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 „Zlato“ pro kněževeský volejbal …

A je to tu ... poprvé v historii kněževeského volejbalu dosáh-
la „Elita Kněževes“ TJ Sokol Kněževes nejenom na „bednu“, 
ale přímo na „zlato“. V sobotu 10.9. se konal II. ročníku volej-
balového turnaje v Tuchoměřicích. „Eliťáci“ vyhráli všechny 
zápasy a obsadili v kvalitně obsazeném turnaji z pěti druž-
stev 1. místo ( 2. Tuchoměřice B, 3. Roztoky, 4. Dejvice, 5. 
Tuchoměřice A ). Za Kněževes hráli: Jakub Černý, Lenka 
Černá, Luděk Černý, Ivana Roučková, Jaroslav Roučka, Jana 
Součková a Robert Souček. V příjemném prostředí tucho-
měřického sportovního areálu se organizátoři pod vedením 
Karola Bˇoma velice důstojně zhostili pořadatelské činnos-
ti. Organizátorům turnaje děkujeme a našim volejbalistům 
přejme, ať na „bedně“ stojí co nejčastěji ... Voleji zdar.        R

 Turnaj v Dolanech

V sobotu 9.7. si opět po roční pauze volejbalisté „Elity Kněževes“ TJ Sokol Kněževes poměřili síly s dalšími družstvy na volejbalovém 
turnaji v Dolanech. Již XIV. ročník, který pořádala TJ Sokol Dolany, se zúčastnilo 8 družstev a Elita skončila 6. Za Elitu hráli: Petra Adam-
číková, Magda Čefelínová, Lenka Černá, Vladimír Bareš, Luděk Černý a Roman Linhart. Větrné, ale slunečné počasí, dobrá „kuřátka“, 
skvělý mok a doprovodný program v „Ruských kuželkách“ přispěly ke zdárnému průběhu turnaje. Jako vždy velké poděkování patří 
organizátorům turnaje v čele s Ladislavem Míkou. ( Pořadí družstev: 1. Nulová šance, 2. Rumová šance, 3. EX – K, 4. Turvelp, 5. Pobřežní 
hlídka, 6. Elita Kněževes, 7. Kamarádi, 8. Žádný líný zadky ) Pro Kněževák připravil Luděk Černý.

 Datum: 7. 10. 2016 – 10. 10. 2016 

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

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

 Do kontejneru nepatří:

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

 Datum: sobota 8. 10. 2016

od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Sběrna bude přistavena:
před Obecním úřadem v Kněževsi

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

 Nebezpečné odpady:

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

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

Obecní úřad Kněževes 
a FCC Regios, a.s.
pořádají svoz velkoobjemové-
ho odpadu pro obec Kněževes

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

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí 
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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Ve svém příspěvku bych vám ráda při-
blížila nevšední událost, které jsem se 
zúčastnila za náš Spolek Havlíček Kně-
ževes dne 29. 7. 2016. 

U příležitosti 160. výročí úmrtí našeho pat-
rona Karla Havlíčka Borovského uspořádal
spolek Jednota KHB ze Strakonic pietní 
vzpomínkové shromáždění u jeho hrobu 
na Olšanských hřbitovech v Praze. Přizval 
spolky s podobným zaměřením, které se 
prezentovaly spolkovými prapory, dále 
se programu zúčastnil zástupce minister-
stva kultury, paní starostka Prahy 3, ředi-
tel Muzea KHB z Havlíčkova Brodu a také 
zástupci Dělnické besedy Havlíček z Řev-
nic. Předseda Jednoty KHB ze Strakonic 
ve svém vystoupení přiblížil život a dílo 
Karla Havlíčka ve vztahu k současnosti, 
herečka Valerie Zawadská svým zvučným 
hlasem přednesla úryvek z Tyrolských ele-

gií. Dále přednesl svůj příspěvek zástupce 
ministerstva kultury a paní starostka Pra-
hy 3 mimo jiné pozvala přítomné do nově 
upraveného parku s Havlíčkovou sochou 
na náměstí stejného jména. Po celou dobu 
stáli po jedné straně hrobu čestnou stráž 
praporečníci a proti nim stáli „ havlíčkovci 

z Řevnic“. S velkou pietou byly položeny 
na hrob kytice zúčastněných spolků a insti-
tucí. Závěrem zazněla česká hymna. 

Myslím, že shromáždění zanechalo ve 
všech přítomných hluboký dojem. Já sama 
jsem odcházela z tohoto místa plná dojetí 
a byl to opravdu výjimečný zážitek.

 Libuše Kučerová

Vážení přátelé,
nastal čas bilancování, co se nám v chovech 
povedlo a na co si musíme dát příště po-
zor. U králíků vybíráme mláďata, vhodná 
pro další chov, tetujeme v uších -správně 
slechy - a to v levém slechu číslo přidělené 
okresním registrátorem, tj. původ potom-
ka, v pravém číslo okresu a měsíc a rok 
narození. Původy se hlásí na registračním 
lístku okresnímu registrátorovi, který na 
každého jedince vystaví papíry, kde uvede 
datum narození, původy otce i matky. Po-

kud budete kupovat čistokrevného králíka 
na výstavě, měl by mít takováto označení.
U holubů a drůbeže je to jednodušší. Ho-
lubi se označují - obyčejně na pravé noze 
- kroužkem, který má vyryta následující 
označení: původ země, velikost kroužku 
- pro každé plemeno je jiné číslo kroužku 
- rok vydání a pořadové číslo kroužku. Ka-
ždý rok bývá označen jinou barvou krouž-
ku. Holuby je třeba kroužkovat tak do týd-
ne, jinak se jim kroužek těžko navléká.
U drůbeže je to obdobné se dvěma rozdí-
ly. Většina plemen má rozdílné rozměry 
kroužku, tj. velikost, a protože se pozná 
pohlaví až u starších zvířat, kroužkuje se 
cca ve 3 měsících. Při posuzování je pod-

mínkou, že kroužek je nesnímatelný a na 
druhé straně nesmí bránit růstu nohy. 
U kohoutů musí být nad ostruhou.

 Nejbližší výstavy:

Slaný 17. - 18. 9. 2016
Rudná 23. - 24. 9. 2016
Bohdalov 1. - 2. 10. 2016 - 3000 zvířat
Zdice 1. - 2. 10. 2016
Kladno 8. 10. 2016 - jeden den
Kralupy 15. - 16. 10. 2016
Hostivice 21. - 22. 10. 2016
Lysá n. Labem
celostátní výstava 18. - 20. 11. 2016 
 Jaroslav Boukal

Spolek Havlíček

Chovatelé

 Kultura dialogu a setkání (pokračování) 

V předchozím vydání Kněževáku jsem psal o „kultuře dialogu 
a setkání“. Ale v létě bylo v Evropě hodně událostí, které ukáza-
ly, že ne všichni tuto kulturu uznávají (myslím na různé atentáty 
a hlavně na vraždu kněze během mše sv. ve Francii). Ale bylo také 
hodně příležitostí k setkání a dialogu na evropské nebo celosvě-
tové úrovni, například mistrovství Evropy ve fotbalu ve Francii, 
olympijské hry v Brazílii nebo Světový den mládeže v Polsku. 
Tam se setkali lidé různých národností, názorů nebo i náboženství 
a prožili společně v pokoji silné okamžiky.

Osobně jsem se v srpnu zúčastnil menšího mezinárodního setkání: 
byl jsem v Maďarsku na setkání členů Komunity Chemin Neuf ze 
tří zemí (Maďarska, Slovenska a České republiky). Bylo tam také 
několik Francouzů a Němců i jeden Afričan (z Burundi). Bylo to 

náročné, protože bylo potřeba všechno překládat do tří jazyků, 
ale bylo to velmi obohacující a velmi radostné. Setkání s druhým 
a upřímný dialog přinese pokoj a radost. 

V naší farnosti nepotřebujeme překlad do tří jazyků, ale jsme vel-
mi rozdílní, a já mám na začátku tohoto školního roku touhu pro-
žít tuto atmosféru setkání a dialogu i u nás. A vidím hned v září 
dvě příležitosti -  jednu „u mě“ v Tuchoměřicích a druhou „u vás“ 
v Kněževsi. Jak jsem o tom už psal, ve čtvrtek 22. září od 18h30 do 
20h30 vás zveme na večeři, krátkou promluvu o křesťanství a dis-
kusi v klášteře v Tuchoměřicích. To bude první setkání tzv. „Kurzů 
Alfa“, pozvání se bude opakovat ještě desetkrát každý čtvrtek do 
1. prosince, ale můžete se přijít nezávazně podívat jen na jediné 
setkání. Druhá příležitost „u vás“ bude tradiční poutní mše sv. 
v kapli sv. Václava ve středu 28. září v 10h.

 Těším se na vás!
 P. Alain Cleyssac
 administrátor vaší farnosti  

Církev
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 Autobusové zastávky - zamyšlení …

Autobusové zastávky jsou „vizitkou“ každé obce či města. Říká se: „Jaká zastávka, taková obec.“ V naší obci máme několik zastávek 
BUS. Ať na hlavní trase na Prahu nebo i směrem na ALP… Když byly zastávky ještě cihlové, tak žáci ZŠ chodili a počmárané zastávky 
vymalovali. Potom obec do těchto zastávek před několika lety investovala nemalé peníze - moderní vzhled, nenásilné včlenění do místní 
zástavby, upravená nástupiště. Místní mateřská škola si vzala za své zastávky vyzdobovat dětskými výtvory a informacemi. Moc hezké. 
Pro děti to je jedna z cest vytvářet si pozitivní vztah k obci. Začátkem května t. r. volejbalistky z iniciativy pí Ivy Farové věnovaly hodně 
času na to, aby všechny zastávky ozdobily barevnými kolečky a ochránily tak ptactvo před průhledným sklem a tím i možností uhynutí 
při náletu na sklo. Hodně práce, hodně peněz, aby obec byla krásná a bezpečná. A současný výsledek? VANDALISMUS. Zastávky jsou 
počmárané, vyryté nápisy do skla… Prostě děs! Nepochopitelné - vizitka naší obce. Sice se neví, kdo to udělal, ale jedno je jisté – udělal 
to myslící člověk, i když v tomto případě je možno pochybovat o významu slova „myslící“. Ale i takoví lidé mezi námi žijí. Obec již delší 
dobu uvažuje o instalaci kamerového systému v obci. Otázkou jsou finanční náklady, obsluha … Možná i to by bylo jedno z řešení, jak 
zabránit podobnému vandalství v naší obci do budoucna. Mohou pomoci i občané... Jestliže budeme lhostejní k tomuto tématu, pak se 
všichni můžeme opravdu těšit na to, jak naše obec bude vypadat za…     
 Mgr. Luděk Černý, zastupitel obce Kněževes

Naši 
sousedé

Kněževáci a Kněževačky, v dnešní rubri-
ce „Naši sousedé“ Vám představíme sta-
rostu obce Tuchoměřic – Ing. Jaroslava 
Radostného. Redakce Kněževáka tímto 
děkuje panu starostovi za rozhovor.

Vážení čtenáři Kněževáka,
nejsem si úplně jistý, jestli Vás odpovědi na 
otázky, které mi položil šéfredaktor Kněže-
váka pan Černý budou zajímat, ale pokud 
to jde, mám vždy snahu vyhovět.
 Ing. Jaroslav Radostný

Můžete nám něco o sobě prozradit – od-
kud pocházíte, co byla vaše původní pro-
fese, jaké máte „koníčky“?
Jsem tuchoměřický domorodec . Otec 
v Tuchoměřicích prodával v potravinách  
a v okolí byl znám přes kopanou a obdobně 
i moje matka prodávala v několika okolních 
obcích v potravinách,naposledy ve Včele 
na Jenerálce.Já chtěl být automechanikem, 
ale otec mi přesvědčil, že bych se měl sna-
žit o něco víc, tak jsem postupně absolvoval 
snad všechny školy , které se zabývaly auty 

a dopravou až po vysokou školu dopravní 
. A tomu odpovídaly i moje pracovní posty 
počínaje technikem v ČSAD, učitelem v au-
toškole  a později i ředitelem největší praž-
ské autoškoly a nakonec technickou funkcí 
v Pražských komunikacích. A tomu odpo-
vídaly i moje koníčky doprava, auta a nako-
nec i počítačové technologie.

Jak jste se dostal na pozici starosty, jak 
dlouho „starostujete“ …? 
To, že jsem starostou, není tak moc moje 
vina. Před volbami do obecního zastupitel-
stva v roce 2002 jsem se v Pražských služ-
bách zabýval organizací úklidu Prahy po 
povodních a tehdejší starosta Tuchoměřic 
pan Hegr mne navrhl do své kandidátky 
do zastupitelstva obce. Ale stala se věc, 
kterou nikdo nečekal-tři dny před volbami 
pan Hegr náhle zemřel a kolegové mi pře-
svědčili, že bych měl zkusit dělat starostu. 
A tak od roku 2002 dělám již 14 let starostu.

Za dobu vašeho působení na OÚ v Tu-
choměřicích se toho událo hodně. Jakého 
úspěchu si vážíte nejvíce a naopak co se 
vám nepodařilo uskutečnit?
Je pravdou, že za 14 let se dá udělat spous-
ta práce, ale nechci si dělat přes vaše novi-
ny reklamu, ale z každé akce, která se po-
daří, mám radost. Například letos to byla 
modernizace čistírny odpadních vod. A co 
se ještě nepodařilo, toho je opravdu hodně 

na několik volebních období. Máme v plá-
nu založit obecní policii, postavit Základní 
devítiletou školu, přestavět kulturní dům 
a další.

Obec vydává Tuchoměřický zpravodaj. 
Jaký postoj máte k tomuto médiu vy 
osobně? 
Na Tuchoměřický zpravodaj jsem pyšný, 
líbí se mi, i když třeba nemá takovou tra-
dici jako Kněževák. Vždy mi potěší kladná 
reakce buď našich čtenářů, a nebo i lektora 
školení o obecních periodikách, který naše 
noviny pochválí.

Připravujete v nejbližší době něco nové-
ho pro občany Tuchoměřic?
Po dokončení čističky, opravě kuchyně 
v mateřské škole a dokončení přístavby 
základní školy jsme se dost finančně vyčer-
pali, tak budeme zase nějakou dobu šetřit 
na opravu kulturního domu.

Jak hodnotíte spolupráci s okolními ob-
cemi a konktrétně s naší obcí Kněževes?
Spolupráce s okolními obcemi je v podsta-
tě dobrá, protože chápu i podle sebe, že 
každý starosta chce to nejlepší a co nejvíc 
získat pro svojí obec. Pokud chcete slyšet 
něco o spolupráci s obcí Kněževes, tak do 
letoška se dá říci, že spolupráce byla také 
dobrá, až v letošním roce mi trochu mrzí, 
že do našich vztahů se v souvislosti s po-
dáním žádosti o dotaci se vloudila jakási 
forma „vydírání“ nebo „závisti“, která nás 
bude stát 4 miliony, pokud dotaci dostane-
me. Zatím jsme žádné peníze nedostali, tak 
to gesto bylo trochu zbytečné.

Co byste popřál čtenářům Kněževáka?
Čtenářům Kněževáka, který se mi také líbí 
pro zajímavý a čtivý obsah bych rád do 
budoucna popřál ještě hodně zajímavých 
a nápaditých článků a hodně spokojených 
čtenářů, kteří se ve vašich novinách najdou.Foto ze zabijačky na oslavu vyhrané žaloby 

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

Kam to všechno posílat?
1) mailem: knezevak.ou@seznam.cz 
2) přinést na Obecní úřad v Kněževsi. 
Když budete mít dotazy, můžete volat na mobil: 723 104 562 (redakce).

Požádejte třeba rodiče nebo někoho blízkého kolem Vás, ať Vám s tím ze začátku 
pomohou … 
Redakce „Kněževáčka“ se už těší na Vaši tvorbu. 
Pozn.: Uzávěrka dalšího čísla Kněževáka  je 30. listopadu. 
Do tohoto data posílejte své příspěvky do rubriky „Kněževáček“. 
 Redakce

K N Ě Ž E V Á Č E K:  součást Kněževáka, ročník 0, číslo 3, září 2016, redakce: Mgr. Luděk Černý, Barbara Kubů, redakční rada: 
Ing. Petra Adamčíková, Mgr. Marie Šarapatková (roz. Davidová), Mgr. Iva Farová, Ivana Roučková, Mgr. Niké Slabová.  ©2016

Želvičkové 
pravidlo 
Po školce 
a po třídě se 
pohybujeme 
pomalu – 
neběháme. 
Běhání necháme 
na zahradu 
a cvičení. 

Utři si nos. / Mrak letí oblohou. / Koza jí celer. / Vezmi je ven. / Kvůli tobě jsem dostal pětku. / Ty granule dej kočce
Neutrať všechny peníze / Pavel bloudí sem a tam. / Podívej celý Tonda. / Old Shatterhand svázal banditu
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 Rekonstrukce mateřské školy bude 

 důkladnější

Nynější zastupitelstvo si po volbách vetklo 
za jeden z hlavních úkolů rozšíření kapa-
city předškolního vzdělávání v obci. Ve 
stávající MŠ byla navýšena kapacita v roce 
2012, ani 39 míst nedostačovalo a letos bylo 
odmítnuto 19 dětí. Jelikož budoucí rozvoj 
obce předpokládá mírné zvyšování počtu 
obyvatel, bylo rozhodnuto o rozšíření ma-
teřské školy ještě letos. 

Obec hledala různé varianty řešení. Na-
konec byla vybrána rekonstrukce prvního 
nadzemního podlaží stávající budovy. Zde 
se nacházely tři byty, jejichž rekonstrukce/
přestavba se plánovala již od 80. let 20. sto-
letí. Bohužel k větší rekonstrukci nikdy ne-
došlo a tento prostor se vykazoval značnou 
zanedbaností. Byty byly uvolněny k 31. 8. 
2015. Ve stejnou dobu již probíhala projek-
ce přestavby bytů na další třídu mateřské 
školy. Byla zvolena varianta umožňující 
spojit jednu třídu mateřské školy pro 24 
dětí a malou třídu družiny pro 15 dětí. Pro-
jekce se ujala společnost Rybář stavební, 
s.r.o., která vzešla z veřejné soutěže. Během 
přípravy stavby vyplynulo několik závaž-
ných problémů, z nichž největším byla za-
hrada. Větší část oploceného areálu vlast-

nila sousední firma Erwin Junker. Všechna 
dřívější jednání zkrachovala. Po usilovném 
jednání daroval pan Junker 720 m² pozem-
ku obci Středokluky za podmínky, že se 
zahrada bude jmenovat „Areál pana Er-
wina Junkera“ za což jsme mu nesmírně 
vděční. Druhým problémem bylo financo-
vání, ačkoli má obec dostatečně finanční 
prostředky ušetřené z minulých let, bylo 
rozhodnuto o žádosti o dotaci. Ve stejnou 
dobu jako projekt byla vybrána ve veřejné 
soutěži také poradenská společnost pro 
získání prostředků z fondů Evropské unie. 
Byly podány žádosti do programu IROP 
a také na Ministerstvo školství (MŠMT). 
Ačkoli žádost na MŠMT napoprvé neuspě-
la, byla obec oslovena jako druhá pod ča-
rou, zda je schopna dokončit MŠ do 1. září 
2016. Po dlouhém jednání bylo přistoupeno 
k vyhlášení výběrového řízení na dodava-
tele stavby. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 
společností. Nejnižší nabídku ve výši 7 127 
856,8 Kč s DPH nabídla společnost MTStav 
Příbram, s.r.o., která započala svoji činnost 
před začátkem školním prázdnin. Celková 
dotace MŠMT činí 6 096 392,10 Kč.

Bohužel se nám nevyhnuly další problé-
my. Po odkrytí podlah bylo objeveno ma-
sivní poškození trámů a jejich záhlaví (cca 
80 %). Proto musela být stavba zastavena, 

jelikož nebyly v rozpočtu plánovány žád-
né zásahy do trámoví. Problém projednalo 
obecní zastupitelstvo a na základě infor-
mací mykologa, projektanta, technického 
dozoru i samotné stavební firmy rozhodlo 
o kompletní výměně stropů v přízemí MŠ 
(podlah v prvním patře). Vybavení mateř-
ské školy bylo vystěhováno do skladova-
cích prostor obce i občanů (za což jim velice 
děkujeme). Kompletní nové stropy budou 
stát 1 897 962,38 Kč s DPH. Z tohoto důvo-
du bude výuka MŠ v září a říjnu přesunuta 
do náhradních prostor v areálu Integrova-
né střední školy Stanislava Kubra. Věříme, 
že děti budou v náhradních prostorách 
spokojené a nejpozději v listopadu se vrátí 
do zrekonstruované mateřské školy. V sou-
vislosti s tímto odsouváme rekonstrukci 
zahrady mateřské školy na jaro 2017. Zápis 
do nové třídy MŠ bude vyhlášen ihned po 
dokončení prací, tedy nejspíše v listopadu 
2016, k dispozici bude 24 míst.
 Zdroj: 
 Mimořádný školní eKLUK, 11. 8. 2016

 KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 

 na pozici ředitele/ky

 Mateřské školy ve Středoklukách  

Z důvodu navýšení kapacity Mateřské 
školy ve Středoklukách vznikla potřeba 
jejího osamostatnění. Doposud MŠ a  ZŠ 
Středokluky fungovaly jako jednotná pří-
spěvková organizace.  Ve chvíli, kdy dojde 
k jejich rozdělení, je třeba, aby každá z or-
ganizací měla svého vedoucího pracovní-
ka. Z tohoto důvodu je vypsáno konkursní 
řízení na vedoucí pozici v mateřské škole. 
Písemnou přihlášku se všemi požadovaný-
mi doklady lze podat osobně na OÚ nebo 
zaslat poštou na adresu Obec Středokluky, 
Lidická 61, 252 68 Středokluky nejpozději 
do 3. 10. 2016 do 15.00 hod. Přihláška musí 
být podána v neprůhledném obalu (obálce) 
zabezpečeném proti neoprávněné manipu-
laci a označená textem: “Výběrové řízení 
ředitel MŠ - NEOTVÍRAT”. 

Kontakt: Mgr. Lenka Gutová, MBA, 
místostarostka obce,
gutova@stredokluky.cz, tel.: 233 900 787

Zdroj: Mimořádný školní eKLUK / 2016

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

Mnoho staveb se však nacházelo v kritickém až havarijním stavu, který způsobila jak mini-
mální údržba, tak devastace a neodborné opravy. Po staletí utvářený obraz vesnic, statků, ze-
mědělských usedlostí i jednotlivých staveb byl v polovině 20. století přerušen a mnohé domy 
i hospodářské objekty pozbyly svých původních funkcí. V některých případech byly ne příliš 
ohleduplně využívány JZD a státními statky, jiné bez užitku chátraly.  V Dobrovízi byla bez-
prostředně ohrožena nejhodnotnější část historického jádra vsi. JZD „Rudá záře“ ve Velkých 
Přílepech požádalo v roce 1983 o upuštění od památkové ochrany usedlostí na jižní straně 
návsi a jejich následnou demolici. Záměru se podařilo zabránit. Vyhlášení legislativní ochrany 
formou památkové rezervace v roce 1995 bylo zásadním krokem k záchraně a novému využití 
celého jádra vsi. Cestu k praktické ochraně usnadnilo zřízení Programu péče o vesnické pa-
mátkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny v roce 1997, který 
Ministerstvo kultury ČR (dále jen MKČR) vytvořilo na podporu obnov nemovitých kulturních 
památek situovaných na území plošně chráněných vesnických sídel a krajinných zón.
Návštěvníci výstavy se mohli dozvědět něco z dávné i nedávné minulosti vsi, mohli srovnat 
proměny vzhledu usedlostí v uplynulých dvaceti letech i ukázky hypotetických dopadů na-
vrhovaných stavebních úprav a demolic, které s ohledem na plošnou památkovou ochranu 
nebyly realizovány. Výstava se snažila ukázat, jak je postupně s novým využitím usedlostí za 
odborného přispění památkové péče i finančních příspěvků MKČR obnovován jejich svébytný 
půvab, který není v rozporu s klopotem 21. století, ale naopak zhodnocením přínosu minulých 
časů pro současnost a doufejme i pro doby budoucí.
Putování výstavy bylo zahájeno v červenci minulého roku vernisáží v Dobrovízi, kde si pobyla 
do konce srpna. V polovině září zavítala do krásného severočeského městečka Úštěk, kde byla 
prezentována na celostátním semináři k problematice lidového stavitelství „Vesnické památko-
vé rezervace a zóny - 20 (10) let od vyhlášení“, v říjnu ji bylo možné shlédnout v Kokoříně na 
semináři „Proměny historické architektury venkova“ a poté na výstavišti v pražských Holešo-
vicích na veletrhu Památky 2015. Koncem roku ji bylo možné navštívit v budově městského 
úřadu v Hořovicích …  Mgr. Markéta Hanzlíková, NPÚ ÚOPSČ

Středokluky/Dobrovíz
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 Kasírování zmatených řidičů u nových parkovacích zón

Zaparkovat v Praze je problém již několik let a pomoci měly smíšené zóny. Jak se však 
ukazuje, mnohdy řidičům zamotají hlavu ještě víc než původní modré zóny. Pokud by 
řidič způsob parkování nepochopil, čeká ho tučná pokuta. Sám jsem se na vlastní kůži 
o tom skoro přesvědčil … Chtěl jsem v srpnu zaparkovat na Praze 6 v blízkosti Puškinova 
náměstí. Když jsem přišel k parkovacímu automatu, byl vypnutý, nikde žádný text … 
Protože jsem byl blízko úřadu pro registraci rezidentských parkovacích karet, vyžádal 
jsem si úředníka, aby mi šel parkovací automat zprovoznit. Po chvilce přemlouvání šel 
k automatu, 10 minut si s ním „hrál“ a pak konstatoval, že mu to nejde. Tak jsme šli spolu 
opět na úřad za odpovědných pracovníkem, aby prověřil funkčnost automatu. Po dalších 
15 minutách nám odpovědný pracovník sdělil, že automat nefunguje … takže výsledkem 
bylo, že jsem téměř půl hodiny strávil u automatu, který nebyl schopen vydat parkovací 
lístek. Tak jsem se sebral a odjel, protože jsem už neměl čas k vyřízení svých věcí ... Do-
poručuji proto všem řidičům, kteří budou chtít parkovat na Praze 6, aby se předem velice 
důkladně seznámili s obsluhou parkovacích automatů a předem se ujistili, že fungují …    
 L. Černý

 Letošní červenec rekordním měsícem 

 v počtu odbavených cestujících

Za červenec 2016 prošlo pražským letištěm 
nejvíce cestujících za jeden měsíc v jeho his-
torii. Za prvních šest měsíců odbavilo Leti-
ště Václava Havla Praha celkem 5 588 971 
cestujících, zatímco za stejné období roku 
2015 to bylo téměř o 355 tisíc méně. Nadále 
se potvrzuje vzrůstající zájem o Prahu jako 
cílovou destinaci. 

 Nová prodejna dárkových předmětů

Na Terminálu 3, kde startují letištní exkur-
ze, byla otevřena nová prodejna s dárko-
vými předměty. Návštěvníci si zde mohou 
zakoupit například turistické známky, 

trička s potiskem letadla Airbus 380, kni-
hy o létání, modely letadel a jiné suvený-
ry. Zároveň byla otevřena i místnost, kde 
se můžete posadit do sedadel z letadla, 
vyzkoušet si záchrannou vestu či dýchací 
masku. 
Zdroj: Zpravodaj pro obce a MČ Prahy 
v okolí Letiště Václava Havla  / srpen 2016

 Dobré sousedské vztahy jsou 

 důležité i pro letiště

Vedení letiště se pravidelně setkává se 
zástupci okolních obcí a městských čás-
tí. Otevřeně informovat o aktuálních zá-
ležitostech ze života letiště i plánech do 
budoucna je základem vzájemné důvěry 
a spolupráce. Koncem června se uskutečni-
lo společné setkání přímo na letišti. Volení 
zástupci okolních lokalit byli kromě stan-
dardních informací seznámeni i se způso-

bem krizového řízení letiště při mimořád-
ných událostech. Předseda představenstva 
Českého Aeroholdingu pan Václav Řehoř 
přítomné ujistil, že si váží dobře nastave-
né spolupráce, která je přínosem pro obě 
strany. 

 Hledáme pracovníky

Hledáme pracovníky různých profesí, mi-
lovníky letadel i zajímavé práce. Široká 
nabídka volných míst na hlavní pracovní 
poměr, DPČ i brigády je k dispozici na 
webových stránkách cah.jobs.cz. Práce 
v atraktivním prostředí mezinárodního 
Letiště Václava Havla Praha přináší záze-
mí silné a stabilní společnosti s řadou be-
nefitů. Přijďte rozšířit naše řady a vnímat 
kouzlo dálek a cestování nejen při odletu. 
 Zdroj:
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy  
v okolí Letiště Václava Havla / červen 2016

 Radim                  První zastávkou lokálky z Peček do Kouřimi je 
obec Radim. A na okraji obce asi 200 m od vlaku je zámek. 
Vlastně zámeček, ale velmi půvabný a jeho návštěva je tako-
vým malým pohlazením. Nejhezčí je na něm jeho slohová 
jednotnost vybavení interiéru i nábytku a tím úžasný po-
hled na život v době renesance. Má tři návštěvnické okruhy 
i zámeckou kavárnu. Více na adrese www.zamek-radim.
eu. Tam se můžeme seznámit s historií, nabídkou prohlídek, 
ubytování i zajímavých akcí.  Pavel Bareš, knihovník

 Přední Kopanina

Kostel sv. Máří Magdalény se na-
chází v katastru pražské městské 
části Praha - Přední Kopanina. Zdej-
ší kostel je původně románská ro-
tunda, pravděpodobně jedna z nej-
starších v Čechách. Rotunda měla 
pouze okrouhlou loď o průměru 5,3 
m s vystupující apsidou na východě. 
Později byla přistavena hranolová 
věž a v 17. století za jezuitů byla při-
stavena ještě čtvercová přístavba na 
straně jižní. Stavba je vybudována 
z kvádříkové opuky těžené ve zdej-
ších lomech. Po zrušení jezuitského 
řádu kostel chátral a v roce 1779 se 
zřítila jeho klenba. Rekonstrukce 
byla provedena v letech 1852-1858.
 
 Pro Kněževák dodala podnět  
 Eva Drábková, 
 zpracování provedl Robert Souček.

 Bezplatná poradna

V prostorech dobřichovského zám-
ku byla otevřena bezplatná právní 
poradna. Poradnu otevřel Mgr. Jan 
Holásek, LL.M., právník a nezávislý 
kandidát do Senátu PČR, ve středu 
20. července 2016.  Poradna bude 
dlouhodobě k dispozici občanům 
i obcím, a bude napomáhat při ře-
šení právních problémů, se kterými 
se jednotlivci a místní samosprávy 
setkávají v běžném životě. Více in-
formací o poradně na adrese: 
www.janholasek.cz/poradna

 Jana Cenefelsová

knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.cz

Letiště

Tip na výlet
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           připravila Ing. Petra Adamčíková
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Program Kino
Velké Přílepy, 
Pražská 129

 16. 10. 2016 od 16.00
Divadélko Ingrid Chrastinové
- hraná pohádka „Švec Matěj a zakletý
 mlýn“ Po divadélku losování dárečků.

 19. 10. 2016 od 19.00
Galerie domu U Korychů 
setkání se spisovatelkou a moderátorkou 
PhDr. Marií Formáčkovou

 4. 11. 2016 
15:00, 17:00 Malý princ, 
19:00 Tohle je náš svět

 10. 11. 2016 od 19.00
koncert Martina Maxy se skupinou

 25. 11. 2016 od 19.00
Kino Velké Přílepy a Pražské jaro o.p.s.
pro Vás uvádí záznam koncertu 
Londýnského televizního orchestru BBC 
Symphony orchestra. Vstupné zdarma.

Zdravotnické zařízení 
v Kněževsi:
 Gynekologie:

MUDr. Zuzana Kabrhelová 
Zdravotní  sestra: Jana Hrdinová
Tel:  Roztoky  220910226
        Kněževes  220950587 

Pondělí 08.00 - 13.00 / Roztoky
Úterý 08.00 - 14.00 / Roztoky 
Středa 07.00 - 12.00 / Kněževes 
 (pouze objednané)
 10.00 - 18.00 / Roztoky
Čtvrtek 08.00 - 13.00 / Roztoky
Pátek 07.30 - 13,00 / Kněževes 
 (bez objednání)
:
 Praktický lékař a internista

MUDr. Eva Förstová
Zdravotní sestra: Milena Felcmanová
Tel: 220 560 882

Pondělí 13.00 - 18.00
Úterý 07.45 - 13:00
 07.45 - 08.30 (odběry krve)
Středa 07.45 - 13.00  
 07.45.- 10.00 (odběry krve)
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 07.45 - 12:00
 07.45.- 10.00 (odběry krve)

 Interní ambulance

Tel: 220950587
pro objednané
Pondělí 09.00 - 13.00
Čtvrtek 09.00 - 13.00 

 Zubní ordinace

Mddr. Olena Liashenko
Zdravotní sestra: Lucie Hájková
Tel: 220 950 587
        735120338

Pondělí 08.00 - 17.00
Úterý 07.00 - 17.00
Pátek 08.00 - 18.00
(Po, Út, Pá – po telefonické domluvě)

Pohotovost: Spálená 12, Praha 1
denně od 17.00
So + Ne + svátky NON-STOP

Pohotovost: Kladno (bývalá kasárna) 
Tel.: 734 254 373
 
 Dětská ordinace

MUDr. Aleš  Pokorný
Zdravotní sestra: Ema Pavlíková 
Tel.: 233 900 794 - Jeneč 
Tel.: 220 950 587 - Kněževes

Pondělí   10.00 -12.00 / Jeneč
 14.00 - 17.00 / Kněževes 
Úterý      08.00 - 11.00
  nepravidelná ordinace
 (školní návštěvy)
Středa    08.00 – 13.00 / Kněževes
Čtvrtek   08.00 - 13.00 / Jeneč
Pátek     08.00 – 12.00 / Kněževes

Dne 28.9. t.r. se od 10.00 v nově 
upravených prostorách Kaple sv. 
Václava v Kněževsi konala Poutní 
mše svatá. O akci se občané mohli 
dozvědět na farnosti a webových 
stránkách.
 P. Alain Cleyssac

 Mgr. Jan Holásek LL.M., 

 kandidát do Senátu 

 pro Berounsko a Prahu – Západ.

Chci v senátu dělat věci (s)právně.

Jan Holásek je významným českým právníkem, 
advokátem, který se svými domácími i zahranič-
ními zkušenostmi chce přispět Senátu hlavně 
v oblasti zákonodárné. Má podporu významných 
osobností jakými jsou například Petr Pithart, Olga 
Sommerová, Václav Láska,  Karel Janeček nebo Jiří 
Rückl, dlouholetý senátor na Berounsku. Bohatý-
mi zkušenostmi z oblasti práva chce přispět k tvor-
bě kvalitních zákonů jak v tuzemské tak zahraniční 
politice. V Dobřichovicích, kde žije, založil bezplat-
nou právní poradnu pro občany, obce a spolky. Vě-
nuje se mnohým fi lantropickým aktivitám.

Co je bezplatná právní poradna a koho 
tam potkám?
Bezplatná právní poradna - informační 
centrum má za úkol pomoci občanům s ře-

šením právních problému. Není však advo-
kátní kanceláří. Nezastupujeme v soudních 
ani jiných řízeních, nesepisujeme právní 
posudky, smlouvy ani jiné právní úkony. 
Bezplatně poskytneme informace, na který 
úřad se při řešení právního problému obrá-
tit. Zda právní problém řešit s advokátem, 
notářem nebo jiným právním odborníkem. 
Zároveň zajistíme potřebné kontakty. Rov-
něž poskytneme informaci, kdy lze využít 
bezplatnou právní pomoc poskytovanou 
advokáty České advokátní komory. 

V bezplatné právní poradně potkáte mne 
nebo kolegu, téměř absolventa právnické 
fakulty, který mi v bezplatné právní po-
radně asistuje. Veškerá doporučení však 
vždy jako advokát reviduji. 

Jaké jsou nejčastější či nejtypičtější pří-
pady, které v právní poradně řešíte? 
Velmi obvyklé jsou například situace, 
kdy někdo nedostane zaplaceno, ale neví 
jak situaci řešit. Bohužel  často to nechá 

být a přijde o peníze. V takovém případě 
vysvětlíme možnosti a případný postup. 
Dále představíme rámec, kolik by právní 
zastoupení a případné náklady řízení stály 
a kdo je zaplatí. Mnohdy je také možné vy-
užít bezplatnou právní pomoc, Následně 
doporučíme vhodného advokáta, pokud 
není možné věc řešit dohodou. Časté jsou 
rovněž problémy v souvislosti v exekuce-
mi. Zde je třeba lidem vysvětlit, že je nutné 
věc řešit rychle, jinak se náklady spojené 
s exekucí zvýší. 

Pokud to vezmeme z pohledu obcí, tak jed-
na v tomto kraji řeší problematiku výstav-
by čističky odpadních vod ve spolupráci 
s další obcí. Zde jsme doporučili vhodnou 
a specializovanou advokátní kancelář, kte-
rá se na tuto problematiku specializuje. 

 Autor: 
 Kryštof Šabacký
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 České rybářství (II. část)

Zemědělské odvětví, zabývající se rybář-
ským hospodářstvím a hospodářskou těž-
bou ryb na mořích i ve vnitrozemských 
vodách, zahrnuje ryby, korýše i měkkýše. 
Rybářství má u nás velkou tradici (tj. sou-
hrn děděných zvyklostí), zejména v rybní-
kářství.

Významné jsou i údolní nádrže, z nichž 
v Čechách je největší NÁDRŽ LIPENSKÁ  
- 4650 ha, a ORLICKÁ – 2570 ha.
Na Moravě NÁDRŽ VRANOVSKÁ a na 
Slovensku NÁDRŽ ORAVSKÁ – 3510 ha.
Kromě toho je v bývalé ČSSR 27 menších 
údolních nádrží a některé další jsou ve vý-
stavbě. Na některých vybraných údolních 
nádržích je vedle lovu udicí prováděna i těž-
ba sítěmi. Roční těžba ryb v rybnících stoup-
la v r. 1963 zhruba na 90 000 centů, kdežto 
v tekoucích vodách činí asi 12 000 centů. Prů-
měr roční spotřeby rybího masa na 1 obyva-
tele z domácí produkce činí 0,7 kg. Spotřeba 

mořských ryb včetně konserv činila v r. 1963 
3,5 kg na osobu. Ve výhledu se počítá se zvý-
šením konzumu ryb u nás asi na dvojnáso-
bek, z čehož asi ¼ by měly tvořit sladkovod-
ní ryby, převážně z domácí produkce.

Výměra rybníků v ČSSR činila 52 163 ha. 
Asi na 81,5% rybničních ploch chovají ryby 
závody nár. podniku Státní rybářství, osta-
tek tvoří rybníky, které patří zejména Čes-
koslovenskému rybářskému svazu, JZD 
a rybářskému školství. Výhledově se počí-
tá s podstatným růstem rybničních ploch. 
Vodní toky mají podle odhadu u nás délku 
asi 24 400 km, plochu zhruba 120 000 ha. 
Plocha jezer je uváděna odhadem na 150 – 
200 km², z hlediska rybářského mají malý 
význam. Na tekoucích vodách a některých 
menších údolních nádržích hospodaří or-
ganizace Československého rybářského 
svazu, na kterou stát přenesl rybolovné 
právo. Tento svaz vykonává vedle organi-
zátorské funkce i činnost hospodářskou ve 
vlastních zařízeních (líhně a rybníky).

V r. 1963 sdružoval ve svých organizacích 
zhruba 110 000 členů. Jako hospodářský 
úsek má naše rybářství i odborné školy pro 
vyškolení odborných pracovníků různého 
stupně, ve Vodňanech je čtyřletá střední 
zemědělská technická škola – obor rybář-
ský, v Třeboni dvouleté zemědělské odbor-
né učiliště – obor rybářský.

Rybářský výzkum je soustředěn ve Vý-
zkumném ústavu rybářském a hydrobiolo-
gickém ve Vodňanech, se stanicemi v Brně, 
Hodoníně a Bratislavě. Výzkumné problé-
my řeší i katedry vysokých škol a jiné in-
stituce.

K lovu ryb musí mít občan RYBÁŘSKÝ 
LÍSTEK, vydaný výkonným orgánem 
okresního národního výboru a RYBÁŘ-
SKOU POVOLENKU, vydanou uživate-
lem rybářského revíru.

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

 ANKETA STROM ROKU 2016 – 

 CHUDENICKÁ  DOUGLASKA

Občanské sdružení Otisk přihlásilo „douglasku“ z ar-
boreta Americká zahrada do ankety STROM ROKU 
2016, kterou již po patnácté vyhlásila Nadace Part-
nerství. Z 57 došlých návrhů vybrala odborná porota 
12 finalistů, kteří nyní soutěží o titul Strom roku 2016 
i postup do mezinárodní soutěže Evropský strom 
roku 2017. A chudenická douglaska je jedním z fina-
listů! Držme palce, ať to pro ni dobře dopadne.
Info na http://stromroku.cz/Letosni-rocnik/chude-
nicka-douglaska  R

 Rekordmani mezi mincemi (I)

Mince patří společně s bankovkami a známkami k nej-
častějším objektům v hledáčku sběratelů. Unikátními 
se tyto kousky stávají především díky příběhům, kte-
rými jsou opředeny. Čím zajímavější historický kon-
text numismat obklopuje, tím roste její hodnota a cena. 
Hodnota mincí se obvykle zvyšuje také se stářím 
mince. Jaká je tedy nejstarší známá mince? Jaká je ta 
zatím nejcennější? A tipnete si, jaká mince je největší? 
Rekordmany na numismatickém poli Vám budeme 
postupně představovat v našem zpravodaji Kněževák.

 NEJSTARŠÍ MINCE JE Z EFESU

Je těžké určit, které konkrétní platidlo lze označo-
vat za první minci. Základním parametrem je kula-
tý tvar, obsah drahého kovu a nominální hodnota. 
Všechny tyto parametry jako první splňuje statér 
z Efesu, který je spojován s vládou lýdského krále 
Alyatta, která trvala v letech 610 – 560 př. n. l. Jednu 
stranu statéru zdobí motiv zla a druhou stranu pun-
cová známka. Jeden exemplář této mince je součástí 
expozice mincí a medailí v Britském muzeu. Čas od 
času jsou však dostupné i pro sběratele. 
 Zdroj: Národní Pokladnice

  

 

            SBOR DOBROVOLNYCH HASIČŮ 

                           V  KNĚŽEVSI      
                          VÁS SRDEČNĚ ZVE 
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v  kulturním  domě Kněževes 
BOHATÉ  KOLO  ŠTĚSTÍ 

k tanci a poslechu hraje : 

RETRO BAND 
 
 

 
 
 

 
 

VSTUP 80,- Kč 
                                                             SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ V KNĚŽEVSI 
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 Turistické stezky 

by mohly přetnout i soukromé pozemky, 
bez svolení majitele. Na podzim vláda pro-
jedná zákon, který potěší zejména členy 
Klubu českých turistů. Po letech se dočkali 
předlohy zákona, který má ochránit turis-
tické stezky. Ty budou smět vést i přes sou-
kromé pozemky. A jak zjistila MF DNES, 
povolení k tomu začnou nově vydávat 
obce, nikoli majitelé daných pozemků.
Zdroj: 16.8. 2016 / www.zpravy.idnes.cz
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FOTOKURIOZITA
„Chatička“ na zahradě ... 
 foto: Luc

 Houby

A pak že nerostou … rodina Janáčkova 
z Prahy byla v červenci t.r. na chalupě 
u Tanvaldu. Během dvou dnů nasbírala na 
cca 1000 pravých hřibů. Sice v lese už byli 
v 5 hodin ráno, ale výsledek stál za to …                    

 R 

 12. Čaje pro seniory …

Hudba - tanec - zpěv, nové informace 
z dění obce, retro-promítání a mno-
ho dalšího Vás čeká na akci 12. Čaje 
pro seniory …, které se budou konat 
v sobotu  26. listopadu 2016 od 17.00 
v Kulturním domě v Kněževsi. Přijďte 
se pobavit do nově upraveného „ka-
várenského“ prostředí. Srdečně zve 
OÚ Kněževes.

 Fotbalový „FANKLUB“

Kněževeský fotbalový „FANKLUB“ v obci 
funguje již 4 rokem. Jak vznikl, koho jeho 
fanoušci odměnili a další zajímavosti z 
činnosti tohoto klubu se dočtete v příštím 
čísle Kněževáka.    R



„Ještě před r. 1300 povstala ve středu zdejších lesů na mýtině či pasece – kluky – osada Středokluky. Jméno její se 
uvádí poprvé k r. 1316 jako sídlo několika vladyků v deskách půhonných nejstarších, podle nichž pohání Dětřich ze 
Skuhrova Bohuslava z Vlčího a ze Středokluk k soudu pro škody způsobené mu na rybách v Makotřasích v částce 
50 liber stříbra.“


