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  OBSAH:
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Činnost spolků
Tip na výlet
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Zelený čtvrtek (14. dubna) 18:30 
Mše sv. na památku Večeře Páně

Velký pátek (15. dubna) 15:00 
Křížová cesta  (začátek na dvoře 
tuchoměřického kláštera)  
a  v 18:00  Velkopáteční obřady 
(s účastí věřících z Husova 
sboru)

Bílá sobota (16. dubna)  21:00 
Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
(17. dubna) 10:30 
Velikonoční mše sv.

7. 5.  Očkování koček a psů před 
budovou OÚ

28. 5. Dětský den  od 10.00 hod. 
na místním hřišti

11. 6. Oslavy 95. let založení  
Fotbalového klubu - od 13:00 
na místním hřišti

PŘIPRAVOVANÉ  
AKCE:
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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
svůj příspěvek píši 
pro mne v nelehké 
době. Tato situace 
se dotýká téměř celé 
obce.
V úvodu prosinco-
vého “Kněževáka” 

jsem uváděl problémy kolem MŠ. Dá se 
říci, že se situace v naší Mateřské škole 
uklidnila. Paní učitelky i ostatní zaměst-
nankyně spolupracují s novou paní ředitel-
kou, dá se říci, že k oboustranné spokoje-
nosti. Museli jsme řešit výpadek s vařením 
obědů ve Středoklukách, obědy byly dová-
ženy z Hostivice. Názor na jejich kvalitu 
byl různý, ale děvčata ve školce to zvládla. 
Pro dořešení situace byl objednán audit na 
hospodaření, aby se předešlo různým spe-
kulacím.
Zimu jsme přečkali bez úhony díky naší 
technice a firmě Ondry Botky. Pan Červe-

ný zajistil dostatek posypového materiálu. 
Na jaro budou venkovní lavičky opraveny 
a natřeny. V současné době probíhá úprava 
zahrady MŠ, aby byla na jaro v naprostém 
pořádku. Podzimní “výzdoba” obce byla 
za pomoci některých rodičů odstraněna 
a i někteří výtvarníci se na úklidu podíleli. 
Tímto děkuji a doufám, že to bude poučení 
do budoucna. Ale jsou i někteří co prohla-
šují, že by něco takového jejich děti neudě-
lali. V únoru zase někdo maloval na KD. 
Případ řeší policie ČR. Škoda je odhadnuta 
na 50.000 Kč. Z tohoto důvodu obec uva-
žuje o instalování kamerového střežení 
budov.
V poslední době byl hlavním bodem čin-
nosti obce výstavba nové hasičské zbroj-
nice. Ta byla zkolaudována 21. 2. 2022 bez 
podstatných připomínek. Drobné kosme-
tické vady dodavatel odstaní v průběhu 
jara, až počasí dovolí. Slavnostní otevření 
plánují hasiči na jarní měsíce. Věřím, že 
tato vzorná budova bude sloužit hasičům a  
celé obci řadu let. Takovou budou jim bude 
závidět celé okolí.

Opět na tomto místě musím pochválit náš 
stavební dozor, Ing. Petra Vagnera, právě 
ten má hlavní podíl na tom, jak to dopadlo. 
Za dodavatele musím pochválit výrobního 
ředitele Kamila Štěpničku a stavbyvedou-
cího Františka Chovance. Až si hasičárnu 
prohlédnete, tak mi dát za pravdu.
Letos musíme opravit i některé ulice. Po 
částech ulice K rybníku a Starou silnici.
Při havárii na betonárce Zapa se zjistilo, že 
malý rybník je hodně zabahněn. Situace se 
o to složitější, že má celou řadu majitelů, 
obec a soukromé osoby. Velký rybník je 
majetkem Povodí Vltavy. Tato organiza-
ce provedla loni úpravu hráze rybníka. 
K výše uvedené problematice mohu říct, že 
znečišťovatel vyčistil celý potok od prame-
ne až k rybníku. 
Vážení spoluobčané, pandemii jsme spo-
lečně zvládli, tak doufám, že zvládneme 
i vážnou situaci v Evropě.

Stanislav Kettner
starosta obce

Obecní úřad
Usnesení OÚ
Usnesení č. 40 z veřejného zasedání  
Zastupitelstva obce Kněževes; konaného 
dne 13. 12. 2021 v kulturním domě

 ZO schvaluje: 

•  zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
za poslední čtvrtletí

•  změnu ve vyhláškách o odpadech a po-
bytu – přednesla Ing. Vlčková 

•  návrh rozpočtu obce Kněževes na rok 
2022 a rozpočtový výhled obce do roku 
2026 - přednesl Ing. Poklop

•  dodatek smlouvy s obcí Tuchoměřice na 
ČOV a kmenovou stoku A 

•  smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti 
obce s ID Středočeského kraje

 
 ZO pověřuje: 

•  starostu obce k provedení posledního 
rozpočtového opatření roku 2021 a prv-
ního rozpočtového opatření roku 2022

Usnesení č. 42 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes; konaného dne 24. 1. 2022 

 ZO bere na vědomí: 

•  Informaci starosty obce o kolaudaci po-
žární zbrojnice dne 8. 2. 2022.

•  Informaci Ing. Vlčkové o probíhajícím 
odstraňování nesrovnalostí staveb a po-

zemků obce – probíhá průběžně.
•  Informaci o situaci v MŠ po kontrole 

účetnictví – bude proveden audit perso-
nalistiky a odměňování.

 ZO schvaluje:

•  Počet 2 pracovníků OSVČ pro úklid obce 
a další práce s tím související – schváleno 
všemi přítomnými hlasy.

•  Výměnu 2 kusů čerpadel na ČOV – po-
díl obce 40% (cca 22 000,- Kč) – schváleno 
všemi přítomnými hlasy.

 ZO pověřuje:

•  Radu obce schválením finanční částky na 
nákup nářadí a strojů pro potřeby obce.

Usnesení č. 43 z mimořádného zasedání 
Zastupitelstva obce Kněževes; konaného 
dne 9. 2. 2022 

 ZO schvaluje:

•  Směnu pozemku parc. č. 590/24 o výměře 
1877m2 za pozemek ve správě Státního 
pozemkového úřadu parc. č. 85/1 o stej-
né výměře (schváleno všemi přítomnými 
hlasy).

 ZO neschvaluje:

•  Napojení další výstavby Nových Středo-
kluk na vodovod v majetku obce Kně-
ževes z důvodu nízkého tlaku vody pro 
současnou zástavbu. Pro tuto další zá-
stavbu nebudou z limitu obce Kněževes 

poskytnuty ani ekvivalentní jednotky 
pro připojení na kanalizaci. S napojením 
Nových Středokluk nebylo při rozšiřo-
vání ČOV Tuchoměřice – Kněževes po-
čítáno. Toto je stanovisko obce Kněževes 
k návrhu ÚP obce Středokluky (schvále-
no všemi přítomnými hlasy).

 ZO bere na vědomí:

•  Skutečnost, že od 1. 1. 2022 byla v účet-
nictví obcí zrušena položka 5193 (do-
pravní obslužnost) a byla nahrazena 
položkou 5213. Ve schváleném rozpočtu 
obce byla tato položka opravena.

Usnesení č. 44 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes; konaného dne 21. 2. 2022 

 ZO bere na vědomí:

•  Očkování koček a psů dne 7. 5. 2022 před 
budovou OÚ – provede MVDr. Milan 
Dudek.

•  Informaci, že od 1. 3. 2022 bude účinný 
upravený jízdní řád autobusové linky 
322.

•  Skutečnost, že od 1. 9. 2022 bude zakázá-
no topit v kotlích horších než 3. třídy – na 
pevná paliva. Občanům to bude dáno na 
vědomí prostřednictvím časopisu Kně-
ževák.

•  Svoz velkoobjemového odpadu se bude 
konat ve dnech 25. – 28. 3. 2022; svoz ne-
bezpečného odpadu 26. 3. 2022.
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Vzpomínka
Jako blesk z čistého nebe nás  v sobotu dne 5. března 2022 zasáhla zpráva, 
že náhle zemřela ve věku 64 let paní Eva Drábková.

V naší obci bydlela od září 1996 a od září 1998 nastoupila na obecní úřad jako 
účetní a pracovala zde dosud. Svou milou, přívětivou povahou, vstřícností, 
pracovitostí a zodpovědným přístupem se stala nejen spolehlivou pravou 
rukou starostů pana Antonína Michla a pana Stanislava Kettnera, ale i mís-
tostarostů a zastupitelů.  Pro všechny občany byla příjemnou a trpělivou 
paní, se kterou vyřizovali své administrativní záležitosti spojené se životem 
v obci.

Nikdy si na nic nestěžovala; těšila se ze spolužití se svými dětmi a byla milující 
a obětavou babičkou pro svá vnoučata Štěpánka, Šimonka i nejmladší Michal-
ku. Rodina pro ni byla na prvním místě. Když jsme se naposledy loučily před 
obecním úřadem, řekla jsem jako obvykle: „Evičko, tak zase v pondělí, ahoj.“  
Ani v tom nejhorším snu by mne nenapadlo, že se tato slova již nikdy nenaplní.

Nezbývá než poděkovat. Poděkovat za všechno, co paní Drábková pro obec 
za téměř 24 let svého působení ochotně, s úsměvem a naprostou samozřej-
mostí i nad rámec svých pracovních povinností dělala.

Čest její památce.

 Za sebe, starostu obce a všechny minulé i současné zastupitele 
 Václava Vlčková

Srdečně zveme všechny děti ve věku od 8 let na 
10. ročník letního tvoření na téma HOLANDSKO

Nabízíme výtvarné vyžití ve dnech:   11.–15. 7.   |   25.–29. 7

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

cena: 3 100 Kč

 Kněževeský e-Věstník 

Online přihlašování
Připomínáme, že pokud víte o ně-
kom, kdo by měl o obecní informa-
ce zájem, může se online přihlásit 
k odběru novinek na webu naší 
obce www.knezeves.cz na odkazu 
PŘIHLAŠENÍ K ODBĚRU NOVI-
NEK. Zde je možné zadat svoji e 
mailovou, mobilní telefonní číslo 
a nebo obojí a to dle toho, o jaký 
informační kanál máte zájem, zda 
o emaily, SMS a nebo obojí.

 Ing. Jan Šarapatka, 
Informační komise obce Kněževes

 Tip pro Vás

Chcete svůj dům vidět netradičně 
a mít fotografie z výšky, z různých 
pohledů?  Ozvěte se Vláďovi Bare-
šovi - vladimir.bares@centrum.cz. 
Zdarma vyfotí váš dům, strom, al-
tán z dronu a pošle vám digitální 
obrázky. Jedinou preferencí je sym-
bolický příspěvek na libovolnou cha-
ritativní akci Člověka  v Tísni či jiné  
organizace.
Vzhledem k blízkosti letiště a sou-
visejících pravidel je možné focení 
provést na 90% obce.
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 Jak správně topit

V rámci osvěty o zvýšení povědomí pro-
vozovatelů o vlivu spalování pevných 
paliv na kvalitu ovzduší a významu 
správné údržby a obsluhy zdrojů a vol-
by spalovaného paliva přinášíme několik 
informací.

Od 1. září 2022 bude zakázáno topit 
v kotlích horších než 3. třídy.

Povinnosti související s vytápěním 
v kotlích na pevná paliva jsou zakotveny 
v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 
201/2012)

Základní povinnosti provozovatele kotle 
nebo topidla na pevná paliva vyplývající 
ze zákona:

•  Provádět pravidelně (každé 3 roky) kon-
trolu technického stavu a provozu kotlů 
a topidel s napojením na teplovodní sou-
stavu vytápění a na vyžádání předložit 
doklad o jejím provedením. Kontrolu vám 
provede technik proškolený výrobcem 
vašeho zařízení, kterého si můžete vyhle-
dat na https://ipi.mzp.cz 

•  Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat spa-
lovací zařízení horší než 3. třídy (včetně 
spalovacích zařízení vlastní výroby). Zda 
právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při 
povinné pravidelné tříleté kontrole tech-
nického stavu a provozu tohoto zařízení. 
Pokud měníte spalovací zařízení, je po-
vinnost provést vždy i revizi spalinových 
cest (komínu a kouřovodu). Výběr nové-
ho spalovacího zařízení (kotle či topidla) 
konzultujte s kominíkem ideálně ještě 
před koupí, abyste věděli, zda je vhod-
né pro váš komín nebo zda bude nutná 
jeho úprava a kolik bude stát. Nevhodná 
kombinace zařízení a komínu může vést 

k těžko odstranitelným problémům, k ne-
dostatečné kvalitě spalování, k zanášení 
výměníku kotle atd.

•  Topit pouze takovým palivem, které určil 
výrobce zdroje, a to jak pokud jde o druh, 
tak i jeho kvalitu. Dodržte také druh dře-
va (např. pouze tvrdé) nebo zrnitost uhlí. 
Černé uhlí nelze volně zaměňovat za hně-
dé, které má jiné parametry. Hnědé uhlí 
stejně jako dřevo obsahuje vysoký podíl 
prchavé hořlaviny, která ke svému spá-
lení potřebuje dostatečný prostor. U řady 
zařízení je pro dřevo stanovena maximál-
ní vlhkost (většinou max. 20% z celkové 
hmotnosti, což odpovídá sušení po dobu 
zhruba dvou let). U paliv pro automatické 
kotle je nutné dodržet určitou kvalitu (za-
ručenou například nezávislou certifikací) 
– obsah cizorodých příměsí a nevhodné 
mechanické vlastnosti, šetření na kvalitě 
paliva může vést k zablokování poda-
vače paliva či jeho poškození. Pokud je 
dané zařízení ke spalování tohoto paliva 
vhodné, platí přibližně toto pořadí podle 
vlivu pevného paliva na kvalitu ovzduší 
(od nejvhodnějších po nejméně vhodné): 
dřevní pelety – dřevní brikety – suché tvr-
dé dřevo – suché měkké dřevo – méně su-
ché dřevo – koks – uhelné brikety – černé 
uhlí – hnědé uhlí.

•  Nespalovat odpad. Nespalujte ve vašem 
spalovacím zařízení žádný odpad (plasty, 
jakékoliv chemicky ošetřené dřevo, dře-
votřísku, nápojové kartony, celobarevné 
letáky a časopisy, zbytky potravin apod.). 
Zakázáno je také spalovat některé druhy 
paliv, které jsou určeny pouze pro velká 
zařízení, jako třeba hnědé uhlí energetické 
(prachové uhlí a průmyslové směsi), lig-
nit a uhelné kaly.

•  Provozovat kotel pouze v souladu s po-
kyny výrobce. Zatápění, přikládání a re-
gulaci výkonu provádějte přesně dle 

postupů daných výrobcem. Dodržujte 
předepsanou teplotu spalin. Nižší teplo-
ta spalin může znamenat vyšší účinnost 
využití tepla, ale také špatné spalování, 
vyšší riziko vzniku kondenzátu a všech 
souvisejících problémů. Příliš vysoká tep-
lota spalin je plýtváním energií v palivu 
a může být i nebezpečná. Pokud zatápíte 
pevnými palivy jen příležitostně (např. 
občas v krbu), mějte ohled na aktuální 
stav ovzduší a netopte v něm např. při 
smogových situacích.

•  Mít zdroj instalován včetně souvisejících 
prvků, pokud je výrobce vyžaduje – aku-
mulační nádoba, dochlazovací smyčka 
apod. Pokud to výrobce doporučuje, in-
stalujte své spalovací zařízení s akumu-
lační nádrží. Pokud je využití akumulační 
nádrže podmínkou návodu k instalaci, je 
její absence porušením zákona o ochraně 
ovzduší a zpravidla také záručních pod-
mínek na zboží.

•  Provést revizi spalinové cesty při instalaci 
nového zdroje nebo úpravě komína a pro-
vádět pravidelně kontrolu spalinové ces-
ty kominíkem. Dbejte na čistotu komína 
a kouřovodu (čistěte min. 2 krát ročně a 1 
krát za rok nechte překontrolovat kominí-
kem).

Dotační programy a ekonomika provo-
zu kotlů.
Pokud vlastníte zařízení, které musí-
te nebo chcete vyměnit za modernější 
a ekologičtější, sledujte možnosti v rámci 
našich dotačních programů na: 

https://www.kotlikydotace.cz  
https://www.novazelenausporam.cz 
Ověřte si výhodnost jednotlivých druhů 
vytápění pomocí orientačních kalkula-
ček a získejte další informace v odkazech 
uvedených na: www.jakspranetopit.cz 

 Letiště Praha spouští registraci 

 do programu Ventilace. 

 Hlásit se mohou i majitelé bytů 

 a domů v obci Kněževes

Jako další protihlukové opatření spouští Le-
tiště Praha možnost přihlásit se o příspěvek 
na ventilační zařízení. Od 28.  března 2022 
od 14.00 hodin tak mohou zájemci z hluko-

vě nejzatíženějších lokalit podávat přihlášky 
do programu Ventilace na webu Letiště Pra-
ha https://www.prg.aero/program-ventila-
ce, kde najdou i veškeré důležité informace. 
Výzva je určena obyvatelům obcí Dobrovíz, 
Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Přední Ko-
panina, jejichž nemovitost se nachází na 
území Ochranného hlukového pásma. Le-
tištní příspěvek je určen na pořízení venti-
lace, včetně kompletní montáže.
Ventilační zařízení zajišťuje nepřetržitou vý-

měnu vzduchu v uzavřených místnostech 
bez nutnosti otevírat okno. Do místnosti 
přivádí čerstvý vzduch, který prochází přes 
účinné filtry tak, aby se zabránilo pronikání 
prachu, vlhkosti, alergenů i plísní. Systémy 
zároveň využívají rekuperaci, tedy zpětné 
získávání tepla. 

V první a druhé výzvě v letech 2020/2021 
Letiště Praha schválilo přes 100 žádostí 
bytů a rodinných domů v celkové hodnotě 

Obecní úřad
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Historie
 Z kroniky obce: rok 1950

 pokračování

Sociálně – politický vývoj v obci
V rámci socialistického úsilí naší vlády do-
spěla naše obec v červenci 1950 k dalšímu 
významnému mezníku svého vývoje. Byly 
převzaty poslední statky, které byly do té 
doby v soukromém vlastnictví.

Nyní máme v obci tyto zemědělské zá-
jmové sféry:

1)  Československé státní statky, n. p. Ru-
zyně – hospodářství Kněževes; rozloha 
240 ha (12 honů) – vedoucí Vaigl; zahr-
nuje v sobě tyto usedlosti: Zd. Kubra, Dr. 

V. Kubra, Pol. rady v. v. Jandy (nájemce 
Vorlíček), Chvoje (Haškovec).

2)  Jednotné zemědělské družstvo Kněže-
ves ; rozloha 160 ha (8 honů) – vedoucí 
St. Kettner; v něm jsou tito hospodáři: V. 
Čermák z č.p. 66, Sojka, Kettner, Kala, 
Charvát, Bukovská, Olič, Zvonař, Kozák 
z č. p. 10, Javůrek, Hostouš, Čermák z č. 
p. 8, Staněk z č. p. 46, Č. Zach, Všetečka, 
Vondráček, Reitknecht, Hrdina z č. p. 35, 
Cábalová.

3)  Nucená správa MNV Kněževes nad stat-
ky: Fr. Kubra z č. p. 46, J. Chvoje z č. p. 
17, J. Hrdiny z č. p. 30 a V. Čermáka z č. 
p. 31. Rozloha těchto polností je asi 144 
hektarů.

Patronáty
Ředitelství letiště v Ruzyni převzalo pat-
ronát nad ČSSS Ruzyně – hospodářstvím 
Kněževes. S radostí konstatujeme, že tento 

patronát není jen papírový, efektní, nýbrž 
skutečný, živý a že se projevil jak při jarním 
jednocení řepy, tak i při žních skutky, které 
mluví.

V poslední době získalo i JZD Kněževes 
svého patrona. Je jím nebušická továrna 
„Korek,“ která se zavázala býti radou i po-
mocí nově vytvořenému družstvu.

Žně 1950
Letošní žně na výzvu vlády byly ve všech 
obcích prováděny jednotně. Žňová komise 
v Kněževsi, v níž zasedali předseda MNV 
Všetečka, žňový důvěrník A. Vondráček, 
agronom Reitknecht, zemědělský referent 
MNV Fr. Němec, zásobovací referent MNV 
J. Pejcl, za ČSM Mir. Procházka ml. a újezd-
ní tajemník A. Čermák, vypracovala žňový 
plán, do něhož byli zapojeni všichni ze-
mědělci, ČSSS, JZD a Státní strojní stanice 
v Unhošti. Přes počáteční nesnáze způso-

22 milionů korun. Ventilacemi byly vybave-
ny také čtyři základní školy ve výši téměř 14 
milionů korun. Průměrně bylo v roce 2021 
na jednu nemovitost vyplaceno kolem 185 
tisíc korun. 

Případné dotazy je možné psát na 
ventilace@prg.aero.

“Hlučnost se znatelně snížila, od instalace jsme nemuseli 
otevřít okno. Proces podání žádosti byl jednoduchý a vše 
se dalo zařídit po internetu.”     Michal Semler, Kněževes

 Výročí autora 

John Ronald Reuel Tolkien
3. 1. 1892 – 2. 9. 1973
Narodil se v jihoafrickém Bloemfonteinu, 
kde jeho otec pracoval jako bankovní úřed-
ník. Když mu byly tři roky, rodina se vráti-
la do Anglie a usadila se poblíž Birmingha-
mu. Rodiče brzy zemřeli a osiřelého chlapce 
vychovávala teta a katolický duchovní. Ten 
si povšiml chlapcova výjimečného nadání 
pro jazyky a podporoval jej ve studiu. Ješ-

tě před nástupem na univerzitu v Oxfor-
du ovládal Tolkien devět jazyků. Těchto 
schopností později využil při tvorbě jazy-
ků a výrazů fantaskního světa Středoze-
mě. Od roku 1925 byl profesorem starého 
anglického jazyka a literatury v Oxfordu. 
Tolkien tehdy sbíral materiál k trilogii Pán 
prstenů. V té době byl již znám jako autor 
pohádkového příběhu Hobit aneb cesta 
tam a zase zpátky (1937). Nečekaný úspěch 
románu povzbudil Tolkiena k další tvorbě. 

Celých 15 let psal s přestávkami více než 
tisícistránkový epos Pán prstenů, který je 
dnes považován za nejklasičtější dílo žánru 
fantasy. Člení se do tří knih Společenstvo 
prstenu (1954), Dvě věže (1954) a Návrat 
krále (1955). Tolkien se dlouho bránil jaké-
koliv adaptaci svých příběhů. Teprve roku 
1961 souhlasil s rozhlasovou dramatizací 
a roku 1969 prodal filmová práva.

 p. Bareš, knihovník

Očkování psů a koček proti vzteklině.
V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK, 
reg.KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.

v sobotu 7. května 2022 od 13.00 do 14.00 hod.
Cena za očkování proti vzteklině 110 Kč.
Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes 
nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. 
Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům 
nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.
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bené nepříznivým počasím, nedostatkem 
pracovních sil a nedostačujícím vozovým 
parkem, se úroda díky obětavosti a pocho-
pení všech uvědomělých místních obča-
nů, brigádníků z letiště a armády šťastně 
svezla z polí, vymlátila a byla vykoupena 
hosp. družstvem. Výkup obilí byl splněn 

na 103 % čestně. Při té příležitosti musíme 
připomenout ještě dvě zajímavosti. Během 
žní byl zřízen žňový útulek pro děti pracu-
jících zemědělců, který děti navštěvovaly 
zřídka – je to pochopitelné, neboť ven-
kovské děti jsou zvyklé na velkou volnost 
pohybu. Stravování brigádníků a vojáků 

U Tatíčků došlo velkého uznání a bylo roz-
hodnuto, že pokud to bude možné, bude 
vždy brigádníkům vyvařováno v hostinci 
U Tatíčků.

 Z Kroniky obce přepsala 
 Ing. Václava Vlčková, místní kronikářka

Mateřská
škola
 ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

 od veselých Žabiček 

 a moudrých Soviček

Školní rok 2021/2022 se dávno překlopil do své 
druhé poloviny, začíná jaro a s ním přichází  
i mnoho plánů pro děti v mateřské škole.
Od 1. ledna 2022 jsem jmenovaná novou ře-
ditelkou a doufám, že jak zřizovatel, tak ro-
diče, ale také kolegyně a především děti bu-
dou s mým působením ve školce spokojené. 

V krátkosti bych se vám představila: jme-
nuji se Olga Procházková, vystudovala 
jsem  bakalářský obor Předškolní pedago-
gika (Učitelství pro MŠ) na Pedagogické 
fakultě UK. V roce 2008 jsem po mateřské 
dovolené nastoupila do mateřské školy 
v mém bydlišti, kde jsem působila 15 let. 
V roce 2020 jsem absovovala kurz pro ředi-
tele škol a školských zařízení, který je poža-
dován i pro funkci ředitelky MŠ a rozhodla 
se posunout profesně dál: zkoušet konkur-
zy a  najít nové uplatnění. Hned první kon-
kurz byl úspěšný a jsem za to dnes velmi 
ráda – děkuji zřizovateli – panu starosto-
vi a celému zastupitelstvu - za dosavadní 
podporu ve všech oblastech. Mateřskou 
školu jsem převzala se skvělým personál-
ním obsazením – děkuji za velkou podporu 
všem kolegyním, se skvělým materiálním 

zázemím, v perketním stavu po stránce ad-
ministrativní. 
Od 21. února se předávání a vyzvedávání 
dětí vrátilo do „normálu“, tzn. do režimu 
před omezeními, která nastala v souvislos-
ti s pandemií Covid-19. Jelikož velká část 
rodičů tento režim nezažila, protože jejich 
děti byly přijaté od září roku 2020 a pozdě-
ji,  byl pro mnoho z nich novinkou (stejně 
jako pro mě), se kterou se již přes měsíc 
zdárně sžíváme – přístup do šaten i tříd 
je snad pro většinu z nich příjemnější, než 
rychlé předávání dětí u vstupních dveří. 
Od 14. března jsme všichni ve školce mohli 
odložit respirátory a roušky, což jsme snad 
také všichni velmi uvítali. 

Proto mi dovolte vás seznámit s nejdůleži-
tějšími událostmi do konce školního roku.

 Zápis dětí do MŠ Kněževes 

 pro školní rok 2022/2023

•  Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023 pro-
běhne ve středu 4. 5. 2022 od 13:00 do 16:30.

•  Místo konání - budova MŠ, Na Hlavní silnici 
155, Kněževes.

•  Zapsány mohou být podle poslední novely 
školského zákona děti, které dovrší do 31. 8. 
2022 dva roky a starší (dvouletým však ne-
vzniká právní nárok, pokud bude kapacita 
naplněna staršími dětmi). U zápisu před-
ložíte rodný list dítěte, zákonný zástupce 
občanský průkaz a řádně vyplněnou žádost 
o přijetí dítěte do mateřské školy, ve které 
nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotní-

mu stavu dítěte. Bez těchto náležitostí nebu-
de dítě zapsáno. Účast dítěte u zápisu není 
povinná.

•  (Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy 
přijato, je nutné při nástupu do MŠ ode-
vzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu 
dítěte v evidenčním listu. Bez ohledu na to, 
zda Vaše dítě bude přijato či ne, nabízíme 
Vám možnost vyřízení obou potvrzení u lé-
kaře najednou. Obě odevzdáte u zápisu. Po-
tvrzení lékaře je nutné na obou formulářích. 
Žádost o přijetí i evidenční list si můžete vy-
tisknout na webových stránkách www.msk-
nezeves.webnode.cz/o-nas . Oba formuláře 
je také možno vyzvednout v MŠ, Na Hlavní 
silnici 155 v Kněževsi. V případě nepřijetí dí-
těte bude evidenční list na vyžádání rodičů 

vrácen nebo po uzavření přijímacího řízení 
skartován. Pořadí u zápisu nemá vliv na při-
jetí dítěte.)

•  (od 24.4. 2022 bude možné pro tzv. předzápis 
použít systém LYFLE, který naše MŠ využívá 
- osobní účast u zápisu tedy nebude nutná) – 
více zde: https://predzapis.lyfle.com .

•  Seznam přijatých dětí pod pořadovými čísly 
žádostí bude vyvěšen na přístupném místě 
do 30 dnů od přijetí všech žádostí a na webu 
obce i MŠ.

•  Zápis proběhne v souladu s ustanovením 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání v platném znění.

 Kritéria pro přijímání dětí 

 do Mateřské školy Kněževes, 

 okres Praha – západ

Kritéria pro přijetí stanovuje na základě § 34, 
odst. 8)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 
zřizovatel mateřské školy takto: 

Kritérium Bodové ohodnocení 

Trvalý pobyt v obci zřizovatele nebo dítě zaměstnance
zaměstnavatele, který uzavřel s obcí Smlouvu o spolupráci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 bodů 
Věk dítěte:  5 let do konce příslušného školního roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 body
 4 roky do konce příslušného školního roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 body 
 3 roky do konce příslušného školního roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod 
Dítě se hlásí k celodennímu pobytu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod 
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost). 
Příslušným školním rokem je míněn rok, kdy probíhá zápis do mateřské školy. 
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Základní
škola
 Návštěva místní knihovny

V pondělí 14. 3. 2022 jsme s oběma třídami, 
které máme v Kněževsi, navštívili knihov-
nu nad OÚ Kněževes. Paní Libuška Kuče-
rová ze spolku Havlíček dětem vyprávěla 
o památkách v obci a pan Bareš je seznámil 
s knihovnou a půjčováním knížek. Na závěr 
žáci obdrželi plánek obce a okolí jako drob-
ný dárek. 

Dětem se vycházka i beseda líbily, paní Ku-
čerové i panu Barešovi děkujeme za výbor-
nou spolupráci.
 Iva Farová a Emil Červený

 Práce z Výtvarné výchovy

Zimní sporty a rukavice, které malovali žáci 
3. třídy. A děti při práci s novou stavebni-
cí Kapla, která má velký úspěch. Stavíme 
při pracovních činnostech i o přestávkách. 
 Iva Farová

 Velikonoční tvořivé odpoledne

Na středu 13. dubna před Velikonocemi plá-
nujeme Velikonoční tvořivé odpoledne (vý-
tvarnou dílnu), kam bychom rády pozvaly 
všechny rodiče. Při té příležitosti se s rodiči 
dětí ráda seznámím osobně, zodpovím dota-
zy a vyslechnu si vaše připomínky a náměty. 
Tvořivé odpoledne bude probíhat od 15:30 do 
17:00. 

 Další připravované jarní akce: 

•  in-line bruslení
•  promítací stan se vzdělávacím programem 

(zapojení ZŠ i veřejnosti)
•  oční vyšetření Prima Vizus – 28. 4. 2022
•  fotografování tříd-skupin-portrétů
•  školka v přírodě nejen pro předškoláky
•  brzy nový web MŠ

 Aplikace LYFLE

Od března se pokoušíme komunikovat s rodiči 
pomocí aplikace LYFLE - postupně bude zru-
šena složitá mailová komunikace ze 4 adres 

MŠ a vše sjednotíme pomocí jednoho nástroje:
LYFLE - Školka do kapsy je ta nejsnazší cesta 
k informacím pro rodiče ze školky a zárověň 
od rodičů do školky - A PRO RODIČE ZDAR-
MA
Elektronická nástěnka, bleskové omlouvání 
dětí, všechny informace, fotky a dokumenty 
od učitelek na jednom místě - u Vás v kapse. 
Kdykoliv školka něco do LYFLE přidá, přijde 
Vám upozornění na telefon (je potřeba mít sta-
ženou aplikaci) a můžete si rovnou procházet 
a stahovat dokumenty i fotky. Vše na Vaší ná-
stěnce se bude týkat jen a jen vašich dětí. Ne-

uvidíte tak informace určené ostatním třídám 
nebo kroužkům, na které Vaše dítě nechodí.
LYFLE funguje na mobilu i na počítači již ve 
stovkách školek po celé České republice. Při-
dáváte se tedy k mnoha spokojeným rodičům 
a již brzy budete komunikovat se školkou tak, 
jak je hodno ve 21. století. Chytře, moderně 
a bleskově!

Těšíme se na spolupráci se všemi – se zřizova-
telem, se spolky, s rodiči, s místními firmami 
i s jednotlivci. Za celý kolektiv MŠ Bc. Olga 
Procházková
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 Techmania Plzeň

Dne 25. 3. 2022 nastal ten den. Ráno pro 
všech pět tříd prvního stupně přijely do 
Středokluk tři nádherně modré nové mo-
derní autobusy a snadno spolkly všech-
ny naše děti. Jako mávnutím kouzelného 
proutku jsme se po příjemné cestě ocitli 
v areálu Techmanie.
Ukládání svršků do košů bylo pro děti ne-
konečné. Sice se nemohly dočkat, ale o to 
větší pak byla jejich radost pohybovat se sa-
mostatně mezi atrakcemi.

Nabídka aktivit byla natolik pestrá, že na-
sytila zvědavost a zájem každého, kdo 
vstoupil. Součástí programu byla i nevšední 
ukázka o vlastnostech, chování a možností 
využití tekutého dusíku. Chemik v bílém 
plášti nechal např. roztříštit zmrzlý gumový 
balónek, vybouchnout zavřenou PET láhev 
obsahující tekutý dusík a nakonec nejod-
vážnějším dětem bezpečně polil tekutým 
dusíkem ruku. Na vlastní oči všem dokázal, 
že letmý dotyk kůže s tekutým dusíkem ne-
způsobuje žádná zranění. 

Třešničkou na dortu všech těchto úžasných 
zážitků byla svačina a oběd. Aby toho neby-
lo málo, po obědě děti odletěly do vesmíru 
během 3D projekce. Všichni při tom vypa-
dali v polarizovaných brýlích jako na pláži 
u moře. Někteří tuto zkušenost zažili po-

prvé a naštěstí se nám po projekci všichni 
vrátili zpět do sálu.
Na takové zážitky budeme hodně dlouho 
vzpomínat.
 Za 1. stupeň ZŠ Středokluky 
 Iva Farová a Emil Červený

Církev
 Velikonoční naděje

Žijeme v těžké době! Když jsme si koneč-
ně mohli myslet, že pandemie způsobená 
Covidem postupně končí, začala válka na 
Ukrajině a další vlna uprchlíků v Evropě. 
Píšu tento článek 14. března. Nevím, jaká 
bude situace na Ukrajině nebo v Čechách 
za měsíc, jestli válka bude pokračovat nebo 
ne, jenom na Ukrajině nebo i jinde atd... Ale 
vím, že budu slavit. Proč můžu být z toho 
jistý? Protože, i když nevím, jestli bude něco 
k oslavě ohlédně světových události, budu 

se všemi křesťany na světě slavit Velikonoční 
svátky. A to nebude navzdory situaci, ale na-
opak kvůli těžkostem, které prožijeme. Tyto 
svátky začínají v zeleném čtvrtku, kdy si při-
pomínáme rozhodnutí Ježíše dat svůj život 
za nás, pak ve velkém pátku meditujeme na 
jeho utrpení a smrt na kříži a v sobotu večer 
a v neděli slavíme jeho vítězství nad smrti 
skrze vzkříšení. A díky jeho vítězství může-
me mít naději, že život vítězí i nad těžkostmi 
naše doby.

Ať slavení velikonočních svátků vám přináší 
naděje.  
 Otec Alain Cleyssac, 
 administrátor farnosti

 Velikonoční bohoslužby 

 v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích

•  Zelený čtvrtek (14. dubna) 
18h30: Mše sv. na památku Večeře Páně

•  Velký pátek (15. dubna) 
15h: Křížová cesta  
(začátek na dvoře tuchoměřického kláštera) 
18h: Velkopáteční obřady 
(s účastí věřících z Husova sboru)

•  Bílá sobota (16. dubna)  
21h: Velikonoční vigilie

•  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17. dubna) 
10h30: Velikonoční mše sv.



knezevak.ou@seznam.cz  |  www.knezeves.czKněževák 1/2022 9

TJ Sokol
Kněževes
 Fotbal

Jarní část sezony je za dveřmi a mi pevně 
doufáme že po 2 letech ovlivněných koro-
navirem se ročník konečně dohraje. Během 
zimní pauzy jsme se snažili doléčit šrámy, 
které nám podzimní část sezony přinesla. 
Od ledna naši hráči pilně trénují, někdy ve 
větším někdy v menším počtu, ovšem zra-
nění se nám stále nevyhýbají. Novou tváří 
našich barev se stal mladík Dominik Havlí-
ček.  Hrací plocha dostala po zimě značně 

zabrat což není vidět jen u nás ale i na ně-
kterých ligových trávnících. Během jara se 
budeme snažit dát hřiště do normálního sta-
vu, aby dělalo radost nejen nám, ale i všem 
občanům z Kněževsi. Nutno podotknout 
že fotbal v Kněževsi tento rok oslaví 95. let 
od svého založení. V sobotu 11. 6. 2022 od 
13:00 proběhne na místním hřišti oslava to-
hoto výročí. Proběhne setkání legend, býva-
lých i současných hráčů kteří prošli naším 
klubem. Samozřejmě nebude chybět bohatý 
kulturní program, občerstvení a skvělá zá-
bava. Podrobnější informace naleznete na 
našem facebooku nebo instagramu. Moc se 
těšíme na vaši návštěvu.
 Za TJ Sokol Kněževes, 
 Jakub Šebesta, vedoucí mužstva

Svaz žen 
Klub Kněževes
  Masopust 2022

19. únor 2022 – plánovaný karneval pro děti 
a večer karnevalová zábava pro dospělé. Tak 
jsme to měly naplánované od roku 2021. 
Bohužel, i tentokrát jsme zrušily všechno – 
divadlo pro děti i hudbu na večerní tanec. 
Hlavně kvůli dětem jsme si netroufly udělat 
naši akci v kulturním domě. Většinou přichá-
zelo téměř 100 dětí s rodiči a prarodiči. Co-
vid je stále mezi námi a risk byl příliš velký. 
Zvolily jsme masopustní průvod – s maska-
mi a živou hudbou. Láďa Krupička se svými 
„Melody boys“ ,- harmonika, buben a housle 
– s námi prošel vesnicí. Na různých místech 
zastavil a my jsme mohli tancovat a bavit se 
po sousedsku. Na konečné zastávce v Maš-
tali byli všichni účastníci pohoštěni – dětem 
limonády, dospěláci něco tvrdšího. K tomu 
výborné koblihy, uzená krkovice, tlačenka 
.... Dětské a dospělé masky byly vyhodnoce-
ny a nejlepší dostaly ceny.

Všichni, kteří se zúčastnili, byli spokojení 
a mnozí nám děkovali za uspořádání a vy-
tvořenou dobrou náladu.
 Za ČSŽ Kněževes  
 Bohdana Pavlíková

 Cvičíme 

 v KD Kněževes.

 Velikonoční bohoslužby 

 v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích

•  Zelený čtvrtek (14. dubna) 
18h30: Mše sv. na památku Večeře Páně

•  Velký pátek (15. dubna) 
15h: Křížová cesta  
(začátek na dvoře tuchoměřického kláštera) 
18h: Velkopáteční obřady 
(s účastí věřících z Husova sboru)

•  Bílá sobota (16. dubna)  
21h: Velikonoční vigilie

•  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17. dubna) 
10h30: Velikonoční mše sv.

DĚTSKÉ CVIČENÍ od 17:30 hod. pro děti od 3 do 8 let. TAE-BO od 19:00 hod.  Na cvičení je potřeba se přihlásit 
min. 1 den předem, a to na tel: 775 973 190. Nezapomeňte ručník, pití, pevnou obuv a dobrou náladu :-)

akce v roce 2022
 Dětský den 

Sobota 28. 5. | 10.00–13.00 | fotbalové hriště
Dopoledne plné soutěží a zábavy. Malová-
ní na obličej, tetování, skákací hrad, cesta 
za pokladem. Občerstvení pro děti zajiš-
těno. (V případě, že podmínky vládního 
opatření nebudou příznivé, akce bude re-
alizována stejně jako v roce 2021) 

 Drakiáda 
Sobota 15. 10. | 10.00–13.00 | fotbalové hřiště 
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  15. 10. | 16.00–18.00 | kulturní dům
Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou !    
Občerstvení pro děti zajištěno.
(V případě, že podmínky vládního opatře-
ní nebudou příznivé, akce bude realizová-
na jako soutěž o nejhezčí podzimní Hallo-
weenskou výzdobu.)

Věříme, že rok 2022 bude mnohem optimističtěj-
ší a všechny naše akce budeme moci uskutečnit 
již bez jakýchkoliv omezení. Děkujeme za pří-
zeň a těšíme se na účast dětí i všech dospělých. 
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Baráčníci
 Volby u kněževeských baráčníků

„Počestné právo, vážený rychtáři, vážená 
delegátko III. župy, moudří a opatrní konše-
lé, milé tetičky a sousedé, vzácní hosté.“

Těmito slovy začínaly zdravice účastníků 
Valného volebního zasedání Obce Baráční-
ků Kněževes, konaného v sobotu dne 26.2. 
L.P. 2022 v Kulturním domě Kněževes. Ve 
14.00 se sešli kněževeské tetičky a sousedé 
k volbě nového konšelstva a dalších baráč-
nických postů pro nadcházející dvouleté 
volební období. Voleb se zúčastnilo více jak 
40 tetiček, sousedů a vzácných hostů. Za OÚ 
Kněževes se zdravicí vystoupil starosta obce 
pan Stanislav Kettner s kladným hodnoce-
ním baráčnické činnosti v obci. Následovali 
zástupci spolků – dobrovolných hasičů, sva-
zu žen, spolku Havlíček. Za obce baráčnické 
vystoupili tetičky a sousedé ze Středokluk, 
Letné, Hradčan, Radlic, Sulevice-Hostouň-
-Dobrovíz, Odolené Vody a za delegáta III. 

župy rychtářka Jaroslava Štěpánková. Volby 
nových činovníků proběhly v souladu s re-
gulemi Veleobce sdružených obcí Baráčníků. 
Novými činovníky pro období 2022-2023 se 
stali: rychtář – Luděk Černý, místorychtář – 
Bohdan Zeidler, syndik a škrabák – Ludmi-
la Uhlíková, pantatínek – Miloslav Čermák, 
paní maminka a šafářka v pomoci – Marie 
Pendelínová, berní – Dana Čermáková, 
vzdělavatelka – Marie Novotná, gratulant 
a ponocný – Karel Marval, šafářka – Alžběta 
Růžičková, šafářky v pomoci – Lenka Černá 
a Zuzana Urban, praporečníci – Schwär Mar-
tin, Schwär Petr, dráb a praporečník – Petr 
Matiášek. K poslechu a tanci hrál orchestr 
„Duo sousedé“ – sousedé Zdeněk Doubek 
a Petr Koco, zpěvem za mladou chasu do-
provázela Anička Pendelínová. Zpestřením 
bylo i „kolo štěstí“. V rámci sezení byla vy-
hlášena sbírka na baráčnický prapor – všem, 
kteří přispěli, moc děkujeme. Děkujeme také 
všem, kteří si našli čas a volební zasedání po-
ctili svou účastí. 

Pozn.: Před Valným volebním zasedáním se 
v Rychtě ještě od 10.00 konalo řádné sezení 
Obce Baráčníků Kněževes. Tetičky a souse-

dé schválili potřebné body pro volby, plán 
činnosti pro rok 2022 a odsouhlasili pořádání 
Staročeských májů. Ty se budou konat  v so-
botu 14.5. od 14.00 L.P. 2022 v Baráčnické 
Rychtě a Kulturním domě v Kněževsi. Srdeč-
ně zveme všechny nejen na průvod, ale i na 
Staročeský bál s kulturním programem. 

 Obec Baráčníků Kněževes

 Z činnosti ČSŽ Kněževes 

 v roce 2021

2021 – rok Covidu. Myslely jsme, že v roce 
2021 kvůli vleklým problémům s Covidem 
neuskutečníme žádnou akci. Přesto se nám 
povedlo díky různým výkyvům v omeze-
ních navštívit s dětmi - Státní operu, kde 
nám průvodkyně vykládala o historii i sou-
časnosti, shlédnout na Nové scéně předsta-
vení Zahrada, v divadle Bez zábradlí před-
stavení Hra, která se zvrtla. Společně děti 
a dospěláci jsme byli na Petříně, v Bludišti, 
svezli jsme se lanovkou, shlédli v divadle 
Broadway muzikál Láska nebeská, navští-
vili Muzeum vesnice v Peruci, prošli se po 
hradě Hazmburk a vyšli na Milešovku. Pro-

jeli jsme se společně na cyklovýletě do Lidic 
a na Levý Hradec. Ještě jsme my ženy stihly 
kromě naučných procházek po Praze i ve 
Státní opeře představení La Traviata a ba-
let Forsyth-Clug-McGregor, ve Studiu dva 
Líbánky na Jadranu a v Semaforu tradiční 
Všechnopárty.

Ale hlavní bylo, že jsme uskutečnily i plno 
akcí u nás v Kněževsi. Ne v kulturním domě, 
ale venku. Dětský den formou putování po 
obci s hledáním otázek a jejich zodpovězení 
– s cenami a občerstvením. Podzimní „Bo-
jovku“ ve večerních hodinách s baterkami 
a čelovkami – také po celé naší vsi. Drakiáda 
byla již tradičně téměř bez větru, ale přesto 
se zúčastnilo hodně nadšenců. Provizor-

ní Mikulášskou u rozsvíceného vánočního 
stromu s dárky pro všechny děti od Miku-
láše, anděla a čertů. Ocenily jsme, že se vět-
šina občanů zúčastnila soutěží o velikonoční 
a podzimní výzdobu.

Moc děkujeme všem sponzorům a hlavně 
Obecnímu úřadu v čele s p. starostou Kett-
nerem za jejich pomoc a podporu.

Věříme, že rok 2022 k nám bude vlídnější, 
Covid ustoupí a my se budeme moci vrátit 
k našim tradičním akcím v kulturním domě 
v plné parádě s novými nápady.

 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková
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Spolek
Havlíček
V loňském roce se činnost spolku Havlíček 
průběžně potýkala s problémy podobnými 
jako v roce předchozím. Koncem roku 2020 
ukončila členství ve spolku paní Jana Sellne-
rová, která se odstěhovala a také přestal být 
členem spolku pan Ladislav Kašpar. V sou-
časné době má spolek Havlíček 10 členů.
Plánované jarní setkání členů spolku se ne-
uskutečnilo kvůli situaci s covidem, takže 

jsme si zpříjemnili Velikonoce nákupem pěk-
ných karafiátků v květináči.  Správní rada 
odsouhlasila převedení dotace Kč 4 000,--, 
kterou spolek obdržel od OÚ pro rok 2020, 
do roku 2021. Letní setkání jsme plánovali na 
polovinu září, bohužel kvůli nízkému počtu 
členů, kteří by byli schopni se setkání zúčast-
nit, byla schůze zrušena. 

V neděli 12. 9. 2021 proběhlo Vítání občánků 
obce Kněževes a jako každoročně se s ostat-
ními zúčastnil i spolek Havlíček. Pět nových 
kněževeských občánků obdrželo na památ-
ku od spolku malé dárky a Pamětní listy.

Konání podzimního setkání bylo stanoveno  
na říjen, kdy se uskutečnily  také volby nové 
správní rady spolku Havlíček. Poděkovali 
jsme za dlouholetou obětavou práci naší po-
kladní a hospodářce paní Janě Černé, která 
v této funkci skončila. O dotaci na činnost 
v roce  2022 jsme opět nežádali. 

I nadále pokračujeme ve vzájemné podpoře 
členů a byli bychom  rádi, kdyby se nám po-
dařilo počet členů spolku navýšit.  

      Za spolek Havlíček: L. Kučerová

Hasiči
Drazí čtenáři, mílí spoluobčané,

dovolte, abych vás seznámil s činností  
Hasičů Kněževes za uplynulé období.

Práce bylo dost, tak jdeme na to:   Asi nej-
větší událost byla úspěšná kolaudace nové 
požární zbrojnice. Za tím účelem jsme měli 
několik brigád, při nichž jsme stavěli nový 
nábytek, kopali díry na vlajkové stožáry 
a hlavně jsme přesunuli techniku do nových 
garáží.

První vlna stěhování nás čekala 13. února. 
V 8:30 jsme se sešli v horní zbrojnici, kde 
jsme se rozdělili do několika skupin. První 
balila a třídila vybavení na přesun, druhá 

vše připravené převážela a třetí pak vše 
zase v nové zbrojnici uklidila. O týden poz-
ději se akce opakovala a my mohli dnes již 
bývalou zbrojnici předat panu starostovi 
pro jiné účely obce. S novou zbrojnicí bude-
me mít ještě hodně práce a hodně závazků 
vůči vám, občanům naší vesnice, i našemu 
zastupitelstvu v čele s panem starostou, bez 
jejichž podpory by takový projekt hned tak 
nevznikl a nebyl uskutečněn.
Naše jednotka měla od minule celkem tři 
výjezdy, které byly spíše technického cha-
rakteru.

9. 12. 2021 v 02:37 ráno nám byl vyhlášen 
poplach s požadavkem asistence zdravotní 
záchranné službě (ZZS) při transportu pa-
cienta do sanitního vozu. V takto brzkou 
hodinu jsme se sešli čtyři členové výjezdové 
jednotky. Na žádost operačního střediska 
jsme vyjeli oběma vozy na místo určení. Po 
příjezdu jsme se hned spojili s lékařem ZZS, 
který nám dal instrukce, jak s pacientem 
manipulovat a jak se chovat s ohledem na 
stále trvající opatření proti šíření onemocně-
ní COVID-19. Poté přijela i posádka profe-
sionálních hasičů z Kladna. Po transportu 
pacienta do vozu jsme byli požádáni, zda by 
dva naši členové jeli se sanitkou a pomohli 
i s vyložením pacienta v nemocnici Motol. 
Tomáš a Petr vyrazili do Motola a zbylí dva 
členové hlídali vybavení ZZS, které z důvo-
du rychlého transportu bylo ponecháno na 
místě. Přibližně za hodinu jsme vybavení 
předali, uklidili auta, převlékli se a šli domů 
(někteří hned do práce). Zásahu se zúčastni-
li Václav Čefelín, Jan Drábek, Tomáš Seiner 
a Petr Wagner.

5.1. 2022 ve 21:00 jsme byli požádáni Policií 
ČR o pomoc při pátrání po nezletilé osobě 
z obce Tuchoměřice. Okamžitě jsme se zmo-
bilizovali a vyrazili do sousední vesnice, 
kde jsme se sešli s příslušníky PČR a byli 
rozděleni do pátracích skupin. První skupi-
na byla poslána do prostoru Bílé skály, dru-

há větší skupina do areálu bývalého zahrad-
nictví a JZD. Okamžitě jsme se rozjeli svými 
směry. Tomáš byl v telefonickém spojení 
s PČR a my ostatní jsme se dorozumívali 
pomocí vysílaček. Po prozkoumání objektu 
JZD se druhá skupina rozdělila, jedna část 
šla na vlakové nádraží a druhá na benzi-
novou stanici ve Středoklukách. Avšak vý-
sledek v obou případech byl negativní. Po 
téměř dvou hodinách jsme se domlouva-
li, kam dál, když najednou se ve vysílačce 
ozvalo: „pohřešovaná osoba je doma, vráti-
la se sama“. Všem se nám ulevilo a vyrazili 
jsme domů. V tomto případě mohu říci, že 
se zúčastnila celá jednotka. Kdo se nemohl 
zúčastnit osobně, tak alespoň telefonoval 
známým a předával nám informace do te-
rénu. Po skončení akce jsme byli pochváleni 
i PČR s velkým díkem za pomoc.

30. 1. 2022 nás kontaktoval správce místní-
ho sportovního areálu, že při vichřici spadl 
strom na hlavní přívod elektřiny na hřiště. 
Okamžitě jsme se sešli na místě a přemýšle-
li, jak danou situaci co nejlépe vyřešit. Příto-
men byl i pan starosta, který nás upozornil 
na jiskření elektrického vedení a kladl nám 
na srdce, abychom byli co nejvíce opatrní. 
Rozhodli jsme se jít cestou nejmenšího od-
poru, pomocí vysokozdvižného vozíku 
jsme strom přizvedli za účelem odlehčení 
a přes lano odsunuli stranou.

Do příště máme plány, které snad již vy-
jdou. Jde o různá školení, nějaký ten závod, 
ale hlavně slavnostní otevření nové zbroj-
nice. Pro tuto událost máme předběžné da-
tum 14. 5., jehož platnost definitivně potvr-
díme na vývěsce a cestou e-věstníku.
Svět se nám snad začíná vracet do normálu, 
a tak se všichni těšíme, až se s vámi potká-
me, ať už na otevření nové zbrojnice, dět-
ském dni, nebo pálení čarodějnic.  

 Za SDH a JSDH Kněževes,  
 Jan Drábek
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Chovatelé
Vážení čtenáři,

až budete číst tyto řádky, předpokládám, že 
se již bude po zimě tráva zelenat. Znamená 
to čas na nový život a to znamená i čas roz-
množování.To také v naši chovatelské ko-
munitě znamená uskutečňovat plány, které 
jsme si v zimě připravili, t.j. kterého samce 
či kohouta dáme dohromady s kterou samicí 
či slepicí. Musíme jednak dát nepříbuzné je-
dince a také znát jejich užitkovost. Letos byly 
přípravy o to složitější, že jsme nemohli vyu-
žívat výstavy a byli jsme odkázáni na známé 
či inzerci. Celostátní výstava byla obsazena 
více než střídmě. Přejte Vašim známým cho-
vatelům, aby se to povedlo.

V naši základní organizaci Hostouň jsme byli 
nuceni se rozloučit s dlouholetým úspěšným
chovatelem králíků přítelem Karlem Hlavat-
kou z Hostouně, který se nedožil 85 let. Čest 
jeho památce.

Loňského roku jsme oslavili 80 let naši 
základní organizace. Při této příležitosti 
Ústřední výbor Českého svazu chovatelů 
udělil 4 čestná uznání našim členům za dlou-
holetou práci ve svazu. Jsou to členové: př. 
Hlůže Jindřich obdržel zlatý odznak, př.O-
lišar Václav stříbrný odznak, Rákos Michal 
a Šafránek Václav, oba bronzoví. Přeji všem 

aby vydrželi a měli výborné úspěchy ve 
svých chovech.

A ještě jednu událost máme za sebou. Na-
šemu členu Ondrovi Botkovi porodila jeho 
plemenná kobyla Kladrubačka nádhernou 
klisničku, pojmenovanou Bětka. Při této pří-
ležitosti se musím zmínit o tom, že velkou 
zásluhu o hladkém průběhu porodu má 
hlavně jeho manželka Eliška, která, jak jsem 
se přesvědčil, si vše o porodu prostudovala 
v odborné literatuře.

 Přeji všem občanům pevné zdraví a mír. 
 J. Boukal

Informace 
z PID
 Nové infocentrum PID na Zličíně

Od 1. března 2022 spouští organizace ROPID pro-
voz nového informačně-prodejního centra ve stanici 
metra Zličín. V nově zrekonstruovaných prostorách 
v rámci autobusového terminálu na Zličíně bude 
ROPID poskytovat komplexní informace o Pražské 
integrované dopravě i odjezdech dálkových spojů 
ze Zličína. Stejně jako v infocentru na Černém Mostě 
bude i zde možnost nákupu jízdenek a místenek na 
dálkové autobusy přes rezervační systém AMSbus 
a výhledově zde bude možnost nákupu elektronic-
kých předplatních kuponů PID i papírových jízde-
nek pro jednotlivou jízdu. Kromě toho zde budou 
zdarma k dostání i informační materiály Pražské 
integrované dopravy. Nové infocentrum bude fun-
govat v pracovních dnes od 8:00 do 17:00 s polední 
přestávkou 12:30–13:00.

INFO

POMOC LIDEM 
PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY

Informační linka Ministerstva vnitra

Informační linka Středočeského kraje

VEŘEJNÁ DOPRAVA
S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji 
zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským 
pasem či občanským průkazem.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských 
nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému 
veřejného zdravotního pojištění.

Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC 
PRO OBČANY UKRAJINY
Národní ústav duševního zdraví (přednostně a bez předchozího doporučení)

+420 283 088 139

#delamcomuzu
Pomoc pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou 
schopny vést terapie v ukrajinštině, ruštině, běloruštině či angličtině, a nabízí krizovou 
intervenci i dlouhodobější psychoterapeutickou pomoc.
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

+420 974 801 802
+ 420 950 870 420
Informace o postupu pro občany Ukrajiny. Přijímá i nabídky náhradního ubytování. 
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Letiště
 HLAVNÍ DRÁHA BUDE 

 TŘI MĚSÍCE MIMO PROVOZ 

V období od 28. 3. do 1. 7. 2022 bude uza-
vřena hlavní vzletová a přistávací dráha 
06/24, veškerý letecký provoz bude pro-
bíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou smě-
rech, a to včetně nočního provozu. 

Stejně jako v loňském roce i letos Letiště 
Praha využije menší letecký provoz pro 

nezbytné úpravy a údržbu hlavní drá-
hy. V období uzavírky hlavní dráhy bude 
v provozu pouze vedlejší dráha 12/30 smě-
rující na oblast Prahy a Kladenska.  Směr 
provozu (odlet směr Praha, nebo Kladno) 
je závislý na aktuálních meteorologických 
podmínkách, především větru. Preferova-
ný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na 
Kladno. 

Proč probíhají úpravy právě v těchto mě-
sících? Pro minimalizaci hlukové zátěže 
hustě osídlených oblastí je snaha směřovat 
stavební úpravy mimo letní měsíce s nej-
vyšší hustotou provozu. Kvůli technolo-
gickým podmínkám realizovaných staveb 

a s přihlédnutím k tomu, že dráha 12/30 
není plně vybavena pro provoz za nízké 
dohlednosti, je jaro a brzké léto jediným 
obdobím, kdy je možné úpravy provádět. 

V plánu je úprava kabelovodu pro světel-
né zabezpečovací zařízení, terénní úpravy 
v bezprostředním okolí dráhy (tzv. pás 
dráhy), rekonstrukce povrchu výjezdu 
z dráhy tzv. TWY Bravo, výměna zálivek 
vozovky a další údržbové práce. Mnohé 
úpravy souvisí zejména s novou legislati-
vou Evropské agentury pro bezpečnost le-
tectví (EASA). V této souvislosti se obdob-
ným uzávěrám Letiště Praha nevyhne ani 
v některých příštích letech.

PRAHA

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

JENEČ

KLADNO

Hlavní dráha  RWY 06/24

Objevte nečekaně 
pestrou nabídku práce 
na Letišti Praha
Práce na letišti letí!
www.pracenaletisti.cz

Hledáme 

odborníky 

z různých 

oborů
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Informace 
z PID
 Sezóna přívozů začíná

Od soboty 26. března 2022 se k celoročním 
přívozům P1 a P2 a výlukově letos dříve 
zprovozněnému přívozu P6 připojí i ostatní 
sezonní přívozy, které budou v provozu do 
30. října 2022. Na těchto přívozech však do-
jde oproti předchozím letům k následujícím 
změnám.

Podolský přívoz P3 vypluje v nové krat-
ší trase, kterou umožnilo zprůchodnění 
části Žlutých lázní (volně přístupný areál 
Dvorce). Díky tomu jsou místo původního 
Veslařského ostrova novým pravobřežním 
přístavištěm Dvorce s výrazně lepší do-
stupností dalších stejnojmenných zastávek 
tramvají a autobusů. Přívoz P3 tak může být 
vítanou alternativou při blížící rekonstrukci 
Barrandovského mostu, kdy lze očekávat 
negativní vliv na provoz autobusových linek 

vedených přes most. Výhodou je i zkrácení 
intervalů linky P3 – z původních 20 minut 
na 15 minut a v ranní špičce na 10 minut. 
Výtoňský přívoz P5 nově popluje celodenně 
v kratším intervalu 20 minut a bude zajišťo-
vat i obsluhu přístaviště Kotevní (do loňska 
obsluhováno samostatnou linkou P4, nově 
ale v režimu „na znamení“). Tím dojde k po-
třebnému posílení kapacity mezi ostrovem 
Císařská louka a Výtoní, současně však bude 
zachováno i výrazně méně poptávané spoje-
ní na levý břeh Vltavy.

Holešovicko-karlínský přívoz P7 ve své po-
slední sezóně již nebude obsluhovat ostrov 
Štvanice, protože východní cíp ostrova je od-
říznut záborem staveniště Štvanické lávky, 
která od podzimu přívoz plně nahradí.
Více o přívozech PID: https://pid.cz/privozy/

 Cyklohráček vyjíždí 

 do další sezony

Speciální vlaková souprava Cyklohráčku 
nejen pro malé i velké výletníky vás při va-
šich cestách za dobrodružstvím doprovází 
letos již devátým rokem! Od 26. 3. 2022 opět 

každou sobotu, neděli i svátky od konce 
března až do konce října vás vlak dvakrát 
denně sveze z pražského hlavního nádraží 
do královského města Slaný. Podíváte se 
na nejhezčí pražskou železniční trať, tzv. 
Pražský Semmering, a přes Jinonice, Ci-
bulku a Zličín se dostanete do středočeské 
Hostivice, odkud vláček pokračuje maleb-
ným krajem kolem zříceniny hradu Okoř 
a Zákolanským údolím, kde se můžete vy-
dat na výlet do útulného Zooparku Zájezd 
nebo k nejstarší dochovalé stavbě v celých 
Čechách – na rotundu sv. Petra a Pavla na 
Budči. Významným cílem je konečná stani-
ce Slaný, jež nabízí mnoho zajímavých ak-
tivit pro malé i velké. Cyklohráček během 
sezóny navíc ještě 6× zavítá až do Zlonic, 
kde se nedaleko nádraží nachází železniční 
muzeum. Nedílnou součástí Cyklohráčku 
je od letošní sezóny motorová lokomotiva 
řady 714 v novém pestrobarevném nátěru. 
Její lak je laděn do barev všech čtyř herních 
vozů. Začátkem sezóny budou do Cyklo-
hráčku doplněny nové herní prvky pro 
malé cestující.

 Zdroj: Zpravodaj PID 3/2022

 Střekov

Jedna z nejvýraznějších dominant Ústí nad 
Labem a celého labského údolí se vypíná 
na vysoké tmavé skále nad řekou až do 
stometrové výšky. První zmínky o hradu 

pochází z roku 1319, kdy dal hrad coby 
strážní stanici postavit Jan Lucemburský. 
Nejen že hrad zajišťoval bezpečnou plavbu 
a obchodní cestu do Německa, plnil i funk-
ci celnice. Král objekt přenechal ve správě 
místních šlechticů, majitelé se tu poměrně 
často střídali. Až koncem 16. století přešel 
hrad pod správu Lobkowiczů. Několikrát 
během své historie byl zpustošen, velké 
škody utrpěl během třicetileté války, kdy 
pevnost střídavě obsazovala saská, švéd-
ská a císařská vojska, během sedmileté vál-

ky ho obléhala pro změnu vojska pruská 
a rakouská.

Romantická zřícenina se stala inspirací 
a lákadlem jak mnoha turistů, tak i umělců; 
poutala Karla Hynka Máchu, Karla Maye 
nebo Johanna Wolfganga Goetha, kteří si 
sem jezdili užívat malebných výhledů na 
řeku a krajinu severních Čech. Více na 
www.lobkowicz.cz › strekov 

 p. Bareš

Tip na  
výlet
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