
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

ČSŽ - KLUB KNĚŽEVES VÁS ZVE NA   

 
OD 14.00 DĚTSKÝ A  20,00 VALENTÝN 

8. ÚNORA V KD 
K TANCI A POSLECHU HRAJE DJGIACOMO 

www.d

jgiaco

mo.cz 

 

11. LEDNA OD 20,00 
V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI 

HRAJE:    A-CLUB
 

 

 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

25. a  26. LEDNA 
V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI   

 

                                                           
 

 

 
 

 

 
 

Dne  10.  června 1928  odhalen byl ve školní zahrádce 
před   školou   pomník   těm,   kteří  ve  světové  válce  
životy   své   za   svobodu   vlasti   položili,   by   paměť  
jejich   uchována   věkům  příštím.  Pomník   postaven 
z   dobrovolných  příspěvků  a   péčí  místních  spolků:  
Sboru dobrovolných hasičů, Tělocvičné jednoty Sokol,  
Spolku   Havlíček   a   sportovního  klubu   Sparta  pod  
záštitou      obecního     zastupitelstva.     Slavnostního  
odhalení   se zúčastnily výše  jmenované korporace  a  
hosté.   Spolek   Havlíček  z   Tuchoměřic,   Spolek  čsl.  
střelců  z  Tuchoměřic,   zdejší  školní  mládež a hojně  
občanstva    domácího  i  cizího.   Před  pomníkem  se 
shromáždili    nejbližší  příbuzní   padlých  u  pomníku  
stáli čestnou stráž: legionáři Fr. Hůša, Antonín Čermák,  
hasiči   Fr.  Mach,    K.  Švejda   a    sokolové   B. Fuksa,  
St. Čermák.   Slavnost zahájil   p. starosta  Fr. Hostouš,  
o významu  slavnosti  promluvil  p. J. Bartoň, načež za  
zvuků státních hymen pomník odhalen a předán  
veřejnosti.  Slavnost   zakončena   taneční  zábavou  v  
hostinci  u Bělských ve prospěch pomníku.  
Pomník zhotovil sochař Vytvar ze Slaného.  
Výňatek z kroniky, celý text viz Retrookénko 1928. 
 

 

                                    

                            

 

 
 

Panna Marie s Ježíškem 
Téměř uprostřed kněževeské návsi 
se nachází menší oplocený parčík 
s pískovcovou sochou panenky 
Marie s Jezulátkem, jež údajně kdysi 
stávala na Slovance v místě, kde 
bývávala druhá, východní brána. 
Svatá Panna Maria jako jeden 
z křesťanských symbolů nahradila 
starší pohanské ochranné víly, či 
jiné modly, jež za pohanských dob 
uctívali naši pradávní předkové a 
které měly symbolicky chránit 
prameny apod.        pokračování uvnitř 

 

                                                                                                              

                                             OBECNÍ ÚŘAD V KNĚŽEVSI 

                                                    PŘEJE VŠEM OBČANŮM 

                                                 HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

                                                                        V ROCE 2014 
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KŮŇ NA SILNICI / V pátek 20.9. cca kolem druhé hodiny ranní se vracím společně s kamarádem Karlem 
Beinhartem z oslavy z Prahy. Při odbočováni na sjezdu z dálnice na Kněževes vidíme na silnici koně. Chvilku 
nevěřícně koukáme, jestli je to pravda a když zjišťujeme, že ano vystupujeme z auta a snažíme se ho odlákat mimo 
silnici. Karel jakožto známý lovec jakékoliv zvěře (chytil anakondu do svých rukou) vyndal tažné lano z kufru svého 
Ferrari, uvázal kolem krku smyčku a předal mi lano i s koněm. Já jsem vše mezitím nahlásil na policii, kde mi zprvu 
moc nevěřili, ale nakonec že pošlou hlídku. Koně jsme odvedli pod most dálnice a čekali na policii. Asi po 30 
minutách kdy hlídka stále nikde a ostatní řidiči nás častovali nadávkami jsme se rozhodli vzít koně ke kulturnímu 
domu, kde mu nehrozí žádné nebezpečí. Cestou volám opět na policii, kde jim sděluji, že kůň není u dálnice, ale 
vedeme ho ke kulturáku v Kněževsi. Netrvalo dlouho a hlídka byla na místě. Po příjezdu si s ním POLICIE nevěděla 
rady, tak jsme začali obvolávat kde koho, abychom zjistili majitele. Nepodařilo se nám vzbudit pana Ondřeje 
Botku, který je znám jako místní chovatel všeho zvířectva, ještě že nám zvedl telefon pan Luděk Černý, který ihned 
zavolal slečně Ance Čefelínové, která, ač bylo 4 hodiny ráno, přišla ke kulturáku a koně skoro jistě identifikovala. 
Hlídka se slečnou Čefelínovou odjela kamsi najít majitele. Druhý policista čekal se mnou, koněm a Kájou než se 
vrátí. Čekání trvalo dlouho a Kája musel jet nakrmit svého jaguára, kterého chová doma v Hřebči. Kolem půl šesté 
ráno konečně dorazila šťastná majitelka, které někdo koně vypustil z ohradníku. Vše dobře dopadlo, nikomu se nic 
nestalo a my můžeme jít v klidu spát. Je 7hodin ráno…                                                                                    Ondřej Máslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KNĚŽEVÁK                           NAPSALI JSTE NÁM / REDAKCE / RŮZNÉ                        4/2013 

STŘÍPKY OD REDAKCE KNĚŽEVÁKA: 
 Redakce Kněževáka informuje čtenáře, že si na internetových stránkách obce - www.knezeves.cz / 
položka Kněževák - mohou přečíst nejenom již vydaná čísla zpravodaje, ale mohou získat podrobnější 
informace o některých akcích pořádaných v obci a okolí.  Co najdete v příštím čísle Kněževáka – 
6.Čaje pro seniory, knihovna - informace o spisovatelích a jejich publikacích v obecní knihovně, 15 let 
kněževeského volejbalu, novinky ohledně Naučné stezky v Kněževsi …  Co nového v roce 2014 pro 
čtenáře Kněževáka připravuje jeho redakce? Mimo nové rubriky z knihovny dostanou prostor také 
podnikatelé a bude nová rubrika pod názvem „naši sousedé“ - takže bude co číst   V příštím roce 
redakce připravuje vydání speciálního čísla Kněževáka, jehož obsahem bude shrnutí oslav 925 let. 
Redakce bude ráda, když zašlete své názory, zážitky či různé náměty spojené s oslavami do redakce 
Kněževáka nebo necháte v písemné podobě na místním obecním úřadě. Vaše příspěvky budou 
zveřejněny. Děkujeme.  Pí D.M.Jelínková přišla s návrhem, že by se mohl začít vydávat 
„KNĚŽEVÁČEK“ pro děti a mládež s jejich účastí. Tak co vy na to … ?    
 

Redakce Kněževáka děkuje všem partnerům, sponzorům a příznivcům z řad 
spolků, firem a občanů za celoroční přínosnou podporu Kněževáka. 

FOTOKURIOZITA: Láska v zimě … 
Kateřina Krausová (Kněževes) 

VANDALISMUS V KNĚŽEVSI / Na 
zasedání obecního zastupitelstva se 
projednávala problematika 
vandalismu v obci. Je smutné si 
v době vánočních svátku tuto 
skutečnost připomínat, ale realita je 
taková … Do nového roku nové 
předsevzetí pro ty, kdo to dělají ??? 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám finančně nebo materiálně přispěli v roce 2013:  
 

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽEVES,AGRIVEP a.s.,B&P METALPRODUCT s.r.o.,TYREX RECYCLING s.r.o.,BHV 
SENZORY s.r.o.,DINAK   s.r.o.,PROWENA  s.r.o.,SEBAKOV s.r.o.,VP AGRO  s.r.o.,PERSA a.s.,NOVEX PRAHA  
s.r.o.,LinkAmerika II s r.o.,Český Aeroholding a.s.,TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar,TRUHLÁŘSTVÍ - Karel  
Havlík,STAVEBNINY - pan Sluka,OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL - p. Doubek,AUTODOPRAVA - pan 
Diviš,POTRAVINY - pan Muras,RESTAURACE „U POTRAVIN“,RESTAURACE „NA STARÝ“,STAROČESKÝ 
RESTAURANT „V MAŠTALI“,RESTAURACE „PILOT CLUB“,UBYTOVNA - paní Sedláčková,pan Červený 
Milan,pan Drsek Tomáš,pan Vopálka Jiří,pan Chládek Martin,pan Herdin,pan Holan Roman,pan Dobiáš 
Petr 
Zvláštní poděkování : p. Stanislav Kettner - starosta obce, redakce LURO - p. Luděk Černý a p. Robert 
Souček, p. Ladislav Kašpar, žáci ZŠ Kněževes - pí. uč. Iva Farová a pí. uč. Houbová, pí. uč. Iva Roučková, 
žáci MŠ Kněževes – pí. řed. Niké Slabová, p. Berka, pí. Barbara Kubů, p. Jan Drábek, spolek Baráčníci, 
provozovatelé restaurace KD, občerstvení na hřišti - pí. Kratochvílová, zahrada - pí.Filikarová, hasiči 
Kněževes, hasiči Středokluky.  
 

Velmi děkujeme všem sponzorům, protože bez jejich přispění bychom nemohly uskutečnit 
dětské akce, které i při našich úsporných opatřeních vyjdou v průměru obvykle na                 
5-6 tisíc Kč. Radost dětí je naší odměnou !!!                        Český svaz žen - Klub Kněževes 

 

http://www.knezeves.cz/


 

 
 
 

Usnesení č. 42 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 8.7.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.   Podpis smlouvy s Letiště Praha a.s. o poskytnutí daru ve výši Kč 1,778.310,-. Použití daru je specifikováno ve smlouvě. 
2.  Sazbu za pronájem tenisového kurtu ve výši Kč 50,- za 1 hodinu pronájmu pro osoby s trvalým pobytem v Kněževsi a ve 
výši Kč 100,- za 1 hodinu pro ostatní zájemce. Poplatek nebude vybírán za žáky základní a mateřské školy a při turnajích. 
Správou kurtu bude pověřena TJ Sokol, a to smluvně formou dodatku ke stávající smlouvě o provozování sportovního areálu. 
Provozní řád kurtu připraví Ing. Bareš.  
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
JUDr. Dojcsana, k zajistění dodavatele certifikace energetické náročnosti pro objekty nad 250 m2 plochy v majetku obce.  
 
Usnesení č. 43 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 19.8.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Žádost společnosti Český Aeroholding a.s. o odprodej pozemku č. 570/21 o rozloze 135 m2 za cenu 1600,- Kč/m2 a prodej 
pozemku. 
2.   Nabídku společnosti Lukáš Hejda – Machstav s.r.o. na zateplení půdního prostoru v kulturním domě a provedení zakázky 
za cenu do 100.000,- Kč vč. DPH.  
Zastupitelstvo odebere na vědomí: 
Žádost společnosti CTP o odprodej pozemků poz. Č. 160/23 a 160/24. O odprodeji pozemků bude ZO jednat až po splnění 
podmínek daných smlouvou mezi OÚ Kněževes a firmou HAKA. Odpověď na žádost připraví JUDr. Dojcsan.  
 
Usnesení č. 44 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 16.9.2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Zprávu starosty obce o činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce za období od posledního veřejného zasedání konaného 
dne 10.6.2013 
2.  Zprávu ing. Vlčkové o postupu příprav oslav 925 let obce.  
3.  Zprávu starosty obce o možnosti získat finanční prostředky na výstavbu sociálního zařízení na hřišti od Letiště Praha 
v rámci akce „Dobré sousedství“.  
4.  Zprávu místostarosty JUDr. Dojcsana o přijetí smlouvy o převodu Kaple sv. Václava od římskokatolické farnosti 
Tuchoměřice formou daru do vlastnictví obce Kněževes. Smlouva v tomto znění byla schválena všemi přítomnými zastupiteli. 
Zastupitelstvo odebere na vědomí: 
Zprávu starosty obce o připravované investici obcí napojených na vodovodní řad na výstavbu monitorovacího zařízení 
dohlížejícího na možné poruchy potrubí a s tím spojené ztráty vody. Podíl obce Kněževes na investici činí 750.000,- Kč. 
Finanční zdroj na krytí investice bude upřesněn před započetím realizace. 
 
Usnesení č. 45  ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 21.10..2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Prodej 150 ks brožury vydané k 925. výročí  obce Kněževes zájemcům za cenu 100,- Kč vč. DPH. 
2.  Podpis Darovací smlouvy  o převzetí kaple sv. Václava od církve do majetku obce Kněževes. Smlouva bude po schválení na 
Arcibiskupství zanesena do Katastru nemovitostí. 
3.  Odeslání písemné stížnosti na kvalitu služeb České pošty. Stížnost bude odeslána na adresu generálního ředitele České 
pošty s.p.  
4.  Poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů jako příspěvek na činnost sboru. 
5.  Rozpočtové opatření č. 3 
Usnesení č. 46  ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 25.11.2013 
Na základě uskutečněného jednání se zástupci společnosti Panattoni Europe zastupitelstvo připraví přehled požadavků na 
společnost Panattoni Europe, která hodlá vybudovat v Dobrovízi logistické centrum Amazon, což zatíží komunikace, zhorší 
dopravní situaci, bezpečnost občanů a životní prostředí v Kněževsi. Stanovisko k dopravním opatřením zastupitelstvo předá 
ve lhůtě 14 dnů. 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.  Oprávnění pro starostu Stanislava Kettnera schválit rozpočtové opatření, a to : 
RO č. 4 ev. 5 (poslední RO v roce 2013) a RO č. 1 na rok 2014 na příjem dotace z krajského úřadu a na příjem darů. 
2.  Zahájení vypracování projektové dokumentace na rozšíření čističky odpadních vod.  
3.  Zadání pro místostarostu JUDr. Dojcsana, který připraví v součinnosti s advokátem JUDr. Luťhou odpověď paní Hykové na 
její dopis z 25.11.2013 v zákonné lhůtě. 
4.  Finanční výbor provede za obec, která je zřizovatelem mateřské školy, kontrolu hospodaření MŠ za rok 2013 a revizi 
návrhu rozpočtu hospodaření MŠ na rok 2014. 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
Zastupitelům do následujícího týdne připravit náměty pro návrh finančního rozpočtu hospodaření  na rok 2014.  
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DÍKY PANU STAŇKOVI SE ČASTOKRÁT ROZZÁŘÍ 

POD  VZPOMÍNKOVÝM  SVĚTLEM  SVÍČEK. 

 

 
 

Vážení spoluobčané, 
než jsme se mohli rozkoukat, rok 2013 uběhl jako voda. Letošní rok byl zaměřen hlavně na úklid a vylepšování veřejných 
prostranství obce, aby 28. září v den oslav 925 let od první zmínky o obci bylo vše v pořádku. Nezůstalo jen u těchto věcí, ale 
obec se dál ubírala ve svém rozvoji. Vyjmenuji pro vzpomínku pouze hlavní akce. V letošním roce byla dokončena poslední 
stavební úprava školy, a to podkroví budovy. Také školní zahrada prošla zásadní změnou snížením terénu o 60 cm a 
výstavbou opěrné zdi v zadní části zahrady, kde plní své místo. Současně i kaple na nádvoří prodělala generální opravu 
vnějšího pláště, oken a nátěru střechy. Celý školní dvůr byl odvodněn na dešťovou a povrchovou vodu a byla položena nová 
dlažba. Tím se skončilo s úpravou tohoto prostranství. Další a největší investicí byla výstavba víceúčelového hřiště ve 
sportovním areálu. Dá se říci, že hřiště zatím plní své poslání. V současné době se připravujeme na rok příští, kdy máme 
v plánu pokračovat v rozvoji sportovního areálu, případně uskutečnit rekonstrukci ČOV spolu s obcí Tuchoměřice a jiné 
drobnější akce.  
Vážení spoluobčané, touto cestou děkuji všem zastupitelům obce za úsilí, které vyvinuli na přípravě oslav 925 let obce. Zvlášť 
děkuji kolektivu, který oslavy připravoval – JUDr. Dojcsan, Ing. Vlčková, Ing. Horáková, Ing. Kašpar, Mgr. Černý, Souček R., 
Pavlíková B., Kratochvíl P.  
Já osobně vám všem přeji v roce 2014 hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Očekávám, že i v novém roce nás podpoříte 
v úsilí o Kněževes krásnější. 
                                                                                                                                                                                 Kettner Stanislav   starosta 
 
 
 
 

Vítání občánků.  Tak jako každým rokem na Svátek matek, konalo se i letos, ale o pár měsíců později, vítání nových občánků. 
Věděli jsme, že v některých rodinách ještě letos zazní novorozenecký pláč, a tak jsme termín posunuli na 3. listopadu 2013. 
Vítání se uskutečnilo v prostorách krásně zrekonstruované budovy základní školy od 10,30 hodin. Premiéru měla nová 
kolébka, kterou zhotovil se svými spolužáky-truhláři Honzík Holan. 
Starosta obce pan Stanislav Kettner mohl přivítat mezi nás, kněževeské občany Martínka Preclíka, Editku Máslovou, Lukáška 
Seinera, Jonáška Jakubův a Marušku Zachovou. 
Děti obdržely od obce knihu Naše děťátko, finanční dárek a maminky kytičku. 
Hezké kulturní vystoupení s žáky ZŠ připravila paní učitelka Mgr. Iva Farová a zazněla i krásná píseň Mimino. 
Uskutečnili jsme dobrý nápad paní Seinerové – vyfotit všechny maminky a tatínka najednou s dětmi v náručí. Za pár let z nich 
budou spolužáci a možná i kamarádi na celý život. 
                                                                                                                Za Komisi školskou, kulturní a sociální     Ing. Václava Vlčková 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sousoší matky s dítětem je velkým úctyhodným symbolem 
obětavosti, péče a bezpečí již odedávna jako archetyp. 
Roucho s klasy připomíná matku zrna (Démétér,lat.Ceres) a je 
poukazem na prastaré kořeny tohoto projevu. Mariánský kult. 
Jeho ctitelem byl pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (1350-
1400) Skládal Mariánské hymny. V roce 1386 zavedl svátek 
Navštívení Panny Marie. Jezuité od roku 1556 v českých 
zemích využívali Mariánský kult k uctívání zemských patronů, 
pořádali procesí a poutě. Osazování soch v okolní krajině 
mělo význam záchytných orientačních bodů. V Kněževsi a 
okolí bylo osazeno několik soch, např. Socha sv. Václava na 
rozcestí k Přední Kopanině v místě u Vinice sv. Václava (dnes 
už socha a vinice jsou pryč), Socha sv. Jana Nepomuckého na 
rozcestí u hřbitova aj. 
BEDEKR (turistický průvodce) Kněževes u Prahy, D.M. Jelínková, 
úpravy redakce LURO 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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foto: Vizualizace Amazon  

 

 

 

 

Od roku 2007 rostou v komerční zóně Dobrovíz rozsáhlé 
haly. Plán na největší halu o rozloze 95 tisíc metrů 
čtverečních (tedy na ploše zhruba třinácti fotbalových hřišť) 
největšího internetového obchodu Amazon se však 
pochopení občanů Dobrovíze nedočkal. Internetový obchod 
Amazon by chtěl nejpozději příští rok otevřít u Prahy a Brna 
dvě nová distribuční centra. V distribučním centru má na 
dlouhodobý úvazek pracovat pro Amazon až dva tisíce lidí a 
další tři tisíce v době velkých sezonních nákupů například v 
době vánočních svátků. S tím samozřejmě souvisí navýšení 
dopravní zátěže jak kamionové, tak osobní, kterého se 
občané Dobrovíze a okolních vesnic obávají. S tímto 
centrem má sousedit také reklamační centrum pro německý 
trh, kde budou skladníci pracovat v prostorách o 25 tisících 
metrů čtverečních a jejich náplní práce bude zpracovávat 
zboží od zákazníků Amazonu, které bude z různých důvodů vráceno zpět. Amazon chce do výstavby obou center investovat 
stovky milionů eur a chce už příští rok stihnout zásobovat z Česka předvánoční trh, který je tradičně nejvýnosnější v roce. 
Lidé z Dobrovíze se obávají zvýšených dopravních komplikací a o bezpečnost svých dětí, také zejména toho, že se centrum 
otevře dřív než plánovaný obchvat obce. Zástupce developerské společnosti Panattoni Europe (dříve spravující haly ALP 
v Kněževsi) Pavel Sovička uvádí, že se stavbou obchvatu se počítá, ale čeká se jen na to, až budou v příštím roce v novém 
programovacím období vypsány nové výzvy z EU. Dopravní záležitosti podle něj projekt řeší, počítá se mimo jiné s tím, že 
veškerá logistika bude směřovat k letišti, nikoliv k obci Dobrovíz. Firma chce také přispívat na městského policistu, který bude 
dohlížet na to, aby kamiony nezajížděly do obytné zástavby (zákaz by se měl také týkat i navrhovaného obchvatu Dobrovíze).                     
Z rychlostní silnice R7 by také kamiony měly být navigovány na pražský okruh a rychlostní silnici R6. 
O postoji obce k výstavbě obřího skladu se mělo rozhodnout v plebiscitu, který se uskutečnil v pátek 6. prosince 2013, kde 
občané Dobrovíze v anketě odmítli výstavbu distribučního centra  Amazon. Proti projektu bylo 121 lidí, podpořilo jej naopak 
76 lidí. Účast byla zhruba poloviční. Názor obyvatel není pro vedení obce závazný, starosta Martin Šafr ale zopakoval, že on i 
většina zastupitelů se bude výsledkem hlasování řídit.  Obyvatele Dobrovíze nepřesvědčilo o záměru Amazonu ani to, že by 
bylo podmínkou výstavby distribučního centra vybudování obchvatu.                                                                    ( zdroj internet a tisk – úprava 
LURO) 
 

Právě vybudování nového obchvatu Dobrovíze by přivedlo dopravní zatížení dále na komunikaci ústící v  Nových Středoklukách 
a v Kněževsi. Někteří zastupitelé Kněževsi ( Ing. Kašpar a Ing. Bareš ) se zúčastnili veřejných jednání v Dobrovízi a poté se naše 
zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání vyjádřilo k danému problému a stanovilo požadavky pro další jednání. Zároveň 
byl zaslán dopis Stavebnímu úřadu v Hostivici k rukám Ing. Ivo Budila, jehož text zde uvádíme: 
 

Věc: Komerční zóna Dobrovíz-žádost      Vyřizuje:JUDr.Dojcsan    místostarosta obce                                                Dne 25.11.2013          
Vážený pane vedoucí, 
v posledních několika dnech jsme cestou denního tisku a televize informování o zahájení vybudování obřího logistického 
centra (americký internetový e-shop AMAZON) na území komerční zóny v Dobrovízi. O aktuální situaci týkající se výstavby 
tohoto centra jsme jednali v Dobrovízi  spolu za účasti starostů Hostouně a Středokluk dne 22. 11. 2013. Vzhledem k tomu, že 
uvedení části provozu tohoto centra již v druhé polovině příštího roku se bezprostředně dotkne i naší obce (část osobní a 
těžké nákladní dopravy z Dobrovíze má vést na základě informací z tisku přes obce Kněževes a Středokluky na rychlostní 
komunikaci R7), upozorňujeme na to, že se touto novou dopravní situací značně zhorší po všech stránkách životní prostředí 
obyvatel obce Kněževes.  Současný stav komunikace z Dobrovíze do Kněževsi a Středokluk dle našeho názoru není připraven 
na tuto zátěž. Silnice je úzká a krajnice jsou nezpevněné. Z projektu vyplývá, že v průběhu příštích let dojde ještě k navýšení 
dopravní aktivity. Zastáváme názor, že situace vyžaduje zásadní přestavbu komunikace z Dobrovíze na rychlostní komunikaci 
R7.    Starostou obce Dobrovíz jsme byli informováni o  
zahájení územního řízení,  týkajícího se Komerční zóny   
Dobrovíz  -    Distribučního centra   -   Praha-západ č.j.:  
SÚ-09159/1/13-Bu. Z výše uvedených důvodů žádáme  
o možnost stát se účastníky tohoto řízení.                  
 S přátelským pozdravem                                                                            
                                     Stanislav Kettner   starosta obce  
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                        UŽ V ROCE 2002  BYLA VYTVOŘENA DOPRAVNÍ STUDIE, KTERÁ ŘEŠILA PROSTOR 
                                                        MEZI OBCEMI  K.Ú.      TUCHOMĚŘICE – KNĚŽEVES – STŘEDOKLUKY – DOBROVÍZ  
                                                        VE VZTAHU KE KOMERČNÍMU VYUŽITÍ PLOCH V DANÉM ÚZEMÍ.     NA OBRÁZKU 
                                                        JE KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ RYCHLOSTNÍ SILNICE R6 A R7 SPOLU S KOMERČNÍMI                  
                                                        ZÓNAMI MIMO ZÁSTAVBU DANÝCH OBCÍ  A  JEJÍ ČÁST ZAHRNUJE I ZMIŇOVANÝ 
                                                        OBCHVAT OBCE DOBROVÍZ. 
    

KNĚŽEVÁK                                       AMAZON V DOBROVÍZI                                               4/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5/2013 

DOŠLO PO UZÁVĚRCE 
Hostivický stavební úřad 
povolil změnu územního 
řízení, která je potřebná 

kvůli přeměně 
původního projektu čtyř 
menších skladovacích hal 
na jedno obří distribuční 
centrum. Obec se proti 

rozhodnutí odvolá. 
Stavební úřad při řízení 

zamítl námitku 
Dobrovíze, která se 

týkala smluvního řešení 
obchvatu obce a rozporu 

změny územního 
rozhodnutí se schválenou 

dokumentací o vlivu 
stavby na životní 

prostředí (EIA). Zamítl 
také námitky obcí 

Hostouň, Kněževes a 
Středokluky, které se 

týkaly dopravní situace. 
(zdroj internet) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
OPRAVA V ŘÍJNU 2012 

 

Pomník padlých vojínů z první světové války musel být za druhé světové války z nařízení německých úřadů odstraněn, protože v sousoší byla 
postava legionáře. Obezřetností vedoucích obce byl pomník uchován. Sousoší sejmuto z podstavce a uloženo do hluboké jámy za 
podstavcem, pokryto pískem a zasypáno zemí. Věřili jsme, že je to dočasně. Po osvobození pomník vyzdvižen a dne 22. června 1945 znovu 
odhalen. K pomníku přibyla nová deska se jmény obětí nacismu: 
 Dr. Alois Chvoj. Místní rodák a majitel hospodářství č.22 a hostince č.4, úředník Ministerstva obchodu zatčen gestapem. Zatčen pro ilegální 
činnost a umučen v koncentračním táboře Mauthausenu. Majetek jeho zabaven a dán pod nucenou správu okupantů. 
František Sorek, zedník, syn deputátníka. Nasazen byl na práci v Německu ve městě Erfurtu. Tam při náletu zasypán a zahynul. Hodný, milý 
chlapec. 
Josef Krahulec a Václav Libecait. Dva poslední chlapci zahynuli při výbuchu nalezené třaskaviny v květnu 1945 na zahradě statku č. 18. 
Tak pomník znovu vyzdvižen za slavnostní účasti všech korporací a spolků a školní mládeže, aby nadále byl památníkem obce, u kterého se 
všichni občané scházívají, aby vzpomněli památných dní celého národa.                (Doplnění k pomníku padlým z kroniky ze zápisu roku 1945) 

 

 

 
Tak jako v každém čísle se v našem retrookénku vracíme zpět do významných roků naší obce. Takovým byl rok 1928, kdy byl 
slavnostně odhalen pomník padlým. Ten byl v minulém roce nákladem 95 000 Kč opraven a restaurován. Práce byly provedeny 
firmou p. Tamchyny, aby tak socha mohla být lidem představena v roce svého 85. výročí odhalení v plné kráse. Části statí 
z kroniky z roku 1928 jsme uvedli v titulní straně, pojďme se tedy podívat, co se v tomto roce událo dále.                            LURO 
Autobusová doprava, která byla zavedena v předcházejícím roce, byla v tomto roce rozmnožena o další spojení mezi Kladnem 
a Prahou procházející naší obcí, jež občanstvem s uspokojením přijato. Dopravu osob mezi Kladnem a Prahou obstarává 
z počátku M. Bendák z Kladna, potom A. Hrdinová z Kladna, pak mezi Unhoští a Prahou ( přes 
Hostouň,Dobrovíz, Kněževes ) Zeilman z Unhoště. Koncem roku zavedlo řiditelství čsl. st. 
drah Praha sever autobusovou osobní dopravu státní z Kladna do Prahy dvěma směry: 
Kladno – Středokluky – Kněževes – Praha a Kladno – Unhošť – Dobrovíz – Praha. Takovéto 
rozmnožení autobusové osobní dopravy občanstvo naší obce vřele přijalo a hojně používá. 
Konečná stanice v Praze: Náměstí Republiky, Staroměstské a Jungmanovo. Cesta do vnitřní 
Prahy trvá asi 35 minut, rovněž poplatek za tuto cestu snížen z počátečních 7 Kč na 4 Kč. Cesta vlakem na Smíchov trvá asi 
hodinu a stojí 6 Kč 60 h. Autobusy jezdí téměř každou hodinu, v některou hodinu i několik. 
Dne  10. června 1928 odhalen byl ve školní zahrádce před školou pomník těm, kteří ve světové válce životy své za svobodu 
vlasti položili, by paměť jejich uchována věkům příštím. 
Salivar Josef  *1890  +1914. Obchodní příručí  
Vojín 7. zeměbranného pěšího pluku. Od roku 1914 v Srbsku nezvěstný. 
Kozel Václav  *1882  +1915. Zedník, 28. pěší pluk padl na italské frontě.  
Markup František  *1895  +1915. Syn rolníka. 
Vojín vozataj pěší divise nemoc. úst. č 32. Zemřel zánětem plic a 
kloubů, pochován ve Wolici. 
Švarcer Josef  *1872  +1916. Šafář. Domobranný prapor č. 54. Roztrhán 
šrapnelem na řece Stochodu v Polsku 
Hejduk Josef  *1895  +1916. Kočí, 28. pěší pluk, chtěl přejíti k Rusům, 
chycen a popraven. 
Cábal František  *1896  +1916. Zedník. Pěší pluk č 28. Raněn na italské 
frontě do plic. Zemřel  v nemocnici v Kralupech, pochován doma. 
Čermák Václav  *1872  +1917. Kolář. Dom. náhr. set. 4/6 Cheb. Padl v Itálii, raněn do hlavy. 
Čermák Antonín  * 1892  +1917. Truhlář. Pěší pluk č. 28. Roku 1915 zajat v Rusku, posledně 
psal roku 1917, od těch dob nezvěstný. 
Bělský Stanislav  *1900  +1918. Syn hostinského a řezníka. Pěší pluk č.28. Zemřel na zápal 
pohrudnice v nemocnici v Praze. 
Kříž Václav  *1872  +1920. 
Staněk Alois  *1886  +1920. Obuvník. Pěší pluk č.28. Zemřel doma roku 1920 následkem 
různých nemocí z vojny, pochován doma. 
Slavnost zahájil p. starosta Fr. Hostouš, o významu slavnosti promluvil p. J. Bartoň, načež za 
zvuků státních hymen pomník odhalen a předán veřejnosti. Potom přednesly ze škol. dítek 
případné básně. Fr.Javůrek, R.Mařík, St.Vidmanová, M. Gjabelová, A.Trunečková. Slavnost 
zakončena taneční zábavou v hostinci u Bělských ve prospěch pomníku. Pomník zhotovil 
sochař Vytvar ze Slaného, cena jeho i s úpravou školní zahrádky činí 16 000,-Kč. 

      Dne 25. a 26. srpna ubytováno v obci 60 důstojníků a poddůstojníků a mužstvo pěšího pluku č. 5 T.G. Masaryka, když 
pochodovali na divizní cvičení k Lounům. Plukovní hudba po oba večery koncertovala na návsi. 8 selských přípřeží odvezlo 
jejich vojenské potřeby až do okolí Zlonic. Vyjeli v pondělí ráno asi o 4. hodině, vrátili se v úterý dopoledne.  
V neděli dne 2. prosince 1928 konány ve školní budově volby do okresního zastupitelstva a do zemského zastupitelstva. Počet 
oprávněných voličů do okr. z. 315, do zem. z. 291. (Německé hlasy do zemského zastupitelstva odevzdány asi omylem voličů. 
Obecní knihovna je umístěna ve školní budově v I. třídě. Knihovníkem je řídící učitel. Knihovna rozdělena na odd. A až M, čítá 
celkem 475 svazků. K půjčování je odd. C (romány, povídky atd.), jež obsahuje 299 svazků. Ostatní odd. jsou knihy obsahově 
staré. V roce 1928 přibylo 10 knih, vypůjčovatelů bylo 38, výpůjček 729, obec věnovala na knihovnu obnos 666 Kč.  
Sokol uspořádal dvě divadla pro dospělé, jedno divadlo dětské a taneční posvícenskou zábavu. „Havlíček“ pořádal ples, 
„Hasiči“ rovněž ples. Ve škole uspořádal učitelský sbor tři školní „Besídky“, z toho dne 28. října 1928 slavnostní projev školní 
mládeže na památku 10 let. jubilea čsl. republiky před pomníkem padlých.                         (tolik výňatek z kroniky z roku 1928) 
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ZANIKLÝ DRUŽSTEVNÍ KATR 

TRANZITNÍ AREÁL V KNĚŽEVSI - ALP 

VÝSTAVBA TRANZITNÍHO AREÁLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOLE OPRAVA PŘEDZAHRÁDKY ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAN KOLÁŘ 

ODHALUJE BYSTU 

 

 
Následující rok je pro mnohé nedávnou minulostí, přesto si myslíme, že stojí za připomenutí, jakými událostmi naše obec tehdy 
prošla, ať je to spuštění čističky, která  by v následujících letech měla být intenzifikována na větší výkon pro potřeby rozvoje 
obcí Tuchoměřic a Kněževesi nebo odhalení busty Stanislava Kubra, kdy započala první část rekonstrukce školy.               LURO 
Život v obci se ubírá stále kupředu. To umožňuje i rozpočet ve výši 22 567 000 Kč. Listopadové volby do zastupitelstva naší 
obce ukázaly, že ti, kteří dostali důvěru občanů v minulém volebním období, pracovali dobře a většina z nich ( 9 z 15 ) byli 
opět zvoleni. 
Ve spolupráci s obcí Tuchoměřice byla ve společné akci dokončena čistírna odpadních vod a hlavní kanalizační sběrač. Obec 
provedla nový vodovodní řád v souvislosti s výstavbou tranzitního areálu. 
Byla dokončena III. etapa výstavby plynovodu. Nákladem 5 730 000 Kč bylo dokončeno vyčištění rybníka, které se podařilo 
obci zajistit prostřednictvím ČSL Praha po osmnáctiletém jednání. Na území obce byla dokončena výstavba čističky odpadních 
vod, která slouží nové části letiště-sever. V měsíci listopadu byl zahájen zkušební provoz. 
K územnímu plánu obce byla vypracována a schválena cenová mapa stavebních pozemků 
Ministerstvem financí. Cena 1m2 se pohybuje mezi 450-900 Kč. 

V tomto roce byly provedeny stavební 
úpravy budovy OÚ – podlahy, vnitřní 
omítky, WC apod. nákladem 120 000,- 
Byla zahájena výstavba Tranzitního areálu Kněževes. Budou vystavěny 
tři haly, kde bude skladová plocha 52 000 m2, k nim bude provedena 
výstavba vlastní komunikace od podjezdu silnice I/7, až na staveniště. 
Příprava výstavby tohoto tranzitního areálu na katastru naší obce 
odhalila rozsáhlé „archeo“ území, jehož osídlení datují odborníci 
nejméně na 5000 let př.n.l. Našlo se zde přes 2500 nejrůznějších 
objektů, kosterních pozůstatků i výrobků našich dávných předků. Podle 
archeologů některé zbytky lidských kostí, násilně polámaných a 
ohořelých, nasvědčují tomu, že naši pradávní předkové se neštítili 

kanibalství. Postupně archeologové odkryli i zbytky zahloubených zemnic po Keltech (400 - 500 let př.n.l.), kůlových staveb. 
K nejmladším nálezům patří obilnice – jámy vysekané do skály, které zde v 8. a 9. století zanechali první Slované. 
V souvislosti s umístěním busty p. Stanislava Kubra na budovu školy došlo k opravě jejích venkovních částí – nová omítka, 
nátěr oken, oprava střešní krytiny, nové zdivo předzahrádky včetně u pomníku padlých. Náklad této opravy byl 900 000 Kč. O 
předzahrádku pečuje od září paní Šimčáková – úprava a výsadba dřevin. 
Personální obsazení školy zůstává nezměněno. Ve škole pracuje výtvarný 
kroužek již 2 krát týdně a hudební výchova pod vedením Ivany Roučkové. 
V lednu z 28. na 29. byla opět škola navštívena zloději, kteří se dostali dovnitř 
sklepem, otvorem pro uskladnění paliva a školu opustili oknem na chodbě. Po 
návštěvě zlodějů v minulém roce však nebylo co odcizit, vzali alespoň ze stolu 
pí. učitelky skleničku s kávou. 
V obci přibyl nový obchod s potravinami a drobným zbožím „Koloniál u Součků“. 

V obci nadále pracují tři 
spolky. TJ Sokol, která má 
oddíl kopané a oddíl žen. Sbor dobrovolných 
hasičů uskutečňuje každoročně i tento rok 
„Pohár starosty obce“. V tomto roce se práce 
Českého svazu žen změnila částečně v klubovou 
činnost. Klub žen ČSŽ v Kněževsi pracuje ve 
spolupráci s ÚV ČSŽ Praha. Ženy pravidelně 
každý rok připravují pro děti v červnu „Den 
dětí“ a v prosinci setkání s Mikulášem. 
V září u příležitosti svatováclavského posvícení 
dne 26. září bylo slavnostní sobotní odpoledne 

věnováno vzpomínce na kněževeského rodáka pana 
Stanislava Kubra, kterému byla na budově místní 
školy odhalena busta. Pan Stanislav Kubr se narodil 
6. 10. 1862 ve statku v Kněževsi č. 28. Byl především 
sedlák, který hospodařil na rodném statku. V roce 
1893 dal popud k založení místního dobrovolného sboru hasičského v Kněževsi 
a stal se jeho předsedou. Od roku 1887 až 
do smrti byl členem zastupitelstva 
v Kněževsi a od roku 1896 se podílel na 
založení korporace, která měla hájit zájmy 

českých zemědělců. Na sjezdu rolnictva roku 1897 byl zvolen předsedou nově vzniklého 
agrárního „Sdružení českých zemědělců“. Jako poslanec této agrární strany byl roku 1901 
zvolen říšským a zemským poslancem sněmu Českého království. Na jaře 1908 byl zvolen 
říšským poslancem vídeňského sněmu. Stanislav Kubr byl označován jako jeden z vůdců 
venkova. Na jeho počest byla ve Středoklukách zbudována „Odborná hospodářská škola 
Stanislava Kubra“ nyní „Integrovaná střední škola Stanislava Kubra“. V den odhalení busty 
byla v místní škole otevřena výstava z minulosti a současnosti obce. Hosté si mohli prohlédnout kapli.  (tolik kronika)                                 
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Pohled na část plochy výzkumu od severozápadu. 

Severovýchodní část plochy výzkumu od jihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Plochá talířovitá miska s tordovaným  
      okrajem z knovízského objektu nedaleko 
                                   předpokládané svatyně. 
 

 

 
 

Záchranný archeologický výzkum v Kněževsi 
v roce 1998             PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. 
Ústav archeologické památkové péče středních 
Čech, Praha 
 

Na jaře 1998 proběhl na jihovýchodním okraji obce 
rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který 
předcházel výstavbě skladového areálu firmy 
Airport Logistic Park a.s. Mimořádně náročné 
terénní výzkumné práce na ploše více než 10 
hektarů prováděla společnost Archaia pod vedením 
autora toho příspěvku. Během tří měsíců se zde 
podařilo odkrýt celkem 2939 objektů, 
zahloubených do sprašového či opukového podloží, 
z nichž 1470 bylo možné klasifikovat jako tzv. 
kůlové a sloupové jámy, ukazující na existenci 
nadzemních dřevěných staveb převážně obytného 
nebo hospodářského charakteru. 
Zjištěné doklady osídlení pocházejí z několika 
úseků pravěku až raného středověku (mladší doba 
kamenná /neolit/, pozdní doba kamenná /eneolit/, starší doba železná /halštatská/, časný stupeň mladší doby železné 
/laténské/, doba hradištní), ale především z doby bronzové, kam spadá nejvíce získaných nálezů.  
Z počátků doby bronzové (staršího období únětické kultury; konec 3. a počátek 2. tisíciletí př. Kr.) pochází 24 kostrových 
hrobů, vybavených keramikou a výjimečně také měděnými či bronzovými záušnicemi. Do stejného období náleží i 16 objektů 
sídlištního charakteru. Slabé využívání lokality ve střední době bronzové (kultura mohylová; 16.–14. století př. Kr.: 12 objektů) 
bylo vystřídáno intenzivní sídelní aktivitou v následující mladší až pozdní době bronzové (kultura knovízská a štítarská; 13.–9. 
století př. Kr.: celkem 1222 datovatelných objektů). Z těchto objektů s průkazným datovacím materiálem tvořily největší 
počet zásobní jámy (obilnice), z nichž se v řadě případů kvůli mocné skrývce dochovaly jen spodní části či dna. Vyskytly se i 
větší, poměrně hluboké nepravidelné jámy (tzv. hliníky). Kůlové, resp. sloupové jámy, indikující nadzemní dřevěné konstrukce 
obytných staveb, bylo možné jednoznačně zařadit do období popelnicových polí jen výjimečně. 
Nejdůležitější složku mezi získanými nálezy z mladší a pozdní doby bronzové představují početné keramické zlomky, kterých 
bylo při výzkumu zjištěno více než čtvrt milionu. V řadě objektů se vyskytovaly i další hliněné artefakty, jako např. tkalcovská 
závaží, kolečka, přesleny apod. Bronzových předmětů bylo nalezeno celkem 65, přičemž se jedná převážně o drobnější 
exempláře či jejich fragmenty, patrně ztracené na sídlišti. Určitou výjimku představují osobní šperky (drátěné vlasové ozdoby 
a prsteny), zjištěné u lidských koster v sídlištních objektech. Nejpočetnější i chronologicky nejprůkaznější jsou jehlice, kterých 
je v souboru 23. Dále jsou zastoupeny jehly, šídla, hroty šípů, zlomky plíšků, tyčinek a drátů, kroužek, řap srpu, svorka apod.  
Dochované hmotné prameny doplňuje kostěná a parohová industrie (např. dlátka, šídla, hroty, hladítka, špachtle, brusle, 
kladiva apod.), přičemž nevyjasněná zůstává funkce ohlazených a někdy i zdobených hleznových kostí skotu („hrací 
kameny“?). Poměrně významný byl také podíl kamenné industrie, která plnila zejména funkci úderových nástrojů (otloukače, 
palice, retušéry), ale i různých hladítek a pracovních podložek. Zastoupeny jsou rovněž drtidla a podložky na mletí obilí. Na  
lokalitě byl objeven také nepřímý doklad o slévání bronzu, a to fragment poloviny kamenné licí formy z místní suroviny, 
sloužící nejspíše k výrobě dlát s tulejí. Ojediněle byly zjištěny i stopy bronzoviny na keramických zlomcích a patrně kamenné 
jádro. 
K výjimečným objevům náleží dva objekty, které 
obsahovaly zlomky většího počtu keramických 
talířovitých misek s tordovaným okrajem, 
interpretovatelných patrně jako sekundárně 
deponované obětiny. V jednom z těchto objektů byly 
navíc fragmenty velkých rozvětvených „podstavců“ ze 
špatně vypálené hlíny, což by v kontextu několika linií 
kůlových jamek mohlo ukazovat na existenci nějaké 
nadzemní dřevěné stavby kultovního charakteru, snad 
svatyně. 
V některých sídlištních objektech byly nalezeny lidské 
skelety či jejich části, a to často v neanatomických 
polohách. Výjimkou nejsou ani pozůstatky několika 
jedinců (dospělých i dětí) vhozené do jedné jámy, či 
naopak „pohřby“ samostatných lebek nebo nálezy 
jednotlivých lidských kostí v zásypech objektů. 
Celkově bylo zaznamenáno 107 jedinců, pocházejících 
ze 78 objektů, náležejících v naprosté většině knovízské kultuře. Několik sídlištních jam zase 
obsahovalo celé kostry zvířat.  Detailní analýza nálezového fondu umožnila vyčlenění šesti 
základních sídelních horizontů, kopírujících v zásadě hlavní vývojové trendy, pozorovatelné 
v průběhu mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách. Osídlení lokality bylo 
nejhustší ve vrcholném období knovízské kultury (sklonek 2. tisíciletí př. Kr.), avšak během 
následující štítarské kultury (10.–9. století př. Kr.) již výrazně zesláblo. Může to souviset s intenzivním pozdně bronzovým 
osídlením, doloženým v nedaleké poloze u Čermákova mlýna na katastru sousední obce Kněžívka.  

KNĚŽEVÁK                            ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V ROCE 1998                       4/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5/2013 



LÍPA SVOBODY U KULTURNÍHO DOMU 
JIŽ PŘESAZENÁ PŘI REKONSTRUKCI KD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 ☻ 
                                                                   
 
 
 
 
 
PŮVODNÍ MÍSTO OZNAČUJE BÍLÁ TEČKA 

 
 

Získané bohaté poznatky a nálezy byly po ukončení terénní části výzkumu postupně komplexně zpracovány, vědecky 
vyhodnoceny a publikovány v třídílné publikaci, kterou vydal Ústav archeologické památkové péče středních Čech: „Lubor 
Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy (1. Text, 2. Obrázky, 3. Plány), Praha 2007–2011“. 
Foto z archeologických nálezů autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jáma knovízské kultury s pohozenou kostrou               Knovízská zásobní jáma (obilnice), obsahující              Větvící se hliněné „podstavce“, nalezené spolu 
mladíka ve věku 13–20 let.                                           nepřirozeně skrčenou kostru třináctiletého chlapce               s talířovitými miskami v knovízském 
                                                                                        a samostatnou lebku dívky, zemřelé ve věku asi 18 let.         objektu u nadzemní stavby (svatyně?). 
 

 
 
 

Dvě významná výročí předznamenala politický průběh roku 1968 : 50 let od vzniku našeho státu a 20 let od únorových 
událostí. Na tato dvě jubilea navázal ve svém slavnostním projevu dne 19. 2. 1968 Josef Langmajer na veřejném zasedání 

MNV, které vykázalo velkou účast občanů.  
Dne 16. září 1968 se sešli Kněževeští občané na veřejné 
schůzi, kterou svolala ZO KSČ Kněževes spolu se 
stranickou organizací JZD Kněževes. Tato schůze měla 
jediný bod programu: Zhodnocení postoje našich 

občanů k vývoji politické situace v našem státě, jak se 
vyvinula vstupem spojeneckých vojsk na území ČSR 21. srpna 1968 v ranních hodinách. 
Nejprve hovořil poslanec Národního shromáždění Stanislav Kettner, který poděkoval 
občanům za klidný a ukázněný postoj k srpnovým politickým událostem. Potěšila ho i 
aktivní spolupráce mládeže při konsolidování poměrů. V závěru svého krátkého projevu 
přál našim občanům, aby vždy zachovali smysl pro jednotu a měli důvěru ve správný 
postup KSČ a vlády. Klidný postoj našich občanů se projevil i při letošních oslavách 50. 
výročí vzniku našeho státu dne 28. října. V rámci těchto oslav byla vysazena řada 
okrasných stromů na vybraných místech naší obce (13 lip, 12 javorů, 12 jasanů, 12 jilmů a 
12 bříz). V 16,45 hodin dne 28. října 1968 byla slavnostně zasazena nedaleko Kulturního 
domu „Lípa svobody“. Večerní slavnostní pořad v Kulturním domě měl důstojný průběh. 
Hlavní projev přednesl zástupce Okresního výboru Národní fronty soudruh Čáp. 
ONV Praha – západ přidělil naší obci částku 40000 Kč na výstavbu klubovny pro 
mládežníky. Tím vznikl národnímu výboru a mládeži naší obce úkol, najít vhodné místo 
pro umístění klubovny a zapojit do výstavby všechny místní mládežníky, což se 
v poměrně krátké době podařilo. Celou stavbu bude řídit pětičlenná mládežnická komise, 
která bude národnímu výboru plně odpovědná za správné využití finančních prostředků určených na tuto akci. 
Finanční komise zahrnula do plánu své činnosti plnou odpovědnost za správný výkon ochrany a správy národního majetku. 
Všem bývalým majitelům hospodářství byl rozeslán výměr o prodloužení nuceného pachtu.                        (tolik z kroniky obce) 
Po dva roky vás provázelo retrookénko na stránkách Kněževáka, kde jsme se snažili vybrat ty nejzajímavější roky. Tímto rokem 1968 se s 
vámi retrookénko loučí a děkuje za čtenářskou přízeň, i když názor na obsah se u mnohých občanů různil. Přesto naše pero pouze 
citovalo historii zachycenou v kronikách spojenou s oživením v dodaných fotografiích a doprovodných článcích.                                      LURO 
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Kostrový hrob únětické kultury ze starší doby bronzové 
s keramickými milodary. 

                                 Sídlištní objekt knovízské kultury skosterními pozůstatky                  
                                                                                    nejméně 4 dětí a 3 dospělých               
                                                                                                                      jedinců. 
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Dne 21. 9. 2013 proběhly oslavy založení hasičského sboru v Kněževsi. Začátek byl stanoven na 14. hodinu uložením věnce u 
pomníku padlých našich občanů za 1. a 2. světové války. Po přivítacím proslovu starosty sboru Pavla Kratochvíla promluvil 
starosta obce Stanislav Kettner, který připomněl, v jak těžké době  byl hasičský sbor založen a zároveň poděkoval všem 
členům kněževeského sboru, kteří v této činnosti na úkor svého volného času stále pokračují v tradici našich předků. Pak 
průvod pokračoval na místní fotbalové hřiště, kde bylo pro účastníky oslav připraveno občerstvení (pečená krůtička a dobře 
vychlazené pivko). Zde byla také připravena výstava naší hasičské techniky a prohlídka hasičské zbrojnice. Také tu byla 
vystavena rarita našeho sboru koňská ruční stříkačka, která prodělala celkovou repasi včetně laku pod vedením bratrů Botky, 
Čefelína V. a Čefelína V. ml. Velká škoda byla, že nemohl být uspořádán hasičský pohár z důvodu osetí pozemku travou vedle 
zbrojnice, odkud se startuje a jsou tu seřazena vozidla soutěžících sborů s technikou potřebnou k požárnímu sportu. 
 

                                                                                                                                   Za SDH Kněževes sepsal starosta  Kratochvíl Pavel 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VŠEM OBČANŮM HEZKÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A POHODOVÝ ROK 2014  
 
 

 
 

Rudná A - Kněževes 2:1 (1:1)  16. 11. 2013  
Krásné počasí přineslo vyrovnaný zápas na těžkém terénu. Na konci zápasu byl 
šťastnější domácí tým. Soupeř nás zpočátku zatlačil do defenzívy. Postupně se 
hra vyrovnala a náš tým začal soupeře přehrávat. Snaha vyústila ve vedení v 
28 minutě gólem Petra Popeláře. Bohužel soupeř reagoval ve 46té minutě 
gólem z trestného kopu.  Druhý poločas se hra přelévala na obě strany. Ke 
konci poločasu (84 minutě) soupeř využil našeho zaváhaní po rohovém kopu a 
ujal se vedení. Náš tým již nedotáhl žádnou šancí k vyrovnání.  
Přijďte na tradiční Silvestrovský fotbálek. Sraz 31. 12.  9:45 -  výkop 10:00. 
Jako každoročně se poslední den roku sejdeme a zahřejeme se nejen 
fotbálkem hraným na pohodu. 
Přijďte všichni aktivní, rekreační prostě každý kdo má chuť si zahrát na pohodu 
fotbálek. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.        

www.knezevessokol.estranky.cz 
 

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI 2013/2014 

1. Dobříč 68: 15 35 
2. Roztoky 63: 23 28 
3. Rudná 40: 21 27 
4. Č. Újezd 44: 21 25 
5. Kazín 39: 27 22 
6. V. Přílepy 28: 27 20 
7. Jinočany 38: 41 19 
8. Třebotov 24: 27 19 
9. Kosoř 34: 35 18 
10. Zbuzany B 32: 52 13 
11. Kněževes 25: 42 11 
12. Klinec 25: 61 11 
13. Drahelčice 20: 47 8 
14. Řevnice 22: 63 5 
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                                                           TJ SOKOL KNĚŽEVES - KOPANÁ                                                   

 

 

SPOLEČNÉ FOTO PO POSLEDNÍM DOMÁCÍM ZÁPASE 9. 11. 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TJ SOKOL PŘEJE VŠE NEJLEPŠÍ  V NOVÉM ROCE 2014 

 

http://www.knezevessokol.estranky.cz/
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Vážený pane Procházko, 
                           reaguji na Váš děkovně – kritický dopis ze dne 8. října 2013 adresovaný radě obce. Hned v úvodu musím 
upřesnit, že část „Z kroniky obce“ jsem do zmíněné publikace zpracovala já, paní inženýrka Horáková je tedy Vámi kritizována 
neprávem. 
Na záložce knihy je v první větě uvedeno, že publikace navazuje svým obsahem na podobnou z roku 1988. Na tom se náš 
přípravný výbor pro konání oslav usnesl, protože činnost občanů do tohoto roku, tedy roku 1988, byla prezentována a 
oceněna při oslavách 900. výročí založení obce a v publikaci tehdy napsané panem Václavem Pilným. 
Na straně 4 uvádím: „Zkusme se ohlédnout o 25 roků zpět a připomeňme si věci významné i maličkosti, které se udály od 
roku 1988.“ Potom následuje rok po roce stručný přehled toho, co do roku 2002 pravdivě zachytila bývalá kronikářka obce 
paní Marta Farová a od roku 2003 já. 
K událostem roku 1989 tedy píši o opravě, nikoliv „omítnutí“, jak uvádíte, sklepa v kulturním domě a opravě asfaltového 
chodníku tamtéž. Nemohu psát, jak mi podsouváte, že v roce 1989 byla provedena přestavba dřevěného KD na nový, když byl 
v provozu již od roku 1982.  
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Dále píšete, že nebyla oceněna kanalizace a plynofikace obce (moje zmínka o těchto investicích je u příslušných let 1996-
2001). O čističce odpadních vod píši například v roce 1995 (strana 6 až 7 ) – zmiňuji i finanční podíl obce a tehdejší cenu vody. 
O odkoupení zdravotního střediska od státu i o tom, že bylo postaveno svépomocí občanů najdete na straně 21 v samostatné 
kapitole „ Zdravotní středisko“a dále na straně 11 ( rok 2005); nástavbu zdravotního střediska za účelem vzniku mateřské 
školy publikuji na straně 22, kapitola „Mateřská škola“, dále o rekonstrukci sociálního zařízení, ordinace a čekáren ve 
zdravotním středisku najdete na straně 13 ( rok 2008). 
O odkoupení prodejny panem Vidmanem si pozorní čtenáři přečetli na straně 6 ( rok 1993); o lékárně na straně 19 ( rok 
2012). 
O úpravě  objektu č.p. 4 – bývalá hospoda U Tatíčků je zmíňka na straně 8 ( rok 1999). 
To, jak si občané opravili své domy, bylo nejlépe vystiženo ve fotografiích. Pro srovnání černobílé jsou z doby před 25 až 30 
roky a barevné z roku letošního. Tyto fotografie byly prezentovány při oslavách v kulturním domě, dále na výstavce v budově 
základní školy a poté byly uspořádány do vázané pulikace „Kněževes ve fotografii“, díly 1 – 4, kterou si můžete zapůjčit 
v místní knihovně. 
Mohla bych pokračovat dále. Vámi postrádanou opravu chodníků, silnic, dotací od Letiště Praha a Středočeského kraje, 
rekonstrukci školy atd. najdete v publikaci také. 
Že jsou pro vzpomínku nafoceny např. již zbouraná stavení v obci, kiosek u Ouvalky a další již neexistující stavby snad nikoho 
neurazilo, ale připomnělo historii, která by měla být dochována pro další generace. 
Zcela jistě nikdo z nás nepřehlížel činnost funkcionářů obce v letech sedmdesátých a osmdesátých.  O jejich práci napsal 
v předchozí publikaci pan Pilný v roce 1988 a starosta obce pan Stanislav Kettner všem  ve svém velmi pěkném projevu 
v kulturním domě poděkoval. 
Sama jsem byla členkou ZO jedno volební období před rokem 1989 také a nyní v této práci pokračuji nepřetržitě 5. volební 
období, z toho 16. rokem jako členka rady obce. 
Vážím si práce naprosto všech pracovitých lidí a dobře vím, co pro naši obec udělali. Rozhodně si nemyslím, jak uvádíte, že 
před rokem 1990 byla „doba temna.“ Na straně 4 píši, že než nastala sametová revoluce, budovalo se v naší obci prakticky 
nepřetržitě. 
Počet stran publikace byl limitován a byl v ní dán prostor i pro prezentaci spolků, za kterými je vidět také kus poctivé práce 
našich občanů. 
Škoda, že jste se oficiální části v kulturním domě nezúčastnil, i když jste byl zván a oceněn na návrh přípravného výboru oslav, 
který jsem sama vedla, vyznamenáním nejvyšším – plaketou obce. V kulturním domě starosta poděkoval občanům, kteří se 
zasloužili o rozvoj obce buď jako členové jejího zastupitelstva nebo prostřednictvím aktivní činnosti ve spolcích a jiné veřejně 
prospěšné činnosti. Těmto občanům byly předány medaile a pamětní listy. 
Atmosféra v kulturním domě byla velmi srdečná a přátelská, jistě byste tam neměl pocit nějaké zaujatosti, neobjektivity a 
přehlížení z mé strany, jak v dopise uvádíte.                                                   S pozdravem 
                                                                                                                                Ing. Václava Vlčková    členka RO a místní kronikářka 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané. 
Neměl jsem v úmyslu do tohoto čísla Kněževáka  přispět, ale vzhledem k dopisu pana Václava Procházky a jeho obsahu se 
domnívám, že je důležité objasnit některé skutečnosti a okolnosti tvorby publikace k 925. výročí  naší obce. Komise pro 
přípravu oslav 925 let obce si v souvislosti s přípravou publikace stanovila následující cíl: podle dostupných pramenů, 
dokumentů a fotomateriálu  vytvořit publikaci, která pro žijící generace našich spoluobčanů i pro novou generaci potomků 
vydá dokument a  svědectví o uplynulých 25 letech rozvoje obce  a  činnosti spolků, který se realizoval z rozpočtů, darů z 
letiště a dotací od státu a to  na základě rozhodnutí zastupitelstva  obce. Tedy o tom, co se podařilo v těchto 25 letech 
vybudovat, o našich občanech, kteří se na této veřejně prospěšné činnosti a změnách  podíleli. Nebylo úkolem dokumentovat 
soukromé aktivity  podnikatelů.  Hlavní  úkol  týkající  se vlastní tvorby uvedené publikace logicky zůstal na redakci, která  se 
musela zhostit úkolu v relativně krátké době, pracovala na ní dobrovolně ve svém volném čase, byla omezena  daným  
rozsahem  a obsahově měla navázat na publikaci vydanou k 900. výročí obce. Nekladla si za cíl být rozsáhlejší historií obce a 
jít před rok 1988. Proto  nařčení  autora článku o neobjektivnosti, zaujatosti,  neserióznosti  a záměrnosti v počínání našich 
kolegyň  není důvodný a nemá své opodstatnění.  Nikdo neměl v úmyslu znevážit smysluplnou práci občanů a lidí, kteří stáli 
v čele MNV v době do roku 1988. Mohu jen potvrdit,  že obsah kroniky obce a svědectví pamětníků obce svědčí o tom, že 
občané naší obce i před rokem 1988 obětavě pracovali na zvelebování vesnice a vynaložili velké úsilí k tomu, aby se v obci žilo 
lépe, vytvořili v rámci akcí “Z“ hodnoty a dílo, na které nová generace zastupitelů mohla navázat. Vyjádřili jsme to myslím 
dostatečně jasně v ocenění. 
     Samozřejmě jsme si vědomi toho, že předmětná publikace není dílo dokonalé. Například jsme zapomněli  na výkon státní a 
veřejné správy, kterou Obecní úřad v Kněževsi cestou svých  zaměstnanců  v průběhu těchto 25 let vykonal ke spokojenosti 
občanů Kněževsi. Činnost úřadu se zmodernizovala.  Pozitivně hodnotím ale to, že o vydání  publikace zastupitelstvo 
rozhodlo, redakční tým  záměr  úspěšně realizoval a publikace se po vytištění dostala do rukou našich občanů. 
                                                                                                                                                  JUDr. Ondrej  Dojcsan  místostarosta obce 
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30. listopad – ve znamení Mikulášské pro děti a pro dospělé a Vánoční trh 
 

Čas běží neúprosně a než jsme se nadáli, byl 
tu první advent a s ním tradičně Dětská 
mikulášská a večerní Taneční zábava. 
Oběma těmto akcím předcházely sobotní 
Vánoční trhy. V předsálí místního kulturního 
domu se  v dopoledních hodinách sešli  
kněževeské děti, studenti a dospělí 
(Pittermanovi, Holanovi, Dvořákovi, 
Vopálkovi, Drábkovi, Roučkovi) a nabízeli 
svoje výtvory – perníčky, mandlové cukroví, 
výrobky z ovčího rouna, z korálků a keramiky. 
Celou atmosféru zvýrazňovala vůně punče a 
pečených kaštanů. Stejně jako v minulosti měly trhy velkou odezvu mezi všemi, kteří přišli na 
odpoledne s Mikulášem. Předvánoční Odpoledne s Mikulášem pořádal jako tradičně Český svaz 
žen Kněževes. Sál kulturního domu byl od pátku vyzdoben. Byla připravena nová hudební 
aparatura, kterou zakoupil Obecní úřad Kněževes.  Všichni příchozí dostali při příchodu 

občerstvení a mohli ohodnotit vystavené svícny dětí z místní mateřské a základní školy a dospělých. Svícnů se tentokrát sešlo 
přes třicet. Celé sváteční odpoledne probíhalo v klidné předvánoční atmosféře. Po zpívání a dovádění s Ivou Roučkovou 
následovalo letošní překvapení – čtyři různé dílničky – malování na perníčky (Kačka Krausová), tvorba zvířátek z ovčího rouna 
(Kačka Hauerová-Vopálková), tvoření z papíru a keramiky (Iva Roučková) a u posledního stolu si mohly děti tvořit z medových 
plástů (Iva Holanová). Během této části odpoledne bylo v celém sále ticho, děti 
byly tak zabrané do výroby svých výtvorů, že úplně zapomněly brebentit a byla 

radost se na ně dívat. Následně 
jsme všechno uklidily a přivezly 
jsme stoly se svícny, určenými 
k symbolické dražbě, kterou 
s dětmi dělala Bohdana 
Pavlíková. Člověka až dohání 
k slzám, jak byly děti chtivé si 
zakoupit alespoň jeden 
z vystavených svícnů. Některé 
daly korunu, některé pětikorunu, některé dvaceti i padesátikorunu. 
Dokonce jeden tatínek dal i víc. Než jsme se nadály, byly svícny vydraženy a 

mohli být odměněni tvůrci nejbodovanějších dětských svícnů – 1. Klaudie 
Rákosová, 2. Šimon Pitterman, 3.Eliška Preclíková. Všichni tři dostali krásné 
hodnotné sady puzzelů. Za společného zvonění na přinesené zvonečky vešel do 
sálu vysoký Mikuláš se svojí berlou. Za 
ním dva andělé následovaní malými 
čertíky a třemi mohutnými čerty (pro ty 
nejzlobivější děti). Všechny děti dostaly 
dárky a mohly spokojeně odejít ke 
zdravotnímu středisku, kde byl rozsvícen 
ozdobený vánoční strom. Ale pod 
stromem čekalo ještě překvapení pro 
dospělé – sponzoři L. Pitterman a R. 
Holan pro ně měli připravený teplý 
punč, takže rozsvěcení bylo ještě 
voňavější a postupně i veselejší. 
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Na večerní Taneční zábavu jsme musely rychle připravit sál, vystavit tombolu a těšit se, že 
přijdou tancechtiví občané naší obce, kteří si se Sympaťáky rádi rozhýbají tělo. Těchto zájemců 
nebylo tolik, ale přesto se zábava vydařila, prostředí bylo jako již tradičně téměř nekuřácké, cen 
v tombole bylo na třech stolech. A ještě se nám podařily pro místní základní školu vydražit 
zbývající dospělácké svícny a krásný smrk, který byl darem od Obecního úřadu Kněževes a 
vévodil celému sálu v tento sváteční den. Nejbodovanějš tvůrkyně dospěláckých svícnů – 1.-
2.místo se stejným počtem bodů Iva Holanová a Bohdana Pavlíková, 3. Iva Roučková  dostaly 
také symbolické ceny.  
V neděli ráno se nám nechtělo moc vstávat a jít uklízet sál, aby byl zase na večer připraven pro 
nohejbalisty. Ale co se dalo dělat, sklidit strom, sundat ozdoby ze záclon, ze stropu a ze stěn 
nám trvalo necelé dvě hodinky a už jsme byly spokojeně doma. Vlastně jsme si uvědomily, že 
za dva měsíce, tj. 8. února budeme zase zdobit sál. Tentokrát na Dětský karneval a Maškarní valentýnský bál pro dospělé.  
Díky patří všem členkám Českého svazu žen Kněževes a jejich drahým polovičkám, které nám pomáhají. 
A samozřejmě Obecnímu úřadu Kněževes s p. starostou Kettnerem a všem dalším sponzorům, bez jejichž finanční pomoci 
bychom nemohly uskutečňovat veškeré akce pro děti v takovém rozsahu, v jakém nyní probíhají.                    
                                                                                                                                                                                          Bohdana Pavlíková 
 
 
 
Stížnost na doručovací služby České pošty s.p., Středokluky a Hostivice 
Vážený pane generální řediteli. 
Obec Kněževes (u Prahy), co se týká doručování písemností je obsluhována poštovním úřadem Středokluky a od 1. 10. 2013 
poštovním úřadem Hostivice. Doručování písemností v měsíci říjnu se stalo předmětem kritiky desítky občanů naší obce, ale i 
obecního úřadu a to hlavně proto, že opožděně byly doručeny listovní zásilky, ale občanům byly doručeny se zpožděním tří až 
pěti dnů i důchody, poukázky na důchody, složenky SIPO a další důležité zásilky. Dalším závažným faktem je skutečnost, že 
dochází k vhazování důležitých zásilek do poštovních schránek adresátů, kterým tyto zásilky nejsou adresovány. Domnívám 
se, že změna v obslužnosti by neměla být důvodem k uvedeným nedostatkům. 
Z uvedeného důvodu se obracím, vážený pane generální řediteli na Vás s tímto podmětem a zároveň s žádostí o sjednání 
nápravy. Vyjadřuji rovněž přesvědčení, že se podobná situace v měsíci listopadu nebude opakovat.  
                                                                                                                            S přátelským pozdravem Stanislav Kettner starosta obce 
 
Vážený pane starosto, 
odpovídám na Váš dopis, který Česká pošta, s.p., obdržela dne 1. listopadu 2013, v němž vyjadřujete nespokojenost 
s kvalitou dodávání poštovních zásilek občanům obce Kněževes. 
Dovoluji si Vás informovat, že v rámci strategie České pošty, s.p., dochází na celém území České republiky ke změně 
v systému organizace dodávací služby, a to v podobě její centralizace do větších provozních celků, tzv. Dep. Jedná se o jednu 
z mnoha změn, kterými nyní prochází logistika doručování zásilek a také další vnitřní procesy, které s tím souvisejí. Veškeré 
změny, ke kterým Česká pošta, s.p., přistupuje, jsou nutné vzhledem k celkovému vývoji na poštovním trhu. Podobnými 
procesy procházejí i jiní poštovní operátoři v Evropě a ve světě. 
V návaznosti na tuto strategii České pošty, s.p., byla od 1. října 2013 uskutečněna centralizace listovního dodání u pošty 
Hostivice, ke které bylo přesunuto i dodání z pošty Středokluky. Vzhledem  k tomu, že  tato organizační změna nebyla ze 
strany dotčených stávajících pracovníků akceptována, bylo nutné operativně řešit nastalou personální situaci. Byli přijati noví 
listovní doručovatelé, kteří neznali místní podmínky a ve své pracovní činnosti se postupně zapracovávali, což mohlo mít 
dopad na kvalitu dodávání listovních zásilek ve vaší obci. 
Dovoluji si Vám sdělit, že v současné době již dochází u Depa Benešov u Prahy 70 ke stabilizaci personálního obsazení 
listovních doručovatelů a dodávání zásilek by mělo probíhat dle stanovených technologických postupů. 
Omlouvám se Vám a občanům obce Kněževes za snížení kvality poskytovaných služeb Českou poštou, s.p.   Děkuji za 
pochopení.    
                                                                     S pozdravem Ing. Emília Bobková         ředitelka úseku poštovní technologie a inspekce 
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Ředitelství Základní školy a mateřské školy ve Středoklukách zve všechny děti 

narozené od 1.9. 2007 do 31.8. 2008 a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. 
Zápis dětí se koná 16.1. 2014 od 14,00 do 17,00 hod 

v 1. třídě v budově Obecního úřadu ve Středoklukách v 1. patře. 
Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte. Mgr. Ivana Bádalová ředitelka školy 

  

                                                                                                                                        ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ         
                                                                                                            DROBNÉHO  ZVÍŘECTVA  
                                                                                                                       ZO HOSTOUŇ 
  

 25.-26. 
                                                                                         LEDNA 
                                                                                           2014 
                                                                                                                                                                        Vážení spoluobčané, 
                                                                                                                                   dovolujeme si Vás pozvat na naši výstavu 

 drobného zvířectva, kterou pořádáme  
letos již po 14té  v kulturním domě Kněževes. 

                                                                                                                                               Bývá 120 ks králíků, 120 ks holubů             
                                                                                                                                        a 60 ks drůbeže.    Výstava je otevřena 

                                                                                                                                  v sobotu    od 8.00 hod do 16 hod. 
                                                                                                                                  v neděli     od 8 00 hod.do 11 hod. 

                                                                                                                                 Vstupné 30,-Kč,   katalog 20,- Kč, 
                                                                                                                                 děti  do 15 ti let zdarma. 

                                                                                                                                   Kolo štěstí, bohatě dotované. 
 
 

  
 
 
POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉ VÝŠI 
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       MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STŘEDOKLUKY 
                                                  POŘÁDÁ  
                               V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI 

                               11. LEDNA  20,00  

 

 

 HRAJE  A – CLUB        BOHATÁ TOMBOLA        
                                  

 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ SVAZ ŽEN – KLUB KNĚŽEVES 
SRDEČNE ZVE VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE 

V SOBOTU 8. ÚNORA 2014 

DO KULTURNÍHO DOMU V KNĚŽEVSI NA 

 

 

OD 14,00 HOD 

PROGRAM :    odpoledne plné zábavy, 
ukázka jojování, soutěže 

A VEČER OD 20,00 HOD 

NA JIŽ TRADIČNÍ 

 
 

k tanci a poslechu hraje : www.djgiacomo.cz 

 

 

EXTRAPNEU.CZ  
Kněževes 209  
252 68 Praha - západ  
e-mail: info@extrapneu.cz  
GSM: 777 331 644, 774 331 644  
Tel.:  235 300 376  
www.extrapneu.cz  
Otevírací doba   
Prodej, výdej zboží:  
Po - Pá.................8 - 12h / 13 - 17:30h  
 Provozní doba pneuservisu:   
Po - Pá.................8 - 12h / 13 - 17h*  
*Doporučujeme termín přezutí objednávat předem. Kontakt uveden výše. 
Internetový obchod, prodejna a pneuservis. V nabídce většina světových 
značek pneumatik, disků a dalšího auto příslušenství. Pneumatiky osobní, SUV 
(4x4), dodávkové, moto. 10 let na trhu! Uskladnění pneumatik na sezónu. 

 

 

http://www.djgiacomo.cz/
http://www.extrapneu.cz/


 

 

 
 

1. října 2013  Při opravě silnice v Kněževsi u Prahy zahynul dělník  
Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla byla ohlášena v úterý 
1. října 2013 8:22 hodin v obci Kněževes, v okrese Praha-západ. Na místo 
vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. 
Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje vyslalo 
na místo události jednotku profesionálních hasičů ze stanice Kladno 
s jedním zásahovým vozidlem a profesionální jednotku hasičů ze stanice 
Roztoky též s jedním vozidlem. 
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o vážnou 
dopravní nehodu osobního a nákladního vozidla. Při nehodě uprostřed 
obce Kněževes probíhala rekonstrukce silničního povrchu. 
Řidič osobního vozidla vjel do zadní části technické automobilu, kde 
pracovalo několik dělníků na opravě zničeného asfaltového povrchu. 
Jeden z pracovníků utrpěl vážná poranění. Záchranná služba několik desítek minut prováděla resuscitaci těžce zraněné osobě. 
Lékař však po dlouhé snaze konstatoval smrt. Hasiči na místě provedli odpojení akumulátorů na havarovaných vozidlech a 
vyteklé provozní kapaliny zlikvidovali pomocí sorbčních prostředků. nstržm.                     Lukáš Vejvar  HZS Středočeského kraje 
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                                              Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
                                                  konaných v Kněževsi ve dnech 25.10. – 26.10.2013. 
                                                                             ANO 2011 – 69 hlasů,   TOP 09 – 53 hlasů,   ČSSD – 45 hlasů 

                                                                           Komunistická str.Čech a Moravy – 37 hlasů,  ODS  – 26 hlasů 

                                                                     Strana zelených – 19 hlasů, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. – 13 hlasů 

                                                                  Česká pirátská strana – 12 hlasů, Strana svobodných občanů – 11 hlasů 

                                                                                               Úsvit přímé demokr.T.Okamury – 9 hlasů 

                                                                                                 Další strany získaly od 1 do 3 hlasů. 

429 311 72,49 311 303 97,43 

Voliči 
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Zastupitelstvo obce nabízí všem 

zájemcům o brožuru vydanou 

k 925. výročí obce možnost jejího 

zakoupení. Brožura je k dispozici na 

Obecním úřadě za cenu 100,- Kč. 

 

 

 

 

 
                  PRŮBĚHU OSLAV 925 LET 
                   SE BUDEME VĚNOVAT VE ZVLÁŠTNÍM ČÍSLE 
         ZPRAVODAJE KNĚŽEVÁK NA ZAČÁTKU ROKU 2014. 
             BUDEME RÁDI ZA VAŠE POSTŘEHY A PŘÍSPĚVKY. 

            

                                                                            ČERVENEC 

 

 

 

 

 

 
 

 
V Kněževsi se udály i další malé nehody, při kterých 
naštěstí nedošlo k větším újmám na zdraví. 

 

        BŘEZEN 

 

 

 
 

 

U MAŠTALE 31. SRPNA 2013 

 

 

 
                                                      Přejeme Vám všem 
                                                    poklidné prožití vánoc, 
                                                    v novém roce 2014 
                                                      mnoho dobrého 
                                               a hezké chvíle s Kněževákem. 

                                                                redakce LURO 

 
 
 
 

Spolek Havlíček , 
o.s. Kněževes, 

Obecní knihovna a 
Regionální muzeum 

v Kněževsi 
děkují všem spoluobčanům 
za přízeň v uplynulém roce 
a přejí úspěšný  
rok 2014. 
 



 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES / Každý, koho zajímá, jak to v naší školce vypadá, měl možnost celou si ji 
projít během dne otevřených dveří při příležitosti oslav 925. výročí první zmínky o naší obci. Této 
možnosti využilo opravdu hodně lidí, a to nejen zdejších, ale i přespolních. Náplň práce učitelek ve školce 
je i v letošním roce inspirována několika hlavními cíli: seznamovat děti se životem v obci ve všech 
oblastech, kde je to jen trochu možné, trávit s dětmi maximum možného času 
pobytem venku, rozvíjet sociální vztahy napříč věkem, dovednostmi, 
schopnostmi jednotlivých dětí a v neposlední řadě jsme zaměření na 
všestrannou přípravu předškoláků ke vstupu do školy. Integrované bloky a 
plány činností právě pro předškolní děti má na starosti paní učitelka 
Hauerová, kterou všichni znají jako „naši Kačku“.  Paní učitelka na toto 
téma uvedla: „Letos jsme se více zaměřili na speciální akce pro předškoláky. 
Bereme je na výlety, které jsou pouze pro děti, které v září nastoupí do 
základní školy. Výlety plánujeme dopředu a vždy jsou na něco zaměřené. 
V tomto školním roce jsme již absolvovali tyto speciální akce: Svíčkárna Rodas 
– Šestajovice (výroba vlastních svíček a koupelové soli); Zoologická 
zahrada Praha – Den dětských sponzorů (akce pro MŠ a ZŠ, které podporují 
některé ze zvířat ZOO Praha + bonusové přednášky a cvičení zvířat).Nyní 
máme ještě naplánované: Návštěva Základní školy Středokluky (při této návštěvě mohou být přítomni i 
rodiče a ptát se na to, co se školy týče a zajímá je ohledně nástupu do této ZŠ); zdobení Vánočního 
stromu v Zoologické zahradě Praha; návštěva Pražského hradu a Planetária Praha.“ Vedle množství 
nejrůznějších akcí a činností připravovaných paní učitelkou jsme v letošním roce mohli rodičům 
předškoláků nabídnout jednu službu navíc – přednášku psycholožky zaměřenou na problematiku školní 
zralosti, na kterou v průběhu několika dní navazovalo i orientační vyšetření školní zralosti přímo ve 
známém prostředí ve školce a následný rozbor výsledků tohoto vyšetření s rodiči a případným 
doporučením paní psycholožky, nač se ještě ve zbylých měsících před vstupem do 1. třídy zaměřit. Tato 
služba se setkala s velkým ohlasem, účast předškoláků na vyšetření byla 100%. Plnou pozornost 
věnujeme i mladším dětem, ale o tom zase příště.                                       Mgr. Niké Slabová – ředitelka MŠ 
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VÁNOCE VE ŠKOLCE 

Mateřská škola Kněževes děkuje všem Kněževákům i dalším ochotným, kteří 

s námi spolupracují, věnují se dětem, pouští nás ke svým zvířatům, na své 

zahrady a do svých dvorů, poskytují malé i větší věcné dary či jsou třeba jen 

vlídní při setkání a povzbudí děti i paní učitelky úsměvem a milým slovem. 

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří s námi jezdí na výlety, 

doprovázejí nás na plavecký výcvik či na procházky, pomáhají při přípravách 

vystoupení a dalších akcí. Do nového roku 2014 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví a spokojenosti.                                                      Mateřská škola Kněževes  

 
Návštěva ZOO 17.10. 2013 / MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES 
Vás srdečně zve na  

VÁNOČNÍ BESÍDKU  
pořádanou v sále Kulturního domu  

19. 12. 2013 od 16:00 
V krátkých vystoupeních se představí 

děti z obou oddělení, předškoláci, děti 
z kroužků flétničky a angličtiny a na 

závěr si zazpíváme několik koled 
společně. Těšíme se na vaši účast! 

 

 

PODĚKOVÁNÍ OD ZŠ / Letošní zahájení školního roku zase bylo 
plné příjemných změn. 1.stupeň – třídy 1.,2. a 3., které jsou nad 
Obecním úřadem ve Středoklukách, se proměnily k nepoznání. 
Jsou tu nové podlahy, osvětlení. Celé patro je vymalované. Jsou 
zcela zrekonstruovány WC – zvlášť pro dívky, zvlášť pro chlapce, 
jsou vyměněny dveře, změnila se sborovna, která je vybavena 

novým nábytkem. Po celkové rekonstrukci se žáci i paní učitelky 
budou cítit jistě velmi příjemně. Po další loňské přestavbě budovy 

školy v Kněževsi došlo ještě k vylepšení exteriéru školy. Uvnitř 
školy vznikla z půdních prostor učebna s překrásným výhledem do 

okolí, opět bylo upraveno okolí školy, které slouží i k regeneraci 
dětí o přestávce. Velký dík patří opět Obci Středokluky (konkrétně 

paní starostce Ing. Jitce Holcmanové)  
a Obci Kněževes (panu starostovi Stanislavu Kettnerovi).  

Do nového roku 2014 za kolektiv pracovníků ZŠ přeji všem hodně 
krásných chvil, štěstí a pohody.  Mgr. Ivana Bádalová – ředitelka školy 

 



 

 

KNĚŽEVESKÝ POHÁR (pokračování) / Již tradičně se volejbalová družstva sešla ke změření svých dovedností. 
Tentokráte už v Kněževsi. Velká výjimka totiž byla již tím, že jsme se sešli na nově vybudovaném místním 
volejbalovém hřišti. V předchozích letech to bylo většinou na sportovním areálu ve Středoklukách. Další velkou 
změnou bylo přejmenování turnaje z „Royal Cup Kněževes“ na „Kněževeský pohár“. Tato změna byla uskutečněna 
v rámci oslav 925 let první zmínky o obci Kněževes. Členové volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes zpestřili 
čekací chvíle mezi zápasy opékáním a grilováním doplněné chladivými nápoji i horkým čajem … 

Hlavním grilovačem byl Láďa Hanzlík, který si mezi porcemi odskočil 
i zahrát volej. Zvládnul to perfektně. Sokol finančně podpořil akci 
zakoupením nového putovního velkého poháru a starosta obce 
dokonce osobně přivezl pro účastníky pamětní knihy o obci, které 
obec vydala právě u příležitosti 925 oslav obce. Nálada byla jako 
vždy sportovně naladěna a hlavně - nepršelo  (i když bylo 
zataženo). Kněževeských volejbalistů bylo tolik, že mimo 2 
postavená družstva jsme vypomohli sousedním Středoklukům a 
Robik Souček hrál za ně. Turnaje se zúčastnili volejbalisti nejenom 
z Kněževse, Středokluk, Stochova, ale i z Kouta na Šumavě a Prahy. 
Vítězem se stalo družstvo ze Stochova, na 2 a 3 místě se umístila 
ELITA Kněževes A a B, dále pak Korbel ze Šumavy, Včelaři ze Středokluk a Tajfun 
z Prahy. Ti jako čestné ocenění za umístění dostali krásnou keramickou „kněževeskou 
zvoničku“, kterou vyrobila Iva Roučková.                                                                            Luc   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BETLÉMY V KNĚŽEVSI / V lednu nadšenci z Kněževse pod vedením pí I.Roučkové a podpory obecního úřadu 
připravují výstavu betlémů v místní kapli (možná i ve škole). Kdo má doma betlém a měl by zájem se zúčastnit 
výstavy – kontaktujte redakci Kněževáka (knezevak.ou@seznam.cz) nebo nechte kontakt na vás pro redakci na 
obecním úřadě. Ozveme se vám. Děkujeme.                           R 
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SOSÁCI 

Tak nám začal další již 6.ročník AVL – amatérské 
volejbalové ligy Praha západ. Proti loňskému 
roku hraje týmů 6 - Berušky Rakovník, SOSák 
Stochov, Nic Moc Tuchlovice, TJ FEROPRAG, 
Sokol Lány a ELITA Kněževes. Máme za sebou 
několik zápasů, zatím bez bodu, ale je to teprve 
začátek. Pro připomenutí se ELITA Kněževes 
v loňském ročníku umístila na 4. místě z pěti. 
Jak to bude letos? Uvidíme …                       Luc 
 

Zleva dole: Lenka Černá, Luděk Černý, Jarda Roučka, Standa 
Linhart 
Zleva nahoře: Roman Linhart, Nikol Linhartová, Petra Bohunková  

 
 

 

Volejbalisti TJ 
Sokol Kněževes 

přejí všem 
občanům 
pohodové 

svátky vánoční 
a hodně štěstí a 

hlavně zdraví  
v roce 2014. 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT / 10.12. t.r. se volejbalisti 
z Kněževsi rozhodli užít si trochu netradiční 
kultury. Navštívili kostel sv.Ignáce na Karlově n. 
v Praze, kde se pořádal benefiční koncert pro 
sdružení Klíček. Mimo jiné v programu vystoupil 
pěvecký sbor „IUVENTUS PAEDAGOGICA“, jehož 
členem je jedna z našich volejbalistek. Krásný 
kulturní zážitek si zpestřili večerní procházkou 
noční Prahou. Prošli se po Václavském náměstí, 
zašli se podívat na rozsvícený vánoční strom na 
Staroměstském náměstí a vánoční večer zakončili 
horkým svařákem a klobásou …                            Luc    
 

15 LET VOLEJBALU 
Téměř 20 let se 
v Kněževsi aktivně 
hraje volejbal. Avšak 
členové volejbalového 
oddílu letos slaví 15 let 
od vstupu do TJ Sokol 
Kněževes. Počet členů 
stále roste. Více se 
dočtete v příštím čísle 
Kněževáka.         R 
 

FOTOSOUTĚŽ / Redakce Kněževáka vyhlašuje již 3. ročník fotosoutěže o „Nejkrásnější 

vánoční strom 2013“ v domácnostech či společenských zařízení. Soutěže se může 

zúčastnit každý, kdo pošle fotku vánočního stromu na mail: knezevak.ou@seznam.cz a to 

do 28.2. 2014. Partnery soutěže jsou „Vánoční dvůr“ z Dobrovíze a Divadlo Semafor 

z Prahy. Oba subjekty jsou partnery i při vyhodnocování soutěže „Nejkrásnější vánoční 

strom 2012“.                                                                                                                 LURO 
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SPOLEK HAVLÍČEK / S nastávajícím závěrem roku 2013 si uvědomujeme, jak byl tento rok plný událostí a 
akcí významných pro život naší obce, všech jejích občanů a spolků. Tou nejdůležitější byly oslavy 925 let 
od první zmínky o Kněževsi, jejichž příprava zaměstnala nejen zastupitele obce. Průběh samotných oslav 
a všech navazujících akcí se podařilo velmi dobře zajistit a tudíž měly velký úspěch mezi návštěvníky. 
Členové Spolku Havlíček si velmi váží toho, že se vedení obce zajímá o starší spoluobčany a pořádání 
Čajů pro seniory se již stalo tradicí. Oceňujeme velmi celkový přístup k náplni těchto milých podvečerů 
s hudbou a tancem. Zvláště když moderátor vtipně uvádí jednotlivé body programu a stíhá vše, neboť 
mu pomáhají šikovné hostesky. Jsme si vědomi, že připravit program, zajistit hudbu, případné hosty, 
ceny do tomboly, vymyslet o co se bude soutěžit, nakreslit a vytisknout Pamětní listy a další je náročné 
na čas, a proto moc děkujeme těm, kteří tohle vše zajišťují: jsou to NAŠI VOLEJBALISTI! A také děti ze 
školy a školky se svými učitelkami. Činnost našeho spolku se především zabývá historií naší obce a 
regionu, ve kterém žijeme. V tomto roce se uskutečnila tři setkání našich členů, zúčastnili jsme se výletů 
do Mníšku pod Brdy a vlakem do Slaného. Rádi bychom v příštím roce uspořádali jednodenní výlet 
zaměřený také historicky a chtěli bychom, aby se k nám připojili ostatní příslušníci starší generace 
z Kněževsi spolu s dětmi a jejich rodiči. Zdejší regionální muzeum postupně rozšiřuje svou sbírku 
předmětů a historických písemností. Je umístěno v prostorách knihovny v 1.patře OÚ a zájemci mohou 
shlédnout exponáty každé pondělí od 16 do 18 hodin. K nadcházejícím Vánočním svátkům přejeme všem 
členům Spolku Havlíček a jeho příznivcům radostné prožití svátků a šťastný a úspěšný rok 2014. 
                                                             Správní rada Spolku Havlíček, o. s. v Kněževsi 
 

SE SPOLKEM HAVLÍČEK - TENTOKRÁT DO 
SLANÉHO / V období zhruba od Velikonoc až do 
podzimních prázdnin je možné jet do Slaného 
vlakem. Jedná se o cyklovlak a jezdí jen o 
víkendech a svátcích, a to ještě pouze dvakrát za 
den. Členové Havlíčka se však rozhodli, že této 
možnosti využijí a uspořádali tentokrát výlet za 
poznáním historie a krás královského města 
Slaný. Před nádražím Středokluky, které leží na 
okraji Kněževsi, jsme se sešli jedné říjnové 
soboty dopoledne. Kromě skalních členů spolku s 
námi tentokrát jelo i několik dětí. Cesta vláčkem 
ubíhala celkem rychle. Pamětníci při pohledu z 
okna vyprávěli, kde všude jako mladí chodívali na 
výlety a jezdívali na kole a dětem se cestování 
vlakem v dnešní době zdá atraktivní samo o sobě. Po příjezdu do Slaného jsme zamířili na Masarykovo náměstí do 
místního Infocentra, kde na nás již čekala předem objednaná paní průvodkyně. V Infocentru je ke shlédnutí výstava 
slánek a je zde k dispozici opravdu velké množství nejrůznějších informačních materiálů i suvenýrů. Nyní již ale 
honem na procházku po městě! Celá prohlídka byla zahájena ve Velvarské bráně, pod kterou Infocentrum leží. 
Velvarská brána je jedinou dochovanou bránou z původních čtyř, které tvořily vstupy do opevněného města. Prošli 
jsme všechna tři patra a na nástěnných instalacích jsme získali první představu o historii města a zejména o 
původní podobě opevnění a oněch nedochovaných bran. Přes náměstí jsme pokračovali ke Staré radnici. Odtud je 
rozhled po celém Masarykově náměstí, paní průvodkyně kromě oficiálních údajů svůj výklad zpestřovala i dalšími 
zajímavostmi. Tak jsme se dozvěděli například o třech bratřích, kteří si na svých domech vybudovali arkýře, aby se 
každé ráno mohli navzájem pozdravit zamáváním. Z náměstí pokračovala naše cesta ke kostelu sv. Gotharda. 
Nemohli jsme sice vstoupit dovnitř, pokochali jsme se však výhledem ze zahrady náležející k přilehlé faře. U zdi 
kostela se nachází řada původních hrobů, i k nim paní průvodkyně povídala mnoho zajímavostí. Naše kroky dále 
vedly ulicí Fričovou. Zde je k vidění synagoga, ve které v současnosti sídlí Česká policie; je to poněkud neobvyklé 
spojení, budova synagogy proto není veřejnosti vůbec přístupná. Ulice nese jméno po JUDr. Josefu Františku 
Fričovi, významném právníku. Všeobecně známější je jeho vnuk, Vojtěch Frič, významný český botanik. Společně s 
paní průvodkyní jsme se vrátili do Infocentra, kde jsme se s ní rozloučili. Další naše cesta již probíhala samostatně. 
Starší členové spolku ukazovali těm mladším, kam kdo chodil do školy a porovnávali, jak některá místa, stavby, 
ulice či náměstí vypadala dříve a jak je tomu dnes. Zajímavý postřeh je například, že na Smetanově náměstí stojí 
socha Bedřicha Smetany, logicky, v minulých dobách se ovšem toto náměstí i s touto dominantní sochou 
jmenovalo Gottwaldovo. Na pozdní oběd jsme se uchýlili do Modletického domu. V přízemí a suterénu se nachází 
Pivovar Antoš, velmi milé místo s vlastní produkcí piva Antoš, které jsme pochopitelně ochutnali. Cestou k nádraží 
před odjezdem jsme se zastavili ještě v jedné cukrárně a i tam jsme si moc pochutnali. Jízda vlakem zpět do 
Kněževsi, tedy vlastně na nádraží Středokluky, uběhla stejně rychle a příjemně, jako cesta na výlet. Členové spolku 
se ještě navzájem doprovodili po vsi do svých domovů a již nyní přemýšlíme, kam příště nasměrujeme naši další 
výpravu.                                                                                                                                                                  Mgr. N.Slabová 
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Stručný přehled o tom, v čem se soutěžilo a kdo vyhrál: 
2.Čaje pro seniory -  18.11.2011 Kněževeské štrůdlování  - vítěz  pan Pavel Kratochvíl 
3.Čaje pro seniory -  14. 4. 2012 Kněževeské vajíčko - vítězky dámy Doušová a Havlová 
4.Čaje pro seniory -  28.12.2012 Kněževeské cukrování - vítězka paní Helena Pejclová  
5.Čaje pro seniory -     4. 5.2013 Kněževeské srdíčko - vítězové  Magda a Václav Čefelínovi 
6 .Čaje pro seniory -   9.11.2013 Kněževeská svíčka - vítězka paní Eva Hanzlíková 

 

 
 
 

OÁZA z Lidic / Ahoj milí Kněževáci. Ještě jednou moc děkujeme za milé pozvání k vám na 6. Čaje pro 
seniory. Moc se nám ten váš nápad posedět při muzice, zatančit si a popovídat si s přáteli, líbí. Je úžasné 
i to, že pokaždé máte nový nápad jak si zasoutěžit. Je to opravdu bezvadné. Vždy u vás pookřejeme a 
zapomeneme na všechny neduhy. Je nám zkrátka s vámi se všemi moc dobře. Do budoucna vám 
přejeme, aby takových setkání neubývalo, ale raději přibývalo. Pro naši generaci je to opravdu vzpruha a 
potěšení. Na oplátku vás zveme na naše akce, které během roku pořádáme. Informace průběžně 
budeme dávat do vašeho Kněževáka. Budeme se těšit, že nás, i když nemáme tak krásné „čaje“, brzy 
navštívíte. U vás nebo u nás brzy nashledanou.                                                Za OÁZU z Lidic Libuše Doušová 
Pozn.: O průběhu akce 6.Čaje pro seniory doplněné o soutěž „Kněževeská svíčka“ se dočtete v příštím čísle Kněževáka.             R  




OHLÉDNUTÍ ZA TŘEMI ROKY JEDNÉ VYDAŘENÉ AKCE / Když se řekne „Čaje pro seniory a mírně 
pokročilé“, vybaví se všem příjemné odpoledne s hudbou, bohatou tombolou, občerstvením a různou 
jinou zábavou. Když byly 16. 7. 2011 první seniorské čaje s vystoupením žáků ZŠ, tombolou, promítáním 
fotografií a videa z různých událostí v obci, byl hned patrný potenciál takové akce.  Na památku tohoto 
prvního setkání byl 
vysazen dub bahenní u 
místního rybníka. Od 
té doby uplynuly tři 
roky a dne 9.11.2013 
jsme si užili již šesté 
setkání.  Během doby se program „Čajů pro seniory a mírně pokročilé“ ustálil na schématu: přivítání 
účastníků, soutěž, občerstvení, tombola, aktuální informace k událostem v obci obrazem a slovem a 
vystoupení hostů.  Během posezení hraje skupina pana Ladislava Krupičky k tanci i poslechu.  Výběr písní 
je takový, že si všichni mohou zazpívat s sebou.  Velmi pozorně a elegantně celé organizují LURO 
(redakce obecního zpravodaje Kněževák) a členové volejbalového družstva místního Sokola. Pravidelně 
se zúčastňuje zástupkyně redakce Našeho regionu a zástupkyně Oázy z Lidic.                      Bohumil Trojan 
Pod čarou: „Čaje pro seniory…“ a doprovodné soutěže pořádá a finančně podporuje Obecní úřad v Kněževsi.                               R 


Redakci Kněževáka se podařilo získat dalšího partnera pro připravované akce „Čaje pro seniory …“ v roce 2014 a to 
„DIVADLO NA ZÁBRADLÍ“ z Prahy. Kdo z řad podnikatelů či občanů by měl zájem podpořit tyto akce, kontaktujte  
redakci Kněževáka. Předem děkujeme.                                                                                                                                      R 


 

KŘTĚNÍ PRAPORU / Dne 23.11. jsme byli pozváni na křest praporu Baráčnické organizace 
Smíchov. Křtění se konalo v kostele sv. Václava na Smíchově. Sešlo se tam na 110 členů 
baráčníků. Z naší obce jsme se zúčastnili čtyři a moc jsme byli nadšeni takovouto slavností. 
Po skončení se většina účastníků přesunula do restaurace u sv. Anny, kde každý host byl 
přivítán a usazen ke stolu. Podávalo se občerstvení v podobě obložených mís, bábovka a 
jednohubky. K tanci a poslechu hrála Pražská trojka, která se všem moc svým vystoupením 
líbila. Bylo to krásné odpoledne. Foto a text Luděk Peterka, místorychtář Obce Baráčníků Kněževes 

 
Ken Follett: Pilíře země - "Když drží kormidlo mdlá ruka, 
je loď bezmocně vystavena všem poryvům větru a nikam 
nemíří".            Citát k zamyšlení poslala pí D.M.Jelínková 
 

OBECNÍ KNIHOVNA / Pracovníci obecní knihovny přišli se 
zajímavým nápadem. Od příštího čísla Kněževáka bude 
v každém čísle rubrika, kde bude stručná informace o 

vybraném spisovateli a k ní bude dána 
informace, jaká díla a publikace jsou od autora 
v místní knihovně. Myslíme si, že to bude další 
oživení pro čtenáře Kněževáka.                          R   

NOVOROČNÍ KONCERT - Univerzitní pěvecký sbor z USA 
PRINCETON UNIVERSITY GLEE CLUB, čtvrtek 2.1.2014 v 
18:00, KOSTEL U SALVÁTORA, Salvátorská 1, Praha 1 / 
dirigent: Gabriel Crouch / program: S. Rachmaninov, B. 
Britten, H. Howells, spirituály a vánoční koledy. 

Dobrovolné vstupné ve prospěch občanského sdružení Nový prostor. Rezervace míst do 20.12.2013 na 
telefonnním čísle 222 524 388 nebo emailem na adrese admin@concert.cz  

KNĚŽEVÁK                       ČAJE PRO SENIORY … / BARÁČNÍCI / INFO                        4/2013 
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ – ČESKÁ TRADICE / První zmínky o pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. Století před n.l. a 
podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi. Měli zahánět blížící se bouře nebo 
nepřítele. O něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování počasí ve velikých výškách. Nyní patří 
pouštění draka mezi oblíbené zábavy malých i velkých. V neděli nám opět počasí přálo, sešli jsme se v hojném 
počtu na fotbalovém hřišti a pouštěli kupované, ale i vlastnoručně vyrobené draky různých tvarů, velikostí, typů 
bojovných nebo akrobatických. Vyhlásit absolutního vítěze s nejvýše létajícím drakem byl opravdu problém, draci 
se drželi ve výšce téměř všem bez přestání, tudíž si odměnu odnesli všichni nadšenci. 
 

                                            
 

ODPOLEDNÍ DLABÁNÍ DÝNÍ / Ke svátku Halloween patří nejznámější dekorace a to je vydlabaná dýně, do které se 
vyřeže obličej strašidla. Svíčka umístěná uvnitř dýně potom ve tmě vdechne tváři život a dodá magickou 
atmosféru. V prastarých dobách měly ohně duším zemřelým svítit na cestu do světa. Za úsvitu potom bůh mrtvých 
Samhain duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové pojímali Halloween zvesela a netruchlili po svých 
zesnulých. Věřili, že smrt je přirozenou součástí života. Toto odpoledne se asi dvaceti dětem společně s rodiči 
podařilo proměnit z obyčejných dýní nádherně strašidelné motivy, které budou zdobit verandy a okna baráčků 
v naší vesnici. No posuďte…                                                                                                        Za ČSŽ-KK Krausová Kateřina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KNĚŽEVÁK                                  ČESKÝ SVAZ ŽEN-KLUB KNĚŽEVES                             4/2013 

 

MATA-HARI / Během celého roku chodí 
členky ČSČ – KK na různé kulturní akce. 
Jen parkrát se nám ale povedlo, že jsme 
v tak velkém počtu navštívily divadelní 
představení společně. V divadle 
Broadway na muzikálu  Mata-Hari se nás 
sešlo téměř třicet - ženy, dívky, děti. A 
nebyly jsme zklamané, protože jsme se 
prostřednictvím tohoto představení 
dozvěděly hodně o životě známé špionky 
Mata-Hari.  Vše podtrhovaly ještě výkony 
známých herců a zpěváků – B. Bartošová, 
M. Horká, L.Frej, M. Vašut, J. Laufer, P. 
Vojtek, J.Obermaierová. 
Celé představení bylo doplňované 
baletním vystoupením s nádhernou 
choreografií a nápaditou scénografií.  
                        Za ČSŽ-KK Bohdana Pavlíková  

Humanitární sbírka  „Diakonie Broumov“, kterou ČSŽ-KK  ve spolupráci s OÚ Kněževes pořádá  
dvakrát do roka, proběhla 27.10. 2013. Děkuji všem, kteří vynaložili úsilí, čas a přišli darovat něco 

svého, aby tak pomohli potřebným lidem. Další sbírka je plánována na jaro 2014, termín bude 
upřesněn.                                                                                                                         Za ČSŽ-KK Krausová 

Kateřina 
 
24.12. 2013  Půlnoční mše  v Tuchoměřickém kostele, kostelík pod kopcem – církev Československá Husitská  od 23,00 hod. 

 



 

 
 

„VÁNOČNÍ DVŮR“ V DOBROVÍZI / V mnohém městě a obci se rozsvítily vánoční stromky a zapálením první 
svíce na adventním věnci začal liturgický rok. Světlo symbolizující tajemství vánoční zvěsti se stále více 
přenáší do moderní tradice svěcení Vánoc. Není krásnější chvíle, než když symboliku vánočních světel 
provází opravdová radost ze setkání. K jednomu takovému došlo v nedávném čase začínajícího adventu při 
rozsvícení Dobrovíze a andělském sletu ve Vánočním dvoře. Ač všechny představy nebyly naplněny, tak 
jedna a snad ta podstatná byla překonána. Ochota opustit pohodlí domova a být spolu jen tak, pro okamžik vzájemnosti, je 
tím nejkrásnějším naplněním myšlenky adventu. Rádi bychom Vám představili Vánoční dvůr, který mnozí kolemjedoucí znají 
z odlesku světelných vloček a andělů a jiní z doporučení přátel či médií. Je sídlem české firmy zabývající se vánočním 
osvětlením již přes 15 let a rádi bychom dokázali, že lze propojit obchod s kulturou. Každé začátky jsou těžké a život udává 
tvar, podobu a představy, které jsou někdy menší než možnosti. Ale kromě osvětlení vlastní výroby máme připravený 
zajímavý program na adventní čas a rádi bychom v něm pokračovali i po Vánocích. Chtěli bychom pokračovat i v rekonstrukci 
vlastních prostor, abychom mohli otevřít více prostoru a vytvořit ještě více příležitosti k rozmanitým setkáním. Připravujeme 
novou světelnou kolekci na příští rok a rádi bychom vám nachystali i další překvapení. A tak dovolte, abychom vám všem, 
kteří nás tak báječně podporujete, vyjádřili obrovský dík a požádali o shovívavost. Prožijte s námi společně advent a nový rok 
nechť je rokem dobrým pro vás pro všechny! S díky a přáním krásných Vánoc na další setkání se těší Váš Vánoční dvůr!                 
Mgr. Eva Poláčková - spolumajitelka „Vánočního dvora“ v Dobrovízi 



PAPEŽ, FARNOST A VESNICE / Když se na konci roku ohlédneme za tím, co přinesl světu rok 2013, můžeme si připomenout 
mnoho událostí – smutných i radostných. Jedna z těch radostných je zvolení nového papeže - papeže Františka. Tato událost 
nezasáhla pouze katolíky. Od prvního okamžiku, kdy na Svatopetrském náměstí použil jednoduchý pozdrav „dobrý večer“ a 
kdy se sklonil a poprosil shromážděný lid, aby se za něj modlil, mnozí pochopili, že jeho přístup k  lidem je jiný než ten, na 
který jsme byli zvyklí. Nebojí se dialogu s lidmi, kteří mají jiný názor: uveřejnil rozhovor, který vedl se známým ateistou 
Eugeniem Scalfarim, zakladatelem levicově orientovaného italského deníku „La Repubblica“. Minulý měsíc vyšla papežova 
první apoštolská exhortace „Radost Evangelia“, ve které povzbuzuje věřící, aby „vyšli z vlastní pohodlnosti“, a vyzývá farnosti, 
aby byly „skutečně v kontaktu s rodinami a s životem lidi“. To je i pro mě, jako administrátora (faráře) místní farnosti, výzva, 
abych ještě více „vyšel“ ze svého kláštera v Tuchoměřicích a byl více v kontaktu s Vámi - s obyvateli vesnic, která patří k 
farnosti.  A to je také moje přání pro vánoční dobu a pro celý rok 2014. Ať se radost, o které mluví papež František ve své 
exhortaci, rozšíří i v celé Kněževsi, a ať všichni obyvatelé této vesnice jsou si stále bližší navzdory rozdílným názorům. Chtěl 
bych také zmínit další událost, která se sice neobjevila na prvních stránkách novin, ale která se týká vztahů mezi vesnicí a 
farností: je to převedení kaple sv. Václava do majetku obce. Po roku jednání s arcibiskupstvím se nám to podařilo dotáhnout 
do konce. Je to pro mě radost, protože je to znamení důvěry a dobré spolupráce mezi zastupitelstvem a farností. Kaple bude 
nadále sloužit pro katolické obřady (poutní mše sv., pohřby, možná i svatby a křtiny), ale bude mít také svůj „obecní“ život. 
Děkuji obecnímu úřadu za vstřícnost, která je vidět už i na tom, jak kaple vypadá. P. Alain Cleyssac, administrátor Vaší farnosti  

ADVENTNÍ DOBA – KONCERTY:  sobota 21. prosince v 18h ve Středoklukách: Rybova Česká mše 
vánoční. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor z Buštěhradu.  sobota 21. prosince v 16h v Tuchoměřicích: 
Předvánoční koncert tuchoměřického sboru „La Folia“.  
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:  ŠTĚDRÝ DEN (úterý 24. prosince) - 16h: Bohoslužba slova v Tuchoměřicích 
(přizpůsobena pro rodiny s dětmi s účastí dětského sboru „La Folia“), 23h: Půlnoční mše sv. ve 
Středoklukách  NAROZENÍ PÁNĚ (středa 25. prosince) 9h: Mše sv. ve Středoklukách, 10h30: Mše sv. v 
Tuchoměřicích  SV. ŠTĚPÁNA (čtvrtek 26. prosince) 10h30: Mše sv. v Přední Kopanině (rotunda sv. 
Máří Magdalény) 15h30: Zpívání u jesliček ve Středoklukách  SV. RODINY (neděle 29. prosince) 9h: 
Mše sv. ve Středoklukách, 10h30: Mše sv. v Tuchoměřicích  SV. SILVESTRA (úterý 31. prosince) 24h: 
Mše sv. v Tuchoměřicích (na začátku občanského roku)  MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (středa 1. ledna) 
9h: Mše sv. ve Středoklukách, 10h30: Mše sv. v Tuchoměřicích  
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SOLIDARITA V OBCI (Tuchoměřice, Středokluky, Přední Kopanina) 
Rádi byste pili kávu s člověkem, který vám bude naslouchat? Nebo potřebujete vyměnit žárovku? Křesťané 

z Římskokatolické farnosti a z Husova sboru Vám rádi pomohou. 
V případě, že se cítíte osamocení nebo potřebujete pomoc s úkoly nad Vaše síly, nebojte se nás kontaktovat. 

Budeme s Vámi hledat řešení. Těšíme se na Vás. 
Kontakt: solidaritavobci@gmail.com, nebo na tel. záznamník: 730 815 858 

 

Římskokatolická farnost Tuchoměřice (Tuchoměřice, Středokluky, Přední Kopanina, Kněževes, Číčovice)  

vám přeje požehnanou adventní a vánoční dobu.  
Za farnost: P. Alain Cleyssac, administrátor www.chemin-neuf.cz 

 

http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
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	01 2013.4 Kněževák úvod 85 let pomníku FIN
	02 2013.4 Kněževák různé FIN
	03 2013.4 Kněževák zápisy ZO FIN
	04 2013.4 Kněževák Slovo starosty FIN
	05 2013.4 Kněževák Amazon Dobrovíz FIN
	06 2013.4 Kněževák Retrookénko 1928 FIN
	07 2013.4 Kněževák Retrookénko 1998 FIN
	08 2013.4 Kněževák Archeologický výzkum FIN
	09 2013.4 Kněževák Archeologický výzkum 2.část FIN
	10 2013.4 Kněževák Hasiči 120 let FIN
	11 2013.4 Kněževák Napsali jste nám 1FIN
	12 2013.4 Kněževák Napsali jste nám 2 FIN
	13 2013.4 Kněževák Napsali jste nám 3 FIN
	14 2013.4 Kněževák ČSŽ  MIKULÁŠ FIN
	15 2013.4 Kněževák Česká pošta FIN
	16 2013.4 Kněževák RŮZNÉ FIN
	17 2013.4 Kněževák RŮZNÉ 2 FIN
	18 2013.4 Kněževák MŠ,ZŠ FIN
	19 2013.4 Kněževák VOL FIN
	20 2013.4 Kněževák Havlíček FIN
	21 2013.4 Kněževák čaje,baráčníci FIN
	22 2013.4 Kněževák ženy FIN
	23 2013.4 Kněževák různé FIN
	24 2013.4 Kněževák  fotogalerie FIN

