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  Obsah:
Slovo starosty
Informace z OÚ
Činnost spolků
Tip na výlet
Fotogalerie

2. 10. od 20.00  
Hasičská zábava v KD

16. 10. od 10.00  
Drakiáda na sportovním hřišti 

15. - 17. 10  
Soutěž o nejhezčí 
podzimní výzdobu

22. - 25. 10.  
Svoz velkoobjemového odpadu

23. 10.  
Svoz nebezpečného odpadu

3. 12. od 18.00  
Příjem svícnů do soutěže  
o nejhezčí vánoční svícen v KD

4. 12. od 16.30  
Mikulášská nadílka  
před Zdravotním střediskem 

4. 12. od  20.00  
Předvánoční taneční zábava v KD 

24. 10. sobota od 10.00 Drakiáda na sportovním hřišti

28. 11. sobota od 14.00 Mikulášská besídka pro děti v sobotu v KD

28. 11. sobota od 20.00 Předvánoční taneční zábava v sobotu v KD

24. 12. čtvrtek od 15.00 Vánoční sousedské setkání v Kapli sv. Václava

PřiPravované aKce:
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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
od posledního vy-
dání Kněževáka 
upynuly tři měsíce. 
V naší obci se ode-
hrálo několik udá-
lostí. V posledním 
čísle byla zmínka, že 

všichni doufáme v lepší podmínky k živo-
tu bez pandemie. Toto se zatím daří plnit. 
Nejpodstatnější událostí v srpnu byla vý-
měna ředitelky MŠ. Po vzájemné dohodě 
požádala paní Mgr. Niké Slabová o uvol-
nění z funkce k 24. 8. 2021. Rada obce 
pověřila paní Mgr. Lucii Merhautovou 
vedením MŠ. Podle zákonů této republiky 
musí rada obce vypsat na pozici ředitelky 
konkurzní řízení, které proběhne v říjnu 
tohoto roku. Já chci na tomto místě podě-
kovat všem zaměstnancům MŠ za to, jak 
rozjely od 1. září provoz mateřské školy. 

V mém vystoupení před kolektivem MŠ 
jsem slíbil všestrannou podporu, aby se 
děti cítily v mateřské škole dobře. Na prv-
ní den bylo všechno, jak má být, včetně 
zahrady a okolí.

Na těchto stránkách moc nechválím a tak 
to tímto napravuji. Na hřišti došlo k ha-
várii kanalizace. Tyto poruchy se táhnou 
od loňského roku. Nápravu si vzali za své 
členové místní jednotky SDH pod vede-
ním ing. Petra Wagnera. Strávili tam něko-
lik odpolední, aby kanalizace fungovala 
tak, jak se třeba. Výkopové práce prová-
děl s bagrem zaměstnanec pana Červené-
ho, opět ve velmi dobré kvalitě a ochotně. 
Doufám, že tímto zásahem budou odstra-
něny poruchy i v restauraci “Maštal”. Do 
práce se zapojil nový správce hřiště, pan 
Karel Vtípil. 
Poslední socha, která potřebuje opravu, je 
v ateliéru pana Tamchyny, jedná se o so-
chu sv. Václava.

Další oprava je prováděna na hřbitově. 
Začalo se nátěrem vrat a bude pokračovat 
oprava zdi. Práce na hasičárně pokračují 
dobře. Doufám, že v příštím čísle Vás budu 
informovat o tom, jak proběhla kolaudace.

Ing. Vlčková pracuje intenzivně na no-
vých obecních vyhláškách, neboť od 1. 1. 
2022 musí vstoupit v platnost. Bohužel 
cena za likvidaci odpadu se bude letos 
pohybovat kolem 1 milionu korun, tak si 
spočítejte, že obec doplácí nejméně 400 
tisíc Kč. Čím lépe budeme třídit, tím bu-
deme platit méně. Podle nového zákona 
o odpadech se cena za uložení odpadu na 
skládce bude každoročně růst, nevím do 
jakých výšin.
Na závěr bych vám všem popřál hezké 
posvícení, které proběhne letos až 4. října.

Stanislav Kettner
starosta obce

obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení č. 33 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 21. 6. 2021
 
 Zo schvaluje:

•  Příspěvek na infrastrukturu a rozvoj 
obce ve výši 10 000,- Kč na 1 ekvivalent-
ního obyvatele.

•  Rozpočtové opatření č. 4
 
 Zo bere na vědomí:

•  Zprávu starosty obce pana Kettnera 
o činnosti RO a ZO od posledního veřej-
ného zasedání v březnu 2021

 
Usnesení č. 34 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 9. 8. 2021
 
 Zastupitelstvo obce projednalo:

•  Písemnou stížnost na chování ředitelky 
MŠ Mgr. Slabové vůči dětem ve školce 
a paní Slabová měla možnost se k této 
stížnosti vyjádřit. Další zaměstnanci MŠ 
budou z důvodu objektivity pozváni do 
ZO konaného dne 23. 8. 2021 od 18 hodin.

 Zo schvaluje:

•  Žádost firmy Elvitech s.r.o. o zřízení 
věcného břemene na zřízení elektrické 

přípojky na zahrádky paní Sedláčkové 
(schváleno všemi přítomnými hlasy).

 Zo bere na vědomí:

•  Žádost firmy ElektroŠkach s.r.o. o vyjád-
ření obce ke stavu sítí pro připojení par-
cely č. 553/3 – kNN (bývalá parcela paní 
Jelínkové).

•  Oznámení Letiště Praha o posunutí ter-
mínu opravy komunikace Ke Hřbitovu 
na rok 2022.

•  Žádost o omezení parkování v ulici Na 
Staré silnici (viz plánek); bude projedná-
no na příštím jednání ZO dne 23. 8. 2021.

•  Oznámení o nadcházejícím provedení 
kontroly ohledně nakládání s odpady.

 
Usnesení č. 35 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 23. 8. 2021
 
 Zastupitelstvo obce projednalo:

•  Zajištění provozu MŠ v novém školním 
roce za účasti zaměstnanců MŠ:

paní Jany Ečerové, paní Jany Eichlerové, 
paní Hany Shahini, paní Mgr. Hany Štěr-
bové, paní Ivany Holanové a paní Lucie 
Merhautové.
Dne 24. 8. 2021 v 11 hodin předá Mgr. Sla-
bová funkci a agendu spojenou s výkonem 
funkce řed. MŠ paní Lucii Merhautové, 
která bude řídit MŠ do jmenování nového 
ředitele MŠ, který bude jmenován po výbě-
rovém řízení.
 

 Zo schvaluje:

•  Omezení parkování kamionů v ulici Na 
Staré silnici, kde budou osazeny betono-
vé zátarasy a květináče (schváleno všemi 
přítomnými hlasy)

 
 Zo bere na vědomí:

•  Vítání občánků dne 12. 9. 2021; bude ví-
táno 5 dětí.

 
Usnesení č. 36 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 6. 9. 2021
 
 Zo schvaluje:

•  Poplatek za popelnice za občana – fyzic-
kou osobu od roku 2022 ve výši 750 Kč 
za 1 rok.

•  Poplatek z pobytu ve výši 4 Kč za 1 oso-
bu a den.

Na základě toho budou vydány 2 OZV 
účinné od 1. 1. 2022.
 
Usnesení  č. 37  z veřejného  zasedání  
Zastupitelstva obce Kněževes,  konaného 
dne 20. 9. 2021 v kulturním domě

 Zo schvaluje: 

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

•  zprávu p. Součka o novele zákona, týka-
jící se obecních poplatků:

•  rekreační poplatek zůstává  
4 Kč/osobu/den
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•  poplatek za popelnice se zvyšuje ze stá-
vajících 500Kč na 750Kč na osobu/rok

 Zo bere na vědomí:

•  informaci p. starosty o plánované výstav-
bě nové vilové části Ořechovka v Kně-

ževsi. ZO se sejde 27. 9. 2021 v 19,00 ke 
konečnému posouzení a připomínková-
ní všech dokumentů k této výstavbě

•  informaci p. Šarapatky: 
- o www.edujobs.cz. Na tento portál bude 
za 10.000Kč umístěn  inzerát na uvolněné   
místo ředitelky MŠ Kněževes 

-  o možné digitalizaci historických doku-
mentů obce formou fotocesty

•  informaci p. Roučkové: 
-  o letošním vítání občánků, které se usku-

tečnilo 12. září 2021
-  o výletu pro seniory, plánovaném na16. 

10. 2021

 vítání občánků

Letošní vítání malých kněževáčků se konalo 
stejně jako loni až v září na svátek sv. Marie, 
tedy v neděli dne 12. 9. 2021 před Kaplí sv. 
Václava.

od podzimu loňského roku se narodily 
2 holčičky a 3 chlapečkové:

Filípek Jiráček
Tadeášek Fara
Lilienka Sudová
Leontýnka Wagnerová
a Sebastianek Prexl.

 
Žáci základní a mateřské školy si připravili 
dojemné vystoupení a spolu s nimi se zpě-
vem a hudebním doprovodem představila 
i celá rodina Lejsalových ze Středokluk. Děti 
z mateřinky recitovaly nad připravenou 
kolébkou, ve které se postupně ti nejmenší 
kněževáčci také vyfotili. Po projevu starosty 
obce pana Stanislava Kettnera rodiče pře-
vzali od obce finanční dárek, knihu Naše dě-
ťátko s věnováním a další dárky od zástup-
ců Spolku Havlíček, Hasičů a Baráčníků.

Všichni přítomní si mohli prohlédnout naši 
krásnou Kapli, na které v současné době 
chybí socha sv. Václava, protože ji restau-
ruje pan Martin Tamchyna z Řevnic, který 

se o naše památky již řadu let stará. Paní 
Iva Roučková v závěru zahrála na varhany 
„Chválím Tě, země má,“ následovalo focení 
(i společné foto miminek), protože z nich za 
pár let budou spolužáci, tak aby měli pa-
mátku na své první setkání. 

Od roku 2000 včetně jsme přivítali v naší obci 
131 dětí; z toho 59 děvčátek a 72 chlapců.

Poslední narozený chlapeček bude vítán až 
příště, protože byl se svou maminkou ještě 
v porodnici.

Tak se opět máme na co těšit…

 Za OÚ v Kněževsi,  
 ing. václava vlčková

 Datum: sobota 23. 10. 2021

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.

 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 mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu pro obec Kněževes

obecní úřad Kněževes 
a Fcc regios, a.s.
pořádají svoz velkoobjemového 
odpadu pro obec Kněževes.

 Datum: 22. 10. – 25. 10. 2021

Přistavení: pátek v 16.00
výměna: sobota ve 12.00
odstavení: pondělí v 8.00

1 x 20m3 – kontejner bude přistaven před 
obecním úřadem. Fyzické osoby mohou 
v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA velkoobjemový odpad.
Do kontejnerů nepatří:
zemina, stavební sutě ,nebezpečné 
odpady,TV, PC
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Historie
  Z kroniky obce – rok 1950

Dne 8. ledna sehrál dorost v Kulturním 
domě divadelní pohádku Popelka.
Dle nového zákona o rodinném právu, kte-
ré vstoupilo v platnost od 1. ledna 1950, 
vedou matriky místní národní výbory a to 
ty, které jsou pověřené, vedením matrik. 
Místní národní výbor v Kněževsi je sídlem 
matričního obvodu pro obec Kněževes, 
Kněžívku a Dobrovíz. Matrikářem usta-
noven pisatel této kroniky, ředitel národní 
školy Václav Nykles. Jeho zástupcem Edu-
ard Furst, úředník n. p. Prefa.

První svatba dle nového zákona konána 
dne 21. ledna 1950 v nově upravené obřad-
ní síni na Místním národním výboru v č. 
13. Ženichem byl Jaroslav Lorenc, štábní 

strážmistr SNB Ruzyň – letiště č. 539. Ne-
věstou Jiřina Černá, nakladačka, Kněževes 
č. 40. Svatební obřad vykonal předseda 
MNV Alois Všetečka a matrikář Václav 
Nykles. Jako prvním novomanželům, kte-
ří uzavřeli manželství před MNV, věnoval 
MNV dar 5.000,- Kč.
K zajištění pětiletého plánu v zemědělství 
sestaven osevní plán v obci a uzavřeny 
s rolníky smlouvy o dodávkách země-
dělských výrobků. Všichni místní rolníci 
smlouvy podepsali.

V době od 1. do 9. března prováděno ná-
rodní sčítání v roce 1950 dle stavu z 28. 
února na 1. březen. Národní sčítání v r. 
1950 zahrnuje v sobě sčítání lidu, soupis 
domů a bytů, soupis zemědělských závo-
dů a soupis průmyslových a živnosten-
ských závodů. V den soupisu bylo v obci 
611 obyvatel.

Divadelní ochotnický spolek „Máj“ sehrál 
dne 9. dubna v Kulturním domě hru H. Tý-
neckého „Ševci.“
Oslavy Svátku práce uspořádány letos ve 
větších městech. Příslušníci KSČ a někte-
ří občané zúčastnili se oslav v Praze, kde 
uspořádán průvod na Václavském náměstí 
před prezidentem republiky a členy vlády. 
Zdejší účastníky dovezly do Prahy 2 auta 
komunálních podniků v obci. Zúčastnilo 
se asi 120 osob. Budovy v obci ozdobeny 
státnímu vlajkami našimi a ruskými, okna 
obrazy představitelů obou států, vhodný-
mi nápisy, mírovými holubicemi.
Práce spojené s jarním obděláváním řepy 
řízeny byly MNV a provedeny včas za po-
moci dobrovolných pracovnic v obci.
Příště ustavení nového MNV v roce 1950.
                                                                                                       
  Z kroniky obce přepsala 
 ing. václava vlčková, místní kronikářka

Hádanka
 
 Kněževeské střechy

Máte chuť si odzkoušet jak znáte naší ves-
nici? Zkusme to spolu z nového pohledu. 
Postupně vám zde budeme nabízet pohle-
dy na střechy. Bude na vás uhodnout, kte-
ré to jsou. Uvidíte sami, jak se vám bude 
dařit Kněževes poznávat a tipovat správně. 
Dnes přikládáme první tři. Správné odpo-
vědi najdete na konci Kněževáka.

 Tip pro vás

Chcete svůj dům vidět netradičně a mít fotografie z výšky, z různých pohledů?  
Ozvěte se Vláďovi Barešovi – vladimir.bares@centrum.cz. Zdarma vyfotí váš dům, 
strom, altán z dronu a pošle vám digitální obrázky. 

Jedinou preferencí je symbolický příspěvek na libovolnou charitativní akci Člověka  
v Tísni či jiné organizace. Vzhledem k blízkosti letiště a souvisejících pravidel je 
možné focení provést na 90% obce.

Byl polský spisovatel, filozof, lékař, futurolog a satirik, světoznámý autor sci-fi. Jeho knihy byly přeloženy do 40 jazyků a prodalo se přes 27 
milionů výtisků. Jeho dílo ovlivnilo nejen polskou, ale i světovou vědecko-fantastickou literaturu. Narodil se ve Lvově, byl jediným synem 
zámožného lvovského lékaře a vystudoval tam gymnázium. Za války pracoval jako automechanik a svářeč a byl členem odboje. Když bylo 
po válce rozhodnuto, že Lvov bude připojen k Sovětskému svazu, rodiče se synem zvolili odjezd do Krakova, kde úspěšně absolvoval me-
dicínu na Jagellonské univerzitě. Začátkem osmdesátých let probíhala Polskem vlna stávek. V prosinci 1981 byl vyhlášen výjimečný stav, 
občanská práva byla potlačena a Lem i s rodinou opustil Polsko a usadil se ve Vídni. 

vybraná díla: Astronauti, K mrakům Magellanovým, Marťan, Mír na Zemi, Návrat z hvězd, Planeta Eden, Rýma, Solaris, Bajky robotů, 
Hvězdné deníky, Invaze z Aldebaranu, Zachraňme vesmír. 
 p. Bareš, knihovník

 výročí autora Stanisław Lem 12. 9. 1921 – 27. 3. 2006obecní knihovna

1 2

3
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vážení rodiče, 
Ve školce jsme přivítali nový školní rok a pevně doufáme, že pro-
běhne bez přerušení. Vzhledem ke krásnému zářijovému počasí 
trávíme spoustu času venku na školní zahradě, kde můžeme po 
dlouhé době využívat náš „vozový park“ a nově opravené pís-
koviště. Až se počasí zhorší, budeme zase chodit na vycházky po 
obci, i když děti milují hlavně pobyt na zahradě.

Během roku se pokusíme dětem zpestřit pobyt ve školce různými 
tematickými dny (např. Den šílených účesů) a výlety do okolí. So-
vičky pojedou na konci září na hrad Okoř.

Nakonec musíme poděkovat dětem, které se zúčastnily vítání ob-
čánků v Kněževsi. Krásně rodičům zarecitovaly několik básniček.
Přejeme všem dětem a rodičům, ať si pobyt ve školce užijí.

 Kolektiv školky

Základní
škola
 okoř a Budeč

v závěru covidového školního roku 
2020/2021 jsme s 3. a 4. třídou jeli na dva 
výlety. 

První v pořadí byla Okoř. Tam jsme málem 
nedojeli. Ráno nás probudila prudká bouř-
ka, proto jsme se místo na zastávce sešli ve 
škole. Počasí se naštěstí umoudřilo a my 
jsme se ocitli pod hradem. Měli jsme štěs-
tí a hrad jsme si mohli prohlédnout zcela 
sami. Hledali jsme Bílou paní a prolezli jsme 
každou škvíru. Ale ona nikde. Zato jsme 
objevili kapli, kovárnu, studnu, kuchyň, jí-
delnu a prevét. Pak už jsme stihli jen sníst 
svačinu a nakoupit suvenýry.

Na výlet do Budče jsme připravili dětem 
překvapení. Hned po vyšplhání do strmé-
ho kopce se děti rozdělily do tří skupin a na 
třech stanovištích je vedl kněz Učen, svatá 
Ludmila a služka Doubrava. Žáci se od nich 
dověděli historii Budče, navštívili rotundu 
a místo, kde se učil sv. Václav. Mohli si vy-
zkoušet ruční mletí mouky, střílení z luku, 
prohlédnout si i půjčit na chvíli zbraně 
i dřevěné nádoby, psát rydlem na voskovou 
tabulku a od sv. Ludmily dostali dárek. 
Po velmi pěkném programu, za který děku-
jeme pracovníkům Sládečkova muzea, jsme 
sestoupili do Zákolan a jeli domů.
A teprve pak začalo lehce pršet.
 
 iva Farová, emil Červený

 okoř

 Budeč

Mateřská škola
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 Fotbal

Po dlouhé pauze opět začala mistrovská sezona. Doufejme, že po 
2 letech, které zmařil koronavirus, se tato soutěž konečně dohraje. 
Před startem soutěže jsme se během léta zúčastnili 3 turnajů. 
 
12. 6. 2021 se konal 14. ročník memoriálu Jardy Paznochta ve Středo-
klukách. Na turnaji se sešla velmi početná skupina čítající 24 hráčů. 
Hned první zápas jsme porazili Středoklucké áčko 1:2 po brankách 
Filipa Uhlíře a Kuby Marka, v dalším zápase jsme zdolali Statenice 
2:0, opět se trefil Filip Uhlíř, další branku přidal Šimon Pittermann. 
Poslední zápas proti B-týmu Středokluk jsme bohužel prohráli 1:0 
a místo vítězství jsme nakonec brali jen 3. místo. 

celkové pořadí:  
1. Středokluky B | 2. Středokluky A | 3. Kněževes | 4. Statenice
 
19. a 20. 6. 2021 jsme pořádali fotbalový turnaj v Kněževsi. V so-
botním semifinále Středokluky rozstříleli Suchdol vysoko  8:0, do-
mácí Kněževes zvítězila na loňskými vítězi ze Statenic 4:2. Hattrick 
zaznamenal Ondra Staněk a penaltu proměnil čerstvý kněževák 
Honza Slaboch. V neděli v zápase o 3. místo obměněné mužstvo 
Suchdola zvítězilo 4:2 nad Statenicemi po divokém zápase. Finále 
Kněževes – Středokluky skončilo opět lépe pro hosty, kteří zvítězili 
1:3, jedinou branku za domácí vstřelil Ondra Staněk. Druhé místo 
z domácího turnaje je málo, ale za rok budeme připravenější.

celkové pořadí:  
1. Středokluky | 2. Kněževes | 3. Suchdol | 4. Statenice
 
31. 7. 2021 jsme se zúčastnili memoriálu Jana Burgera ve Velkém Pří-
točně. Byť v malém počtu ale s velkou bojovností jsme vstoupili do 
turnaje. Soupeři, kteří hrají vyšší soutěže prokazovali svojí kvalitu, 
avšak bojovností a taktickou hrou jsme se jim dokázali vyrovnat. 
Zápasy: Kněževes – Hřebeč 2:0 , Branky: L. Procházka, Š. Pitterman
Velké Přítočno – Kněževes 4:1 , Branka O. Staněk

celkové pořadí:  
1. Velké Přítočno | 2. Kněževes | 3. Hřebeč

 
Vstup do soutěže se nám vydařil, první zápas proti Kosořskému 
B-týmu jsme zvítězili 1:4 a následně v derby ve velmi atraktiv-
ním utkání zdolali rivala ze Středokluk 3:2. První rána přišla až 
v Dobřichovicích kde po bojovném výkonu jsme bohužel padli 
4:0, ovšem touha vítězit je v nás dál. Poslední zápas doma proti 
Třebotovu skončil bez gólovou remízou. Nově se po nerozhod-
ném stavu kopají penalty, které jsme při premiéře v mistráku 
bohužel nevyhráli. Ještě je nutno zmínit nové posily: Jakub Šafa-
řík a David Glos (na hostování z Přední Kopaniny), Jakub Kost-
ka (na hostování z SK Úvaly) a nový spoluobčan Vašek Prexl, 
který je vnukem Míly Bartoše. 

 Turnaj FiFa 21

11. září se příznivci konzolových her a zejména 
sportovní hry FIFA 21 utkali v historicky 1. turna-
ji, který se pořádal v kulturním domě. Esport je ve 
světě velmi populární tak jsme u nás v obci chtěli 
také vytvořit zábavu pro nadšence tohoto odvětví. 
Akce se velmi zdařila, byť počet přihlášených měl 
být původně vyšší, turnaje se zúčastnilo 7 hráčů. 
Přes velmi vyrovnané výkony všech zúčastněných 
zvítězil Jan Böhm z Brandýska, 2 místo vybojoval 
Daniel Toth z Kladna a bronzovou medaili si odne-
sl Jakub Šebesta. Vítěz získal pohár a finanční od-
měnu. Doufejme, že se nás další turnaj povedeme 
zopakovat třeba i jiných oblíbených hrách.

od září začínáme každé úterý opět cvičit v KD Kněževes.
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 :-)

TJ Sokol Kněževes

Podzim 2021

Kosoř B - Kněževes 4:1

Kněževes - Středokluky 3:2

Dobřichovice - Kněževes 4:0

Kněževes - Třebotov 0:0 pen 2:3

následující zápasy

Jeneč - Kněževes 18. 9. – 16:30 h

Kněževes - Nučice 26. 9. – 16:30 h

Kazín - Kněževes 2. 10. – 16.00 h

Kněževes -  Velké Přílepy  10. 10. – 16:00 h

Drahelčice - Kněževes 17. 10. – 15:30 h

Vonoklasy - Kněževes 23. 10. – 14:30 h

Kněževes - Horoměřice 31. 10. – 14:00 h

Červený Újezd - Kněževes 6. 11. – 14:00 h

Kněževes - Úhonice 14. 11. – 13:30 h
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Svaz žen
Klub Kněževes
 cyklovýlet LiDice 2021

Sobota 19. června, nejteplejší den roku 2021 (36 stupňů). Původní plánovaná trasa narychlo 
změněna. Důvod – cyklohráček má v našem termínu výluku a jezdí jen náhradní autobus, 
který pojme pouze čtyři kola. V 9 hodin vyrážíme od  našeho kulturního domu na jubi-
lejní 10. ročník cyklovýletu do Lidic. Na kolech to lehce profukovalo, tak jsme vedro tolik 
nevnímali. Ale když jsme se blížili k Peklu, části Hřebče mezi lány vlčích máků, již jsme 
teploučko pociťovali. Ve Hřebči byla povinná zastávka na občerstvení a nabrání sil. Část 
našeho pelotonu odsud vyrazila dříve, druhá pozdější část nevědomky zabočila na jinou 
stranu a tak jsme se během pár minut navzájem úplně ztratili z dohledu. Ještě že Lidice jsou 
tak blízko ze Hřebče. V lidickém památníku jsme se zase setkali a  stejně jako každý rok 
zapálili svíčky a věnovali tichou vzpomínku všem lidickým, kteří se nedožili konce války. 
Z tohoto místa, kde není slyšet žádný ptáček, jsme už nabrali směr Kněževes přes Čičovice, 
Okoř (další povinná zastávka v okořské cukrárně), Lichoceves. Odtud polními cestami, kde 
se vzduch jen tetelil a my lapali po vzduchu, na Pazdernu a přes Černovičky a Středokluky 
domů. Šampaňské a dobré jídlo v Maštali tradičně završilo letošní 10. ročník, pořádaný opět 
ČSŽ Kněževes.  

A to jsme ještě nevěděli, že se zúčastníme ještě jednoho neznámého výletu. Tentokrát v polo-
vině září. Odjížděli jsme z Kněževsi,12 stupňů,  mraky se honily a přiznám se, že jsme měli 
trochu strach z dešťových přeháněk. Ale vše dobře dopadlo. Trasa Kněževes - Černý Vůl 
- Roztoky - hradiště Levý Hradec (pořádný stoupák) - Úholičky…  Ale stálo to za to. Nád-
herné výhledy na Vltavu, pohoda a pár „mírných“ kopečků. Celý den teplota nepřevýšila 14 
stupňů. Zvládli jsme a opět jsme vše završili v Maštali. Jak jinak. 

 Za ČSŽ Kněževes  
 Bohdana Pavlíková 

 akce Českého svazu žen  
Klub Kněževes v roce 2021

Sobota  16. 10. od 10.00 

Drakiáda - fotbalové hřiště
Přijďte společně pouštět draky nebo jiná 
létající tělesa, odměny pro všechny zúčast-
něné. Občerstvení pro děti zajištěno.

víkend 15.–17. 10.

Soutěž o nejhezčí podzimní 
Halloweenskou výzdobu
Dýně, řepy, věnce, strašáci na vstupních 
vrátkách, zahrádkách, oknech…
o víkendu 15. - 17. 10. 2021 si může kaž-
dý projít celou naši obec a vyhodnotit 10 
nejlepších. V neděli 17. 10. budou všech-
ny výzdoby vyfotografovány a umístěny 
na FB. Vaše hodnocení prosím lajkujte na 
FB naší obce, případně zašlete elektronic-
ky na email: bohdana.pavlikova@seznam.
cz, můžete také poslat sms na: 606 643 
874 nebo jednoduše vhoďte papírek do 
schránky  čp. 137. Překvapení pro nejlepší 
vyhodnocené!!

Soutěž o nejhezčí vánoční svícen

Příjem svícnů  v pátek  3. 12. od 18.00 do 
20.00 v kulturním domě
Svícny ohodnotíme a oceníme večer 
v průběhu mikulášské taneční zábavy. 
Poté budou vydraženy - výtěžek z dražby 
předáme dětem do místní ZŠ a MŠ.

Sobota  4. 12. 2021 od 16.30

Mikulášská venkovní nadílka pro děti 
Sobota  4. 12. 2021 od 16.30 hod. před zdra-
votním střediskem. Společně si zazpíváme 
koledy a rozsvítíme vánoční strom. Miku-
láš, anděl a čerti nadělí dětem balíčky.

Sobota  4. 12. od  20.00

Mikulášská taneční zábava
K tanci a poslechu hraje skupina Premium 
Band, vstup 90 Kč.. 
Vyhodnocení a ocenění svícnů ze soutěže. 
Dražba svícnů. Bohaté kolo štěstí
(vstup na akce dle platných podmínek 
nařízení vlády ČR)
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 Taneční pro ženy a dívky 

 opět začíná

Zveme všechny ženy a dívky, které rády 
tančí, rády se hýbou, rády se smějí.  Nedě-
lají si problémy z přebytečných kil, z toho, 
že jim vše hned nejde.  Začínáme vždy od 
začátku, takže úplné začátečnice nemusí 
mít obavy, že nebudou stíhat. Tančíme ka-
ždou středu od 20 hodin v našem kultur-
ním domě. Vede nás Majka, vicemistryně 
ČR v latinsko-amerických tancích. Všechny 
krokové variace vždy trpělivě vysvětlí, po-
radí, s úsměvem s námi vše procvičí. A ko-
lik se platí? Záleží, kolik se nás na pololetí 
přihlásí. Čím více nás bude, tím méně za-
platíme. Přijďte se podívat a nezávazně si 
to vyzkoušet. Vždyť tancujeme pro radost. 

 Za ČSŽ Kněževes  
 Bohdana Pavlíková

 Proč houkají sirény?

Po katastrofických povodních v Německu 
v letošním červenci jsem si uvědomila, jak 
je dobře, že u nás stále již desítky let pro-
bíhá vždy první středu v měsíci ve 12,00 
pravidelná akustická zkouška sirén. Každý 
ji vnímá, jak pozitivně, tak negativně. Prá-
vě v Německu tyto sirény před lety zrušili 
a nahradili je možností používat mobilní 
aplikaci na upozornění na nebezpečí. V Ně-
mecku má tuto mobilní aplikaci asi jen tře-
tina obyvatel. A z nich jen část  má mobil 
stále u sebe nebo ho na noc odkládá. Ozva-
ly se hlasy, aby byly sirény v Německu opět 
zavedeny. Ovšem tato „maličkost“ by stála 
desítky milionů eur. 

Jen pro informaci uvedu, jak je to v našem 
systému IZS ČR (Integrovaný záchranný 
systém). Bydlíme u letiště, strategického 
bodu naší země. Za humny je dálnice. A jak 
se říká, čert nikdy nespí. 

Proč houkají sirény?
Pro případ hrozící či nastalé mimořádné 
události jako je např. povodeň nebo do-
pravní nehoda s únikem nebezpečné látky 
(chlór, čpavek, …) je  vybudována síť sirén, 
které dokážou obyvatele akusticky včas 
varovat.  Sirény je možné ovládat z ope-

račních středisek Hasičského záchranného 
sboru ČR (dále HZS) a operačního středis-
ka Krizového štábu hl. m. Prahy.

Pro varování obyvatelstva byl zaveden je-
diný varovný signál - „všeobecná výstra-
ha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minu-
ty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou 
v cca tříminutových intervalech. 

U elektronických sirén uslyší občané po 
zaznění signálu navíc verbální informaci 
s obsahem:
• „všeobecná výstraha“ nebo
• „nebezpečí zátopové vlny“ nebo
• „chemická havárie“ nebo
• „radiační havárie“
a budou současně vyzváni ke sledování 
vysílání Českého rozhlasu, České televize 
a regionálního rozhlasu.

V případě, že je občan varován rotační si-
rénou (např. u nás v obci) bez následné 
verbální informace a je zřejmé, že nejde 
o povodeň, kde je základní ochrannou čin-
ností evakuace, měl by vždy dodržet tyto 
tři pokyny:
• okamžitě se ukrýt (tzn. vyhledat úkryt 
v nejbližší budově; raději ve vyšších pa-

trech z důvodu ochrany před šířením ne-
bezpečných látek, z nichž většina je těžší 
než vzduch – drží se při zemi)
• uzavřít dveře a okna, vypnout klimati-
zaci (nejlépe utěsnit navlhčenou látkou – 
v případě úniku nebezpečných látek)
• zapnout rádio nebo televizi (zde se občan 
dozví, co se stalo a jak postupovat dále).

Varování obyvatelstva prostřednictvím 
sirén bylo v podmínkách hlavního měs-
ta s úspěchem použito při povodních 13. 
srpna roku 2002. Během jediného dne byl 
varovný signál spuštěn celkem 33krát. Ve 
všech případech byla občanům přímo či 
následně poskytnuta též verbální infor-
mace. Díky systému včasného varování se 
podařilo z vodou ohrožených oblastí eva-
kuovat ca 48 000 osob, z toho ca 5 000 osob 
pomocí evakuace řízené, ca 43 000 osob 
evakuací neřízenou. (Z materiálů Hasičské-
ho záchranného sboru Praha)

Co říci závěrem? Snad jen to, abychom 
zvuk sirény měli i nadále spojený přede-
vším s první středou v měsíci a zároveň 
nezapomněli, že štěstí přeje připraveným.
 
 Bohdana Pavlíková

 vyměnily se paní ředitelky

31. července 2021 skončila v základní škole Středokluky p. ředi-
telka ivana Bádalová. Ti z vás, kteří jste ZŠ navštěvovali, případně 
již vaše děti, určitě mi dáte za pravdu, že I. Bádalová byla nejen 
fundovaná rázná ředitelka, ale i výborná učitelka angličtiny.  Do 
Středokluk nastoupila 1984 a od r. 1993 po odchodu p. ředitelky 
Rohanové školu vedla úctyhodných 28  let. Během této doby se 
musela vyrovnat se spoustou neustálých změn, vylepšování na-
šeho školského systému až po  výuku během covidové pandemie. 

Chci jí tímto poděkovat jménem svým i všech spokojených rodičů 
i dětí. Novým ředitelem ZŠ Středokluky se ve výběrovém řízení 
stal pan Martin Molčík.
 
24. 8. 2021 skončila v mateřské škole Kněževes p. ředitelka niké 
Slabová. Školku vedla od 1. 9. 2011. Přes různé názory na její po-
stupy si myslím, že pro školku a její fungování, zvláště v době  
Covidu,  udělala hodně a zaslouží si poděkování.
 Bohdana Pavlíková
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ČSŽ – Klub Kněževes si Vás dovoluje pozvat  
v sobotu 4.prosince 2021 od 16.30 hod. na 

 Sejdeme se před zdravotním střediskem. 
Společně si zazpíváme koledy a rozsvítíme vánoční strom. 

Mikuláš, anděl a čerti nadělí dětem balíčky.

od  20.00 hod.v kulturním domě
Hraje PREMIUM BAND  MVDr. Dudka | Bohaté kolo štěstí – tradičně spousta dobrot

Vstupné 90,- Kč (vstup na akce dle platných podmínek nařízení vlády ČR)

Příjem svícnů  v pátek  3.12. od 18.00 do 20.00 hod. v KD
Svícny ohodnotíme a oceníme večer v průběhu taneční mikulášské zábavy.  

Poté budou vydraženy - výtěžek z dražby 
předáme dětem do místní  ZŠ a MŠ.

TraDiční souTěž o nejhezčí vánoční svícen

Taneční MiKuLáŠsKou zábavu

venKovní MiKuLáŠsKou naDíLKu 

ČSŽ – Klub Kněževes 
pořádá tradiční oblíbenou

D R A K I Á D U
Pouštění draků 

a jiných létajících těles

v sobotu 16. 10. 2021  
od 10.00–12.00 hod.

na sportovním hřišti v Kněževsi

Srdečně zveme všechny fandy.
Odměny pro všechny zúčastněné!

Občerstvení pro děti zajištěno.

ČSŽ – Klub Kněževes pořádá 

souTěž

o nejhezčí PoDziMní  
haLLoweensKou výzDobu

Dýně, řepy, věnce, strašáci na vstupních 
vrátkách, zahrádkách, oknech… 

během  víkendu 15.-17.10.2021
si může každý projít celou naši obec 

a vyhodnotit 10 nejlepších. 

17.10. budou výzdoby vyfotografovány  
a umístěny na Fb. 

vaše hodnocení:  
lajkujte prosím na FB naší obce,  nebo zašlete 

(stačí číslo fotografie, číslo popisné, popř. jméno) 
elektronicky na email : bohdana.pavlikova@seznam.cz, 

můžete také poslat sms na: 606 643 874 nebo jednoduše 
vhoďte papírek do schránky  čp. 137.

Překvapení pro nejlepší vyhodnocené !!!        

Děkuji, že se soutěže zúčastníte a svými nápady 
zkrášlíte naši hezkou vesnici

Bohdana Pavlíková
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Baráčníci
Baráčnická činnost v Kněževsi se postupně 
začíná opět rozjíždět. V sobotu 10. 7. jsme si 
udělali první posezení spojené s brigádou 
u Rychty. Brigády se zúčastnilo 13 té a so. 
Hostem byl pan Jaroslav Boukal, který za 
zrušenou ZO zahrádkářů v Kněževsi vě-
noval baráčníkům nástěnku, kterou hned 
baráčníci u Rychty  zabudovali. Za nástěn-
ku děkujeme. Dále uklidili Rychtu, vypleli 
záhony, upravili okolí … Za odvedenou 
práci si ugrilovali dobré masíčko, vyprávěli 
si zážitky a připravili program na srpnové 
setkání při harmonice. U příležitosti roční-

ho utlumení baráčnické činnosti z důvodu 
koronaviru, vysadili 4. 7. baráčníci u „ma-
lého“ rybníka v Kněževsi vrbu, jako symbol 
znovuobnovení činnosti (vrbu vysadili te 
Věra Perglová a Lenka Černá a so Miroslav 
Černý a Luděk Černý).  

V sobotu 30. 8. měli baráčníci plánované se-
tkání při harmonice. Na začátku proběhlo 
řádné sezení, kde minutou ticha přítomní 
uctili památku zesnulých tetiček a sousedů. 
Následovala informace o činnosti: spoluprá-
ce s místní MŠ (poskytnutí dětských časopi-
sů pro práci v MŠ a přesun „externích čajů“ 
do vánočního období), příprava výroby no-
vého baráčnického praporu, řešila se kon-
tribuce a další baráčnické věci. Setkání se 

zúčastnilo 17 te a so a bylo přijato 6 nových 
čekatelů do baráčnických řad. Poté následo-
vala volná zábava při harmonice a oslava 
narozenin a svátků te a so (na harmoniku 
hrála te Daniela Váňová a krátce i so Luděk 
Černý). Te Uhlíková se zúčastnila sezení III. 
župy, te Čermáková a so Čermák se 12. 9. 
zúčastnili vítání občánků v Kněževsi v Kapli 
sv. Václava, kde za baráčníky předali rodi-
čům pro děti hračky a pamětní list. Na OÚ 
byl poslán dopis se žádostí o vybudování 
nového WC a skladového prostoru u Rych-
ty a to z důvodu hygieny a bezpečnosti 
v Rychtě a okolí. Pan starosta obce Kettner 
přislíbil, že se na vedení obce se žádostí 
budou zabývat a osobně se přišel k Rychtě 
podívat a navrhnul řešení. Děkujeme. Další 
sezení se připravuje na říjen. 

 obec Baráčníků Kněževes

Spolek Havlíček
 Příspěvek od spolku Havlíček

V současné době, i když jsme všichni ve spolku absolvovali oč-
kování proti koronaviru, nebude návrat ke spolkové činnosti ni-
jak snadný.  Nemohli jsme zatím  obnovit spolupráci se základní 
školou a mateřskou školou v Kněževsi v té formě, na jakou jsme 
byli zvyklí. V minulém školním roce nešlo kvůli platným vládním 
nařízením pozvat žáky do prostor obecní knihovny na přednášky 
o historii Kněževsi a okolí. S paní učitel-
kou Ivou Farovou jsme nadále v kontak-
tu a věříme, že se opět  s ní a jejími žáky 
budeme  setkávat v tomto školním roce.
Školka o sobě dávala vědět v této koro-
navirové době rozmanitou činností jak 
směrem k rodičům a dětem, tak i ke starší 
generaci v obci. Například to byla krásná 
přáníčka k Vánocům, k Velikonocům ….  
Členové našeho spolku také rádi vzpo-
mínají na akci Noc s Andersenem, kam 
v minulých letech bývali zváni naší člen-
kou, paní Niké Slabovou, na autorská čtení 
pro děti a setkávali se i s učitelkami. Rádi 
jsme využívali také nabídku na zpestření 
programu při spolkových schůzích, kdy 
paní ředitelka nacvičila s dětičkami krátká  
vystoupení. Vždy jsme se setkali s vlídným 
a přátelským přístupem k dětem.

Všichni ve spolku jsme byli překvapeni náhlým odvoláním paní 
Niké Slabové z místa ředitelky MŠ. Snad čas ukáže, že k tomuto 
kroku nemuselo dojít, kdyby se o rozdílných přístupech k výchově 
dětí na různých úrovních diskutovalo.

Celých deset let se nám se školkou včele s paní ředitelkou  Slabo-
vou dobře spolupracovalo. Děkujeme za vše a přejeme jí v novém 
působišti hodně zdaru.
 Za spolek Havlíček 
  L. Kučerová
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chovatelé
Máme za sebou zvláštní období, které se vymykalo předcházejí-
cím letům. Nejenže byly značné výkyvy v počasí, ale ani jaro se 
nevydařilo. Nejmarkantněji se to ukázalo v přírodě, kde zrání se 
opozdilo také o 14 dní později a to také protáhlo žně. A když se 
mělo sklízet, přišly deště.

Také v naši branži to nebylo jednoduché, mnoho chovatelů si stě-
žovalo na neoplodněná vejce a tím nižší reprodukci. Jedině snad 
u holubů se to neprojevilo. Také covid nám dělal čáru přes rozpo-
čet, kdy jsme nemohli cestovat, abychom si narychlo opatřili náhra-
du za chovný materiál a nebyly výstavy, kde bychom se domluvili.
V současné době se to začíná lepšit. Výstavy jsou povoleny - již 
proběhly v Olovnici, Rudné a celostátní výstava mladých zvířat 
v Přerově. Obou prvních jsme se zúčastnili a velký úspěch zazna-

menal náš člen př. Šafránek, který na holuba brněnského voláče 
obdržel 97 bodů, co se na na těchto malých výstavách nestává, 
a i na speciálkách je to výjimečný příděl bodů.

 nejbližší výstavy v okolí:

Velvary 30. 9. – 2. 10. 2021
Vokovice  30. 9. – 2. 10. 2021
Kralupy  16.–17. 10. 2021
celostátní výstava Lysá  19.–20. 11. 2021
Kněževes  22.–23. 1. 2022

Děkujeme Obecnímu úřadu v Hostouni za finanční podporu, za 
kterou postupně obnovujeme výstavní fundus. Přeji všem spolu-
občanům, aby se jim vyhnula nákaza virem a mohli se zúčastnit 
naši výstavy v Kněževsi.
 J. Boukal

Hasiči
Milí čtenáři,
jsem rád, že Vás mohu seznámit s činností, 
nás hasičů, za uplynulé období.

Léto jsme díky deštivému počasí prožili 
bez požárů, a tak jsme se mohli soustředit 
na naši techniku. Naše „Máňa“ absolvova-
la úspěšně STK, takže máme na rok klid. 
S Vaškem Čefelínem, ml. jsme udělali větší 
údržbu na  naší závodní „mašině“, vyčisti-
li a zkontrolovali pilu a čerpadlo. Rovněž 
jsme přihlášeni na školení, jak opakovací, 
tak nové kurzy, díky kterým budeme zase 
více „profesionálnější“. V Sobotu 28. 8. jsme 
měli schůzi, na které jsme začali plánovat 
akce, které nás čekají do konce roku, a udě-
lali jsme si náhled na příští rok.

Na konci srpna jsme měli jeden technický 
zásah. Na žádost pana starosty jsme jeli 
propláchnout kanalizaci na místní hřiště 
k bytu správce. Po příjezdu do hasičár-
ny nám začalo “přát“ počasí, přívalový 
déšť nás sice na hodinu zbrzdil, ale to nás 
nezastavilo a vyrazili jsme do akce. Na 
místě jsme měli vše připravené a stačilo 
jen pustit vodu z auta a uvolnit nečisto-
ty v kanalizaci. Po asi pěti minutách byly 
2/3 nádrže pryč, ale voda stále netekla do 
hlavního řadu kanalizace. Vyskytly se dvě 
otázky: kde je to ucpané a kam zmizelo 
2500 l vody? Předchozím průzkumem jsme 
zhruba  věděli, kde by onen „špunt“ asi tak 
mohl být. Začali jsme se balit, ale pohled na 
našeho správce hřiště, jak tam sám v dešti 
stojí s lopatou a krumpáčem a chystá se to 
kopat sám, rozhodl. Otočili jsme se a dali 
se do práce. Po prvních pár desítkách cen-
timetrů nám bylo jasné, že toto ručně ne-
vykopeme - byla povolána technika. Bagřík 
pracoval až do úplné tmy. V 21:15 jsme 

práce přerušili s tím, že druhý den budeme 
pokračovat. Den druhý - počasí nám opět 
„přálo“ a tak jsme natáhli gumáky, silnější 
montérky a šlo se zase na to. Denní světlo 
nám ukázalo, kde je problém a kam zmizela 
voda z cisterny. Trubky do sebe byly pouze 
vložené bez jakéhokoliv napojení nebo re-
dukce, což u trubek jiného průměru je dost 
zásadní problém. Po odkrytí celého potrubí 
bylo jasné, že se musí opravit vše a ne jen to 
co jsme viděli na začátku. Část potrubí jsme 
ještě téhož dne opravili, propláchli a zasy-
pali pískem. Druhý den jsme to s prací tak 
nepřeháněli a domů jsme šli „už“ ve 20:50. 
Den třetí - přestalo pršet a nám šla práce od 
ruky, ani bláto už se na nás tak nelepilo. Do-
konce dorazili další členové hasičů na vý-
pomoc a u práce jsme se mohli prostřídat. 
Ve 21:25 už za svitu baterek jsme měli vše 
opravené, nově zapískované a pan správce 
slavnostně spláchl toaletu a my byli šťastní, 
že trubkou teče voda. Další týden jsme se 
sešli na zakopání výkopu, ale i s tím nám 
pomohla technika a cca za tři hodiny bylo 
hotovo. A tak se z technického zásahu na 
20 minut, vyklubala brigáda na čtyři dny.
Další naší povinností, avšak milou, byla 

účast na vítání občánků. Pro nás hasiče to 
byla obzvlášť radostná událost, protože 
jsme vítali dceru našich dvou členů man-
želů Kristýnky a Petra Wagnerových. Všem 
dětem jsme předali dárky se znakem hasičů 
a pamětní list.
Také jsme měli trénink požárního útoku, 
jakožto přípravu na závody ve Středoklu-
kách. Po konci nácviku jsme měli dobrý po-
cit, že jsme připraveni a natěšeni na první 
závod po delší době. Avšak po příchodu 
domů mi přišel e-mail, že se s lítostí závody 
ruší z organizačních důvodů. No nic, ales-
poň jsme potrénovali.
19. 9. v 12:00 jsme i my minutou ticha ucti-
li památku zemřelých kolegů z Koryčan. 
Přidali jsme se tak k celorepublikové akci 
a děkujeme všem, kteří se na chvilku zasta-
vili také. 

Do konce roku máme ještě dost práce, jako 
je posvícenská zábava, nebo již zmíněné 
školení a další aktivity, o kterých vás budu 
informovat příště.
 Za SDH a JSDH,  
 Jan Drábek  
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církev
 rok svaté Ludmily a rok rodin

V září jsou v liturgickém kalendáři katolické 
církve dva svátky, které jsou silně spojené se 
vznikem českého státu. Asi je všem hned jas-
né, že tím myslím svátek sv. Václava 28. září, 
který je také den české státnosti. Často se ale 
zapomíná na svátek sv. Ludmily, který při-
padá na 16. září. Letošní rok je asi výjimkou, 
protože při příležitosti 1100. výročí její mu-
čednické smrti bylo vyhlášeno, že je „2021, 
rokem sv. Ludmily“. Bylo a ještě bude mno-
ho akcí, které toto výročí připomínají. Jed-
nou z nich je výstava s názvem „Sv. Ludmila 
– kněžna lidu milá“, která bude otevřena od 
15. října do 28. února v Pálffyovském paláci 
na Malé Straně v Praze. Jedním z exponátů 
bude i majetek naší farnosti: socha sv. Lud-
mily z bočního oltáře kostela sv. Prokopa ve 
Středoklukách, kterou jsme zapůjčili na tento 
účel. Ale památek sv. Ludmily je ve farnosti 
vícero. Jsou jimi obrazy sv. Ludmily v koste-
le sv. Víta v Tuchoměřicích a v rotundě sv. 
Maří Magdalény v Přední Kopanině… a ne-

zapomínejme, že budovou, kde stojí místní 
muzeum Přední Kopaniny, je kaple sv. Marty 
a Ludmily!

Sv. Ludmila může inspirovat v dnešní době 
tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu vy-
chovatelky v rodině. Je pro mě symbolické, 
že tento rok je také rokem rodiny, a to nejen 
v České republice, ale po celém světě, protože 
papež František vyhlásil „rok rodiny Amoris 
Laetitia“ od 19. března 2021 do června 2022, 
kdy bude světové setkání rodin v Římě. Sv. 
Ludmila to ve své vlastní rodině neměla leh-
ké a rodinu Přemyslovců (kde tchýně dala 
zavraždit snachu a bratr bratra) nemůžeme 
dát jako příklad ideální rodiny. Ale často ani 
moderní rodiny nejsou ideální. A právě pa-
pežská apoštolská exhortace „Amoris Lae-
titia“ (v překladu „Radost z lásky“), která 
dala svůj název tomuto roku, mluví i o tom. 
V úvodu říká, že „radost z lásky zakoušené 
v rodině je také radostí církve“ a „křesťanská 
zvěst o rodině je vpravdě radostným posel-
stvím“. Zároveň ale věnuje jednou celou 
kapitolu s titulem „Doprovázet, rozlišovat 
a integrovat“ pastorační péči v situacích, kte-

ré tomuto ideálu neodpovídají. Ať je pro nás 
tento rok příležitostí prožít „radost z lásky“ 
a také doprovázet a pomáhat těm, kteří tuto 
radost neprožívají.
 otec alain cleyssac, 
 administrátor farnosti

 90 let Husova sboru v Tuchoměřicích

V neděli 10. 10. 2021 si při slavnostních bo-
hoslužbách společně připomeneme 90. výro-
čí otevření Husova sboru v Tuchoměřicích.  
Zahájení slavnosti bude ve 14.00 hodin. Bo-
hoslužeb se zúčastní patriarcha Církve česko-
slovenské husitské ThDr. Tomáš Butta.

Připraven bude i doprovodný program, kte-
rý bude zahájen již v sobotu 9. 10. 2021 Ve-
čerem otevřených dveří.  Začínat bude v 17 
hodin varhanním koncertem se zpěvem. 
Následovat bude prohlídka kostela, včetně 
prohlídky zvonů. Věž bude osvětlena.  Dále 
bude po oba dny připravena výstava repro-
dukcí dobových fotografií a předmětů, hry 
pro děti i dospělé a památeční razítko. 

 Srdečně všechny zve rada starších

napsali
jste nám
 rychlá pomoc

V nouzi poznáš přítele… Určitě toto poře-
kadlo znáte a v těchto dnech se všichni mů-
žeme přesvědčit, že stále platí. Při sledování 
televizních zpráv se nám svírá srdce hrůzou, 
co potkalo obyvatele několika měst a vesnic 
na Jižní Moravě. Většina lidí chce pomoci, ale 
jak? Co nejrychleji. A přesně to se odehrálo 
o minulém víkendu.

Mám známé, velmi milé a přátelské lidi, ži-
jící v rodinném domku v Moravské Nové 
Vsi. Spojila jsem se s nimi a odpověď byla ta 
nejhorší, kterou bylo možné očekávat. Jejich 
dcera žijící ve stejném městysu přišla o dům, 
který dostavěli před 5 měsíci. Tornádo rozme-

talo veškeré vybavení, nábytek, a co je nejhor-
ší, i všechny věci, které ke svému životu po-
třebuje roční holčička. Všechno zmizelo a co 
nevidět zmizí i dům, který statik odsoudil ke 
stržení. Napadla mě spásná myšlenka. Na-
místo obvolávání známých ochotných pomo-
ci zatelefonovala jsem ředitelce místní mateř-
ské školky paní Slabové a dohodly jsme se, že 
se mým jménem obrátí na rodiče dětí, navště-
vujících místní MŠ, s tím, že organizuji pomoc 
pro konkrétní rodinu s ročním dítětem.
A stalo se neuvěřitelné. Během sobotního 
odpoledne se ozvala řada rodičů s nabídkou 
kočárků, postýlek, lůžkovin, oblečení i hra-
ček a nabízené předměty přivezli k nám do 
Kněževse. Nemohu vyjmenovat všechny 
rodiny ochotné pomoci, nemám bohužel 

všechna jména a nechci na nikoho zapome-
nout, děkuji všem, a rovněž předávám veliký 
dík obdarované rodiny. Veškerou materiální 
pomoc jsme naložili (díky panu Vopálkovi za 
zapůjčení přívěsného vozíku) a včera, tj. v ne-
děli dopoledne jsme odvezli do Brna, kde si ji 
rodina převzala. Do místa katastrofy bychom 
se pravděpodobně nedostali.

Přikládám pár fotografií a na závěr už jen 
malé shrnutí: dokud mají lidé srdce na pra-
vém místě, jsou lidé rychle a ochotně pomá-
hat druhým, není to s českým národem ještě 
tak zlé, jak často slyšíme. Takže díky za rych-
lou pomoc. A zase končím pořekadlem: Kdo 
rychle dává, dvakrát dává.

 Jana Horáková, Kněževes
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 Pohádková show

V úterý 21. 9. 2021 se v místním kulturním 
domě konala pro naše menší Kněževáčky 
akce s názvem Pohádková show. K vidění 
byly pohádkové postavy jako např. Spider-
man; Anna a Olaf; Spongebob; Zvonilka; Pi-
rát Jack Sparrow, ale také kouzelník, klaun 
a živý leguán zelený jménem Honzík, který 
byl starý 10 let (dožívají se údajně 17ti let). 
Dětem se akce moc líbila. 
 Marie Šarapatková

 Máme rádi pejsky

Ano, v tom se se všemi dětmi naší hezké ško-
ly shodneme. Máme moc rádi pejsky. Určitě 
nás ale nepotěší „pejskův dáreček“ volně le-
žící na ploše kolem školy nebo školní autobu-
sové zastávky.
Myslíme si, že i pro pejska je hezčí zážitek 
„odkládat“ ve volné přírodě, kam pejsci tak 
moc rádi chodí na procházky.

 emil Červený a iva Farová

 Skromné děkujeme a nashledanou

Vždycky jsem si naivně myslel, že rozchod 
lidí, kteří spolu po nějakou dobu žili nebo 
třeba pracovali, může proběhnout v klidu 
a v úctě. Často se ale přesvědčuji, že tomu tak 
mnohdy bohužel není. Cítím, že podobně na 
mě zapůsobila situace s odchodem paní ře-
ditelky mateřské školky paní Niké Slabové. 
Nemám naprosto v úmyslu jakkoliv posuzo-
vat názor jakékoliv zůčastněné strany. Jednak 
nemám v žádném případě dostatek objek-
tivních informací a jednak mi takový postoj 
vůbec nepřísluší. Mám jen chuť zde napsat, 
že paní ředitelka působila ve školce v naší 
obci řadu let a jistě se nedá říct, že by byl svět 
černobílý a že by tedy po celé ty roky dělala 
všechno špatně, naopak nechala za sebou kus 
obětavé práce. Ať se již událo cokoliv, věřím 
v to, že ve všem lze vždycky nalézt věci dobré 
i věci špatné.

Naše děti chodily pod taktovkou paní ředi-
telky Slabové do školky tři roky a tak mi ně-
jak přišlo, že se mi nechce jen plout s davem 
a mlčet. A tak jsem chtěl za sebe i za svou ro-
dinu, dnes již bývalé paní ředitelce, za všech-
no to dobré alespoň zde skromně poděkovat.
Věřím, že z každé životní situace plyne pro 
všechny zúčastněné vždycky i nějaké to po-
učení. A přál bych si, aby tomu tak vždycky 
pro všechny strany jakékoliv situace bylo.

V každém případě navzdory čemukoliv, říci 
zde děkujeme a nashledanou, mi přišla ele-
mentární příroda věci.
 Jan Šarapatka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KNĚŽEVES
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČSKOU
ZÁBAVU

V SOBOTU 2. 10. 2021
OD 20 HODIN V KD KNĚŽEVES

K TANCI A POSLECHU HRAJE
KAPELA PREMIUM BAND 

 Dětičky nám rostou jako z vody

Milé náhodné setkání před školou, zleva 
Hanička Hrbáčková, Stellinka Botková, Je-
níček Šarapatka, Honzík Kettner, emilka 
Botková a Mařenka Šarapatková
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PiD
 Jak cestovat PiD bez komplikací?

Přinášíme několik praktických rad 
zejména pro cestující, kteří si nově 
zvykají na linky Pražské integrova-
né dopravy v nově integrovaných 
oblastech Středočeského kraje. vý-
hodou integrované dopravy je pře-
devším možnost cestovat na jeden 
jízdní doklad více dopravními pro-
středky. Dále pak návaznosti jednot-
livých linek mezi sebou, možnost 
kombinovat vlaky a autobusy či on-
-line přístup k informacím o polo-
hách vozidel.

Kde koupím jízdenky na autobus?
Buď přímo u řidiče, nebo z pohodlí domo-
va v mobilní aplikaci PID Lítačka (ta vám 
i sama zjistí potřebnou cenu jízdenky). Jíz-
denky jsou také k dostání v jízdenkových 
automatech (většinou rozmístěných v Pra-
ze nebo na vybraných vlakových nádra-
žích) a lez je koupit také v pokladnách Čes-
kých drah nebo na předprodejních místech 
pražského Dopravního podniku.

Jak můžu platit v autobusu?
Buďto hotově (vždy ale jen mincemi nebo 
bankovkami v přiměřené hodnotě) nebo 
platební bankovní kartou. V některých pří-
padech lez platit i z elektronické peněženky 
(platí však jen u některých dopravců). Ane-
bo nemusíte platit vůbec, stačí ukázat jíz-
denku z mobilní aplikace nebo již označe-
nou jízdenku z předchozího autobusu nebo 
vlaku (pokud je však její časová a pásmová 
platnost dostatečná).

Můžu na jednu jízdenku přestupovat?
Ano, všechny jízdenky jsou přestupní, a to 
i včetně té nejkratší na 15 minut. Vždy je ale 
potřeba dodržet časovou a zároveň i pás-
movou platnost. Při nástupu do autobusu 
se řidiči už jen prokážete platnou jízden-
kou, aby si zkontroloval, zda můžete po-
kračovat dál. Pozor, ve vlacích nejlevnější 
jízdenky za 14 Kč neplatí!

vyplatí se mi předplatní kupony?
Pokud cestujete alespoň třikrát týdně, před-
platní kupon se určitě vyplatí. K dispozici 
jsou měsíční, čtvrtletní a také nejvýhod-
nější roční varianta (pro studenty jen mě-
síční a čtvrtletní). S předplatním kuponem 
nemusíte pokaždé řešit nákup jízdného, 
shánění drobných a v rámci předplaceného 
období a pásem můžete cestovat, jak často 
chcete. Předplatní kupony jsou ideální ze-
jména pro školáky, kteří cestují každý vše-
dní den. Čím více lidí bude mít kupon, tím 
se také urychlí cestování – nákup jízdného 
a manipulace s penězi zdržuje.

na co si dát pozor pří nákupu jízdenek?
Vždy je potřeba hlídat si časovou a zároveň 
i pásmovou platnost jízdenky. Například 
jízdenka za 30 korun platí na 3 tarifní pás-
ma, ale zároveň maximálně 60 minut. Nebo 
dvoupásmová jízdenka se prodává ve dvou 
variantách – na 15 a 30 minut. Vždy tedy 
použijte takovou jízdenku, která vám vy-
stačí i časově. Tarifní pásma pro každou 
zastávku i orientační jízdní doba pro určení 
ceny jízdného jsou uvedeny v každém jízd-
ním řádu. Nejjednodušší způsob je však ná-
kup jízdenek přes mobilní aplikaci PID Lí-
tačka, která vám pro konkrétní vyhledané 
spojení sama najde cenu jízdenky, kterou si 
můžete rovnou v mobilu koupit a čas plat-
nosti nastavit na odjezd vyhledaného spoje. 

Při nákupu jízdenky ušetříte řidiči (i sobě) 
čas, pokud mu rovnou řeknete požadova-
nou cenu jízdenky (víte-li jí).

Musím si pokaždé brát po zaplacení  
u řidiče jízdenku?
Při nákupu papírové jízdenky u řidiče vždy 
vyžadujte jízdenku. Klidně se může stát, že 
během cesty přijde revizor, který vám, po-
kud u sebe nebudete mít jízdenku, může 
uložit pokutu. Nebo budete jízdenku potře-
bovat při následném přestupu. Peníze z jízd-
ného (bez vydané jízdenky), které si pone-
chá řidič, pak budou chybět objednatelům 
linky a mohlo by dojít k omezení provozu, 
protože na něj nebudou mít peníze.

Kde zjistím informace o zpoždění  
autobusu?
V mobilní aplikaci PID Lítačka nebo na ad-
rese www.kdymitojede.cz zjistíte aktuální 
zpoždění na Vaší zastávce. Na adrese htt-
ps://mapa.pid.cz pak zjistíte aktuální polo-
hu vozidel na vámi vybrané lince nebo lin-
kách. Vyhnete se tak zbytečným obavám, 
jestli váš autobus přijede nebo ne. Všechny 
autobusy PID jsou vybaveny zařízením pro 
sledování aktuální polohy.

chci vystupovat, jak o sobě dát vědět 
řidiči?
Pokud je zastávka na znamení, je potřeba 
včas (nejlépe hned po odjezdu z předchozí 
zastávky) stisknout tlačítko stop umístěné na 
přidržovacích tyčích, na stěnách vozidla či na 
dveřích. O tom, která zastávka je na znamení 
a která ne, informuje akustické hlášení a in-
formační panely ve vozidle. V zastávkách 
stálých má řidič povinnost zastavit vždy. 
Situaci mu ale usnadníte, pokud se připraví-
te k výstupu v dostatečném předstihu, aby 
o vás při pohledu do zpětného zrcátka věděl.

Letiště
 Prodej zájezdů cestovní kanceláře

 ČeDoK přímo na letišti

Cestovní kancelář Čedok nově spustila ve 
spolupráci se společností Czech Airlines 
Handling prodej kompletního portfolia zá-
jezdů a dalších doplňkových služeb přímo 
na Letišti Václava Havla Praha. V rámci 
produktu BUY & FLY mají cestující možnost 
přijet na letiště připraveni na cestu se zaba-
leným zavazadlem, svůj zájezd pořídit až 
přímo na letišti a hned poté rovnou odletět. 
Zájezdy je možné pořídit přímo v odleto-
vých halách na Terminálu 1 i Terminálu 2. 

K dispozici budou také zájezdy do exotic-
kých destinacích s přímými odlety z Prahy, 
které bude od října zajišťovat letecká společ-
nost Luke Air.

 Počet odbavených cestujících 

 v červenci překročil prognózy

V červenci bylo na Letišti Václava Havla Pra-
ha odbavenou přes 605 tisíc cestujících, což 
představuje meziroční nárůst o více než 140 
procent. Největší zájem byl o typické letní 
destinace, například v Řecku nebo Španěl-
sku. Cestující však směřovali také do des-
tinací mimo Evropu, například do Egypta 
nebo Turecka. Konkrétně bylo nejvíce ces-
tujících odbaveno na letech do Burgasu, na 
Rhodos, Heraklionu, Amsterdamu a Frank-

furtu. Během července se na pražském leti-
šti uskutečnilo celkem 7012 vzletů a přistání, 
což je o 48 % leteckých pohybů více, než za 
stejné období loňského roku.
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 Mariánská Týnice

Překrásný barokní areál v Mariánské Tý-
nici s poutním kostelem, ambity a probošt-
stvím nechal na návrší nad Kralovicemi 
postavit opat plaského cisterciáckého kláš-
tera Eugen Tyttl podle projektu mistra čes-
ké barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho. 
Dnes je objekt sídlem Muzea a galerie se-
verního Plzeňska a od roku 2018 je na se-
znamu národních kulturních památek. 
V současnosti byl postaven východní am-
bit podle původních plánů Jana Blažeje 
Santiniho. Barokní komplex se tak po třech 
stoletích dočkal dokončení. Dostavba ob-
sahuje i arkádové chodby a tři mariánské 
kaple. V ambitu bude také výstava o jeho 
vzniku, ale bude mít i kulturní a nábožen-
ské využití. Součástí projektu je časosběrný 
filmový dokument, mapující dostavbu pa-
mátky podle původních Santiniho návrhů. 
Až budete stát pod kupolí nad chrámem 
Zvěstování Panny Marie a hledět vzhůru, 
nad vámi bude téměř šedesát metrů vy-
soký prostor – zkrátka tolik, že by se sem 
téměř vešla celá Petřínská rozhledna. Více 
na www.marianskatynice.cz. 
 p. Bareš

 Správné odpovědi na 1. kolo “Kněževeské střechy”

           Kaple                       Obecní úřad                             Baráčnická rychta
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