
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

STAROČESKÁ VESELICE V KD OD 18.00 

 

OD 14.00 PRŮVOD OBCÍ 
STAROČESKÉ MÁJE V KNĚŽEVSI 

 

ČAJE PRO SENIORY 
„Kněževeské Srdíčko“ 

 

 
13,30 a 16,00 

FOTBALOVÝ TURNAJ  

 

                                                               

                                                              23. listopadu 1913 
                                                                   byla založena  
                                                             Tělovýchovná jednota  
                                                               „Sokol“ v Kněževsi 
 
V upomínku těchto událostí, od jejichž počátků uplynulo již sto let 
vybíráme úvodní stránky z Pamětní knihy Tělocvičné jednoty „Sokol“    
v Kněževsi, která byla založena dne 12. října 1919 Josefem Bartoněm,  
toho času pamětníkem Sokola, který byl později také zvolen starostou  
Tělocvičné jednoty (jak je zachyceném na spodní fotografii uprostřed). 
 

Po celá léta nevěděla, či nechtěla vědět naše obec nic o sokolském životě. Přešly desetiletí co 
jinde v okolí tělocvičné jednoty blahodárně působily zatím u nás nebylo o něčem podobném 
ani slechu. Nechci nikoho obviňovat, ale mám li být spravedlivý musím hned na počátku 
doznat, že tato liknavost a netečnost občanům našim ku cti nebyla. Ale přece přišla doba, kdy 
v obci naší našli se lidé, kteří umínili sobě za každou cenu, tělocvičnou jednotu „Sokol“, 
založiti. Stalo se tak dne 23. listopadu 1913, kdy svolána ustavující valná hromada. 
K této pamětihodné události pozván byl župní starosta br. Karel Schwarz, který obšírně a 
všestranně promluvil o sokolstvu, jeho významu a poslání. Po přečtení schválených stanov 
bylo přikročeno k volbě činovníků. Zvoleni byli: prvním starostou  br. Tomáš Chvoj, statkář a 
starosta obce. Místostarostou br. Matěj Liska, řídící učitel. Jednatelem br. Jaroslav Čermák, 
syn rolníka. Pokladníkem br. František Kubr z č. 18 rolník, a náčelníkem br. Václav Čermák syn 
rolníka. Hned po založení jednoty, byl znát čilý ruch, který jí prochvíval. Byly stanoveny 
cvičební hodiny, které jsou hned od počátku pilně navštěvovány. Jednota je však mladá, 
finančně slabá, a přeci tolik ráda by zakoupila svým milým borcům cvičící nářadí a chudším pak 
i cvičící úbor. Usneseno proto vybírati od všech zakládajících činných přispívajících bratrů 
vybírat příspěvky, za sebrané příspěvky zakoupilo se to nejnutnější. Aby neblahý stav finanční 
se poněkud zvelebil, byl na návrh br. Josefa Maška uspořádán dne 13. dubna 1914  
první věneček, který kýženého finančního úspěchu přinesl. Zakoupeno  
proto další cvičební nářadí a činnost naší jednoty utěšeně se vyvíjela… 
pokračování uvnitř                                                                       razítko z roku 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                            

 

 

 
Barokní brána Na Slovance a 
zvonička. 
V čísle 36 v  pozdně barokním 
statku je jednoduchá brána 
s rozeklaným trojúhelníkovým 
štítem a s  polopostavou sv. Jana 
Nepomuckého. Rovněž v pozdně 
barokním slohu stojí při tomto čp. 
zvonička z roku 1802. Komplex 
budov Na Slovance je 
pravděpodobně nejstarší a 
nejpamátnější částí obce. 
Pamětníci ještě vědí o druhé 
barokní bráně s gotickou sochou. 
Kamenný knížecí stolec knížete 
Václava byl později údajně 
přemístěn    do   blízké   kaple   na   
                                 školním   dvoře.  
                          pokračování uvnitř 

   

                                                                                                             Tělocvičná  jednota 

                                                                                                                                                                    „SOKOL“ 

                                                                                                                                                                  v Kněževsi 

                                                                                                                                                                         1933 

                                                                                                                                                                           při 

                                                                                                                                                                    20. výročí 

                                                                                                                                                                      založení. 
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V únoru se vrátila zima / Vánoce a silvestr 
loňského roku byly bez sněhové nadílky. 
Ale  únor  nás překvapil.  Nejenom  děti, 
ale i řada dospělých  měli z nečekané  
únorové sněhové nadílky radost. Řidičům 
na silnicích však  přinášela  nemalé potíže. 
Naši obec však sníh nezaskočil. Díky 
nepřetržitému protahování chodníků 
traktůrkem se sněhovou radlicí řízeným 
panem Berkou a díky protahování silnic 
v obci těžkou technikou místního družstva 
se přívalovou sněhovou nadílku podařilo 
zvládnout tak, že jak silnice v obci, tak i 
chodníky bylo možno projet či projít bez 
výrazných problémů a strastí. Takže 

můžeme konstatovat, že obec Kněževes kalamitu zvládla na 1. Podle kalendáře je jaro, ale tuhá zima nás stále zužuje. 
V Jeseníkách naměřili dokonce teplotní rekord -19,1 stupňů. Sněhové jazyky a námraza na silnicích i na konci března 
znepříjemňují řidičům život po celé republice. Přestože si řada z nás zimu stále ještě užívá (třeba na horách) - zahrádky už 
vystrkují první zelenající se příznaky jara a netrpělivě na nás čekají …                                                                                             LURO    
 

Farnost Tuchoměřice / Už je jaro. Alespoň v kalendáři. Jsou tu také Velikonoční svátky.  Kněževes patří k římskokatolické farnosti 
Tuchoměřice. Proto se budou velikonoční svátky slavit v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. Na Zelený čtvrtek jste všichni srdečně 
zvaní na mši sv. na památku večeře Páně (28. 3. v 18h30), na Velký pátek (29. 3.) na křížovou cestu (15h) nebo na velkopáteční 
obřady (18h), a na Velikonoční vigilii v sobotu 30. března v 21h.  
Římskokatolická farnost a Komunita Chemin Neuf vám nabízí také několik setkání.    
   V pátek 5. dubna v 19h bude modlitba se zpěvy z Taizé v rotundě sv. Maří Magdalény v Přední Kopanině. Rotunda a její 
nádherná akustika je vhodným prostorem k tomuto druhu modlitby, který je založený na meditačním chorálním zpěvu. Proto se 
skupina farníku rozhodla pravidelně nabízet tuto formu modlitby v rotundě jak na jaře, tak i na podzim. 
   V pátek 24. května bude tzv. Noc kostelů. Stovky kostelů budou otevřené po celé republice a mezi nimi nebude chybět ani rotunda 
sv. Maří Magdalény (od 19h do 22h), ani kostel sv. Víta v Tuchoměřicích (od 18h do 22h). Přijďte se podívat (www.nockostelu.cz). 
   V pátek 14. června v 19h bude opět modlitba se zpěvy z Taizé v Přední Kopanině.  
   A v nedělí 16. června bude pouť sv. Víta v Tuchoměřicích: slavnostní mše sv., den otevřených dveří v klášteře, koncert a různé 
animace pro děti a dospělé. Podrobnosti budou na webových stránkách www.chemin-neuf.cz, stejně jako všechny ostatní nabídky 
farnosti. Těšíme se na setkání s vámi.                                              P. Alain Cleyssac, Komunita Chemin Neuf, administrátor farnosti 
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    STŘÍPKY Z „OSLAV 925“                                           

Oslavy 925  Rok 2013 se stal rokem oslav 925 let od první zmínky existence obce Kněževes. Obecně se bude používat výraz „925 let 
založení obce Kněževes“. V průběhu roku se budete moci nejenom v článcích Kněževáka setkat i s názvem „oslavy 925“.                    LURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoklip   Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nechá profesionálně natočit videoklip z letošních zářijových oslav 
925 založení obce Kněževes. Klip bude hodinový a obsahem bude vlastní průběh oslav i trocha informací o dění 
v obci za minulých 25 let.    
 

Publikace  Zastupitelstvo obce schválilo vydání publikace k oslavám 925 let založení obce Kněževes. OÚ v ní 
bude informovat o činnosti rad a zastupitelstev za posledních 25 let – tj. od minulých oslav 900 založení obce. 
V publikaci budou prezentovat svoji současnou i minulou činnost i jednotlivé spolky. Text bude doplněn řadou 
fotografií z dob současných i z historie ( a zde se mohou objevit i vaše fotografie – jestli je pošlete na OÚ … ). 
Jak bude publikace dále „vypadat“ se dovíte v příštím čísle Kněževáka. 
 

Podnikatelé   Firmy a podnikatelé budou moci využít oslav 925 i ke své prezentaci. Bude záležet na tom, o 
jakou prezentaci budou mít zájem. Návrhy a požadavky mohou průběžně zasílat na OÚ či na redakci Kněževáka. 
 

VÝZVA pro občany I  
Prosíme občany, kteří mají ve svých domácích „archivech“ fotografie či písemnosti týkající se činnosti v obci 

z dob minulých nebo přímo z jejich rodin a domů, poskytněte je do obecního archivu místního muzea. 
Vybrané materiály budou použity ke zpracování publikací o historii obce, budou otisknuty v Kněževáku a 

budou použity při různých akcích a výstavách v obci. Pojďme společně udržet historii obce i do budoucna … 
Místo předání - OÚ Kněževes nebo redakce Kněževáka LURO: knezevak.ou@seznam.cz 

VÝZVA pro občany II 
Občané obce Kněževes, jestli máte „nějaké“ nápady jak zpestřit  „oslavy 925“, pište své návrhy na: 

knezevak.ou@seznam.cz nebo je dejte na místní OÚ. Děkujeme. LURO 
 

http://www.chemin-neuf.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 

 

 

 
 
 

Usnesení č. 35 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 28.1.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Rozhodnutí kontaktovat předkladatele cenové nabídky na výrobu a výměnu oken v kapli sv. Václava p. Filikara a požádat o přepočtení a 
možné snížení nabízené ceny; 
2. Text odpovědi na stížnost paní Ulmanové  
3. Složení výběrové komise určené pro otevírání obálek s nabídkami na vybudování hřiště: pp. Kettner, Dojcsan, Červený. 

Usnesení č. 36 ze zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 25.2.2013  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Zadání zakázky na výrobu a výměnu 6 ks  oken v kapli sv. Václava p. Filikarovi za konečnou cenu Kč 150.000,-. 
2. Provedení finální úpravy půdního prostoru v budově ZŠ v hodnotě max. 750.000,- Kč a provedení povrchové úpravy dvora v objektu ZŠ za 
max. 250.000,- Kč. ZO vyzve případné dodavatele k zaslání nabídek.  
3. Odprodej 20 m2 pozemku č. parc. 688/1 a 714/1 naproti kovárně firmě ČEZ za cenu 750,- Kč/m2 za účelem vybudování trafostanice pro 
obec Kněževes. 
4. ZO zamítlo žádost společnosti Finance Zlín na odprodej akcií České spořitelny za 330.000,- Kč. 

Usnesení č. 37 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kněževes ze dne 11.3.2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Výběr dodavatele zakázky „Regenerace sportovního areálu v Kněževsi u Prahy“. Celkem bylo přijato 6 nabídek. Podle kriteria ceny a doby 
realizace se jako nejvýhodnější jeví nabídka firmy PSK-ASM s.r.o., Zlín. Nabídnutá smluvní cena činí Kč 1,071.459,77 bez DPH, tj. Kč 
1,296.466,32 vč. DPH.  
2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výrokem bez výhrad. 
3. Závěrečný účet obce Kněževes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané, letošní rok nebude pro naši obec jiný než ty předchozí. Bude se lišit pouze tím, že naše aktivity budeme financovat 
z našich prostředků a z prostředků Letiště Praha a.s. Zastupitelstvo obce se snaží plnit rovnoměrně „Plán rozvoje obce na léta 2010-2014“. 
Po různých průtazích došlo konečně na vybudování víceúčelového hřiště. V pátek 8. 3. 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Náklady na výstavbu tohoto hřiště by se měly pohybovat přibližně okolo 1,5 mil Kč a dokončeno 
by mělo být do 30. 6. 2013. Další větší akcí bude konečná úprava školy. Ta bude rozdělena na 
dvě části – vybudování třídy nebo klubovny v nových půdních prostorách a odvodnění dvora 
s jeho novou povrchovou úpravou. Plánovaná oprava kaple se uskuteční z peněz Letiště Praha 
a.s. v rámci daru „Dobré sousedství“. Dalším velkým úkolem bude jarní úklid. Silnice a parky to 
budou potřebovat. Z tohoto místa se na vás, vážení občané, obracím o pomoc, abyste před 
svými domy nám pomohli s úklidem. Obec zajistí odvoz nepořádku. Velkou zkouškou pro obec a 
její občany bude oprava rozjezdové plochy na letišti. Začne 15. května a skončí kolem 28. září 
2013. Za tuto dobu bude vyměněn 
kompletně beton na hlavní rozjezdové 
ploše. Obec se bude snažit, aby 
negativních vlivů bylo co nejméně a ty 
byly obci nějakým způsobem vyrovnány. 
Dále jednáme stále o rekonstrukci ČOV v 
Tuchoměřicích. Toto se dosti vleče a 
nevím, jestli letos začneme. Ve své 
upoutávce jsem vyzdvihl hlavní body, 
které by měly ovlivnit život naší obce, 
doufáme k lepšímu.        Stanislav Kettner 
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SLOVO STAROSTY  

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu 27. dubna od 10:15 hod do 11:15 hod 

před Obecním úřadem v Kněževsi 
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, 

POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně. 
Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a 

laky včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, obaly sprejů, léky, lednice, televize. 
 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
od  26. 4.  do  29. 4.  2013 

Kontejner  o objemu 20 m3 bude přistaven v pátek odpoledne před OÚ obce Kněževes, v sobotu ve 
12,00 hod vyměněn a odvezen v pondělí ráno. 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 
Do kontejneru nepatří : zemina, stavební sutě, nebezpečný odpad ( TV, lednice, barvy apod. ). 

 
 

 

ZDE  BUDE VYBUDOVÁNO MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 
PROŘEZ STROMŮ PODÉL CHATOVÉ OSADY 



 

  

 

 
 

Do výboru byli dále zvoleni br. Hrdina Josef rolník, Kubr František č. 46 rolník, Grümfeld Otto úředník státních drah, Karmazín Čeněk obuvník, 
Hůša František zemědělský dělník, Markup Josef syn rolníka. Náhradníky: Poklop Jan kovář, Kuchař Josef nájemce statku, Mašek Josef učitel. 
Revisory účetní: Dr Václav Kubr tajemník agrobanky a Antonín Maršner obchodník. Při druhé výborové schůzi byl dodatečně zvolen 
hospodářským správcem br. Josef Chvoj a členové cvičitelského sboru a sice: místonáčelník Josef Chvoj, I. cvičitel Václav Miňovský, II.cvičitel 
Václav Šuran. To jsou všichni bratři, kteří s láskou a nadšením pracovali na založení naší jednoty.  
…Právě v době, kdy připravovala se jednota k prvnímu veřejnému vystoupení, vypukl požár světové války a většina bratrů byla k vojenské 
službě proti svému přesvědčení povolána a na všechny fronty starého rozposílána. Tak v počátku hned utlumena a udupána byla činnost 
naší jednoty. Ze sokolů jak známo byli naděláni vlastizrádci, jednoty sokolské rozpuštěny, jmění jejich zabráno a hlavní činovníci do 
kriminálů pozavíráni. Byly to dny plné smutku, truchlení, které nám ta válečná doba sebou přinesla. Bratři naši mnozí vražděn i byli na 
různých bojištích a ti kteří doma zůstali, byli obyčejně dáni pod policejní dohled a tak každá sebe nevinnější práce v duchu sokolském byla 
ohrožena ztrátou osobní svobody. A tak mnoho těch zdatných bratrů, které nezničila válka, zničili pomalu, ale jistě rakouské žaláře. I naše 
jednota ztratila kolik svých dobrých bratrů, avšak také může se chlubiti s dosud živoucími hrdiny, kteří jako legionáři se vyznamenali. 
Určitých zpráv nám o bratrech, Josefu Markupovi, který dosud jako četař nachází se v ruské legii. Františku Hůšovi v hodnosti desátníka, 
rovněž v ruských legiích se nacházejícím. Antonínu Čermákovi, který šťastně se zatím vrátil jako italský legionář. Dle určitých zpráv nacházeli 
se v italských legiích bratři: Jaroslav a František Jiroutové. Jaroslav dle posledních zpráv padl při osvobozovacím boji za naše Slovensko. 
Nehynoucí čest budiž jeho památce. V Italské legii se dosud nalézá br. Bedřich Fuksa, který všechny útrapy válečné šťastně byl přečkal. O 
druhých bratřích nemám zatím určitých zpráv a zmínku o nich učiním, jakmile se něčeho určitého o nich dopátrám. Nejenom na vojně, ale 
také doma stejně bratři umírali. Těžkou ztrátu utrpěla jednota naše dne 7. března 1916, kdy navždy se s námi rozžehnal velice  zasloužilý a 
milý náš bratr Jaroslav Čermák, byl jeden z prvních, který sokolskou myšlenku u nás co nejvíce propagoval. On má velikou zásluhu na tom, 
že „Sokol“ byl u nás založen. My v něm ztratili upřímného bratra a rodiče pak nadějného syna. Čest budiž jeho památce. Země naše krásná, 
kterou byl tolik miloval, buď mu co nejlehčí. Při této bolestné ztrátě nemohl dát tehdy „Sokol“, svoje city veřejně najevo, proto tak činím 
opožděně teprve dnes, kdy dočkali jsme se toho, po čem jsme tři století toužili. Naší svobody a samostatnosti. Den 28. října 1918 zůstane 
nejen pro naše národní dějiny, ale i pro dějiny našeho sokolstva dnem nejpamátnějším. Rázem spadly okovy, které nás po staletí mučily a 
sokol opět po pětileté nucené přestávce rozepjal své perutě a vzlétá výš a výš za cílem svým předurčeným. Tož vznášej se ty náš milý 
sokole, ukazuj nám vždycky správnou cestu životní, kterou máme se bráti. Nedej nám nikdy malomyslněti. Nechť všichni jdou za tebou 
cestou, kterou jsi sám přeurčil, cestou která se světem nás seznámila, vždyť „Sokole“ tys byl první, který získal si uznání za hranicemi. Tebe 
zvala a vždy ráda pohostila sesterská Francie. Tebe obdivovala mocná Anglie. Tys přinesl nový zdravý život, velké svaté Rusi, ve které ovšem 
nemohla následkem revoluce, nešťastná tato země pokračovati. A nyní kdy máš tolik svobody a volnosti a vznášíš se nad milou vlastí naší, 
kterou střežíš svým sokolským zrakem před útoky všech nepřátel. Tys byl první, který nabídl jsi služby vlasti tehdy, když jich nejvíc 
potřebovala. Bratři naši mají nesmírnou zásluhu, že proveden byl náš státní převrat nekrvavě. Oni byli první, kteří hned z počátku své služby 
a síly vlasti nezištně přinesli. Bezvadně vykonávali všechny pomocné služby v zázemí, a když vlasti hrozí podruhé válka za naše Slovensko 
jsou oni první, kteří ochotni jsou vlast svou hájit a bránit do posledního dechu. Po čtyřměsíčním boji, akce naše na Slovensku, za pomoci 
dohody, dočkává se kýženého výsledku a naši bratři vrací se zpět po tolika utrpení a válečných strázní vrací se zpět jako hrd inové. Nevrací 
se proto, aby nečinně složili ruce v klín, ale vrací se, aby znovu stály na stráži. Co se týče aktuelní otázky našeho Těšínska, o které máme být 
lstivými Poláky připraveni. Doufejme, že v brzké době již padne rozhodnutí a že právem nám vráceno to co nám po právu náleží. Bylo by 
věru velikým neprávem brát nám to co i naši největší nepřátelé Habsburští císařové za nedělitelné země koruny svatováclavské uznávaly. 

Zabočil jsem poněkud od svého 
původního poslání a napsal jsem 
krátký námět z této bouřivé doby, 
ve které právě žijeme. Prosím proto 
ty, kterým po čase se tento 
památník do ruky dostane, aby mi 
laskavě odpustily. K napsání těchto 
několika úryvků vedla mě čistá idea 
sokolská, které chci být po celý svůj 
život vděčným vyznavačem a 
hlasatelem. 
           V Kněževsi dne 22. října 1919. 

MUŽI JEDNOTY KNĚŽEVESKÉ PŘI NÁCVIKU NA XI. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE  ROKU 1948  
                   NAHOŘE ZPRAVA:  FARA -  ?  –FUXA -  ?  – MICKA – KARMAZIN - ?  – BUŠEK -  ?  – HLAVÁČ  –  PEŠŤÁK  -   ?         DOLE ZPRAVA:  ANTUŠEK -  ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 V 60.LETECH K RŮZNÝM TĚLOCVIČNÝM ATIVITÁM SLOUŽILO MÍSTO PO BÝVALÉM HŘIŠTI. 

ZA PRVNÍ REPUBLIKY TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SDRUŽOVALA MNOHO MLADÝCH LIDÍ. 
FOTOGRAFIE PRAVDĚPODOBNĚ Z 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA ROKU 1933 
PRVNÍ ZLEVA PAN FARA. UPROSTŘED DOLE M. BARTOŇ 
 

POPIS TITULNÍ FOTOGRAFIE: SEDÍCÍ ZPRAVA : VIDMAN, FUKSA,  ? – JOSEF BARTOŇ ,  
POD NÍM  M. BARTOŇ VEDLE VPRAVO KALA.  UPROSTŘED NAHOŘE – FARA 
SEDÍCÍ ZLEVA : KOVÁŘOVÁ -  ? – MARIE STAŇKOVÁ - ? – VOJTÍŠKOVÁ – JOSEF BARTOŇ 
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Nohejbal Kněževes a restaurace Kulturní dům uspořádali letošní poslední Nohejbalový turnaj v sobotu 29. 12. Z původních 
přihlášených 9 týmů dorazilo nakonec jen 6. Některé skolila nemoc, jiným se prostě najednou nechtělo. Museli jsme předělat 
rozpis zápasů a i systém turnaje. Dohodl se systém každý s každým na 2 kola. Hrálo se zase na 2 vítězné sety. Za vítězství byl 1 
bod. Prohra 0. Nejméně bodů (2) nasbíral tým "Chelsea" Ten měl i smůlu na zranění hráče. Doufáme, že zranění není vážné a 
Roman se na kurt vrátí. Poslední 2 zápasy dohrávali s členy jiných týmů. Shodně po 3 bodech měli "Vomáčky " a "Čupíkové". 
Ti měli vzájemné zápasy 2:0 a 0:2 takže skončili na děleném čtvrtém místě. Třetí místo obhájili se ziskem 4 bodů "Cibulis" 
kteří mají "gumového" smečaře. Druhé místo zůstalo "doma" pro "Bestie" za 8 bodů. A na první místo se ziskem 10 bodů se 
po obhajobě z minula postavili "Buštíci" Celým turnajem prošli bez jediné porážky. Pouze domácí "Bestie"jim vzali 1 set. Za 
"Buštíky" hráli: Denisa, Honza a Franc 
Celkově se turnaj opět podařil a určitě 
si začátkem jara, než se bude hrát 
venku, ještě jeden "nohec" v Kulturáku 
dáme.                                                  V. D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbálek před Silvestrem   
Fotbálek byl loni již 30. 12. v neděli a opět měl úspěch. Sešlo se asi 25 
hrajících a 5 diváků. Tentokrát všichni přišli včas a tak se mohlo začít už 
před desátou. Výsledek vůbec není důležitý, ale potěšilo nás i to, že nás 
přišli pozdravit i hráči, kteří zde dřív hráli. Byl to Petr Průša ( ten si i 
zahrál ) a Vítek Vitvar, který to s pobavením pozoroval. Zahrát si přišli i 
tři hráči, kteří mají zájem u nás hrát.  
Kněževes - Ruzyně 3 : 2 ( 2 : 0 )  10. 3. 2013.  První jarní přátelské utkání 
se hrálo za krásného počasí na výborně připraveném terénu a s 
tradičním soupeřem. Mělo to jedinou chybu - sešlo se pouze jedenáct 
hráčů. Na hru je to akorát, ale při našem postavení v tabulce by to 
chtělo větší zájem. 
Čerpáno z internetových fotbalových stránek TJ Sokol Kněževes, které spravují 

Miroslav Kubr a Vladimír Bareš.                 www.knezevessokol.estranky.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ZÁPASY JARO 2013 

NE 7.4. 16,30 KNĚŽEVES HOSTIVICE B 
NE 14.4. 17,00 TURSKO KNĚŽEVES 
NE 21.4. 17,00 KNĚŽEVES JENEČ B 
NE 28.4. 17,00 STATENICE KNĚŽEVES 
NE 5.5.  VOLNO 
NE 11.5. 17,00 NUČICE KNĚŽEVES 
NE 19.5. 17,00 KNĚŽEVES TUCHOMĚŘICE B 
NE 26.5. 17,00 KNĚŽEVES STŘEDOKLUKY B 
NE 2.6. 17,00 ČERVENÝ ÚJEZD KNĚŽEVES 
NE 9.6. 17,00 KNĚŽEVES BOBŘÍČ B 
NE 16.6. 17,00 ROZTOKY B KNĚŽEVES 
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Na úvod našeho retrookénka bych chtěl znovu připomenout, že text zde použitý je doslovný přepis ze stránek našich obecních kronik, který 
zaznamenali obecní kronikáři od roku 1924 do dnešních dnů, a vyjadřuje pohled očima dané doby, jež se může rozcházet s naším dnešním 
názorem a vyvolávat rozdílné pocity. Tak velký časový rozdíl pojímá život několika generací, které prožily různá období v naší obci a není 
možné vynechat určitá údobí jenom proto, že byla zachycena jednostraným pohledem. Pro některé je to představení doby, kterou nezažili, 
pro druhé připomenutí nepříjemného období poválečné doby a pro další spousta odvedené práce ve spolcích a pro naši obec, ale přes to 
všechno to byly občané této vesnice, kteří „psali“ tuto historii svými životy ať v kladném, či záporném smyslu. A proto ráz této historie 
zůstane neměnný na stránkách starých kronik, ale zde je však možné tuto historii doplnit o váš pohled a vzpomínky, tak aby pozdější 
generace, když už nebude přímých pamětníků, získaly ucelenější vědomí o této době. Byly bychom rádi za příspěvky z kterékoli doby, jež by 
podstatně doplnily opomenuté či vynechané události daných let. Velice přivítáme fotografie z dění v obci, 
jež oživuje tyto stránky, tak jak jsme využili vámi poskytnuté materiály v předchozích číslech Kněževáka. 
V tomto čísle se budeme věnovat roku 1953, kde jsme se snažili ještě doplnit událost jedinečnou pro 
naši obec, kterou byly archeologické vykopávky na území naší obce, kde nám ochotně vyšel vstříc pan 
Nový z archivu muzea v Roztokách u Prahy.                                                                                                   LURO                                                                                                                                                                                                     
          Vstupujeme do dalšího roku výstavby našeho státu s jednou myšlenkou a jedním úsilím, aby byla úspěšně 
dokončena naše první Gottwaldova pětiletka. A souběžně s touto myšlenkou jde i naše přání, abychom splněním pětiletky co nejvíce 
přispěli k upevnění míru. V předvečer výročí únorových událostí 24. 2. 1953 se konal ve velkém sále Kulturního domu vzpomínkový večer, 
na němž političtí pracovníci KSČ a lidosprávy zhodnotili význam únorového vítězství pracujícího lidu ČSR pro naši další vývojovou cestu 
k dosažení socialismu. 
14. března brzy po poledni hlásí čs. rozhlas, že v 11 hodin zemřel po krátké chorobě první dělnický president Československé republiky, 
soudruh Klement Gottwald. Tato zpráva hluboce zapůsobila na všechno naše občanstvo a zejména na členy strany, kteří v Kl. Gottwaldovi 
vždy spatřovali neochvějného bojovníka za dělnickou třídu. 
Pohřbu Kl. Gottwalda se zúčastnilo mnoho našich občanů. Měli vyhrazeno místo u Prašného mostu, kudy se smuteční kondukt ubíra l, a zde 
vzdali poslední poctu mrtvému presidentovi. Ve velkém sále Kult. domu vyslechli naši občané rozhlasový přenos smutečních obřadů a 
rozloučení čs. pracujících s Kl. Gottwaldem. Při tomto pořadu stáli pionýři z národní školy čestnou stráž u zahalené busty Kl. Gottwalda. 
21. března sledovali kněževeští občané s velkou pozorností průběh volby nového presidenta, jímž byl zvolen věrný spolubojovník 
Gottwaldův, soudruh Antonín Zápotocký. 
Předmájová schůze 30. 4. 1953 měla slavnostní ráz a bohatou náplň. Úvodní projev o politickém významu Svátku práce měl předseda 
organizace KSČ soudruh Josef Pejcl. Po něm se ujal slova předseda MNV soudruh Alois Všetečka, který promluvil o aktuálních vesnických 
problémech, o plnění agrochemických lhůt, jak jsou plněny kontingenty, jak družstevníky, tak státními. Soudruh Langmajer hovořil o 
mezinárodní situaci a rozebral otázky současného boje za upevnění míru. Soudruh Všetečka pak jménem MNV předal jako čestné uznání 
vzorným pracovníkům JZD knižní publikace. Oceněni byli : Antonín Vondráček, Ladislav Sojka, Stanislav Kettner, Emilie Vencová a Rozálie 
Vopálková. Na závěr schůze vystoupila pionýrská skupina z národní školy vedená Dagmar Solilovou. 
Jak proběhla v Kněževsi měnová reforma 1953, 1. června. Na našem národním 
výboru bylo vytvořeno výměnné středisko pro obce Kněževes, Kněžívku, 
Tuchoměřice, přední kopaninu a Středokluky. 
Hlavním pokladníkem byl ustanoven Karel Michl, peníze převáděl ze staré měny 
na novou Ferdinand Němec a administrativu výměny vedl V. Nykles. Pořádek při 
výměně udržoval příslušník SNB Dražil a tři příslušníci lidové milice z letiště. 
Vyměňovalo se od rána do 1 hodiny po půlnoci. Každý pracující a příslušníci jeho 
rodiny si mohli vyměnit 300 Kč starých za 60 Kčs nových, ostatní peníze, které 
měli doma, si vyměnili v poměru 1:50. Do 4. 6. se peníze vyměňovaly a členové 
výměnné komise měli plné ruce práce při počítání mincí, jichž byly plné sáčky a 
květináče. Při počítání mincí vypomáhali výměnné komisi důvěryhodní občané 
z Kněževse. Jak přijali naši pracující měnovou reformu? Musíme přiznat, že jich 
mnoho naříkalo, ale pak ustoupil nářek rozumným úvahám a všichni jsme se dali 
s chutí do nové tvořivé práce. 
Na veřejné konferenci, pořádané 4. listopadu Národním výborem, dostalo naše JZD putovní standartu jako ocenění za to, že se u místilo 
v podzimních pracích v pražském kraji na prvním místě. Dne 16. prosince se konala slavnostní valná hromada JZD Kněževes, na níž zástupce 
ministerstva výkupu předal předsedovi JZD St. Kettnerovi čestné uznání za vzorné plnění dodávek v tomto roce. Na této významné slavnosti 
promluvil k družstevníkům poslanec Václavů, předseda ONV Praha- západ soudruh Prokeš. Na závěr schůze vystoupila školní mládež 
z národní školy se svým programem. 
Letos byla dokončena a odevzdána svému účelu nová čtyřpásová betonová silnice, která prodlužuje cestu do Prahy přibližně o 1 km. Stará 
silnice byla z části ponechána pro potřeby národního podniku Pózista u vlečky letiště. Pro normální silniční provoz je stará silnice uzavřena. 
Ve dnech 20., 21. a 22. listopadu vysázeli naši občané při cestách 350 švestek. 
8. prosince bylo pro kněževeské nimrody veselo, ale pro zajíce smutno. Na honu bylo toho 
dne zastřeleno 240 zajíců, které obohatí jídelní lístek našich pracujících. 
Od 8. do 14. prosince 1953 prováděl Státní archeologický ústav za vedení zkušených 
odborníků na parcele družstevníka Václava Čermáka vykopávky na pohřebišti starém asi 
4000 let. Byly tu odkryty asi 80 cm pod povrchem země v jílovitém materiálu hroby se 
skrčenci. Kromě kostry byly v jednotlivých hrobech misky na jídlo o průměru asi 30 cm a 
džbánečkové nádoby na medovinu. Jedná se o nález z doby tak zvané „kultury zvoncové“. 
Přitom byl objeven měděný nátepník, vytepávaný za studena. Tato ozdoba je ojedinělým 
nálezem v našich zemích. V jedné misce byly nalezeny kosti zvířete, jehož maso bylo dáno 
mrtvému do hrobu na posmrtnou cestu. Bylo odkryto 5 hrobů. Kostry nám prozrazují, že 
obyvatelé tohoto území měli výšku asi 180 cm, měli poměrně malé hlavy, silné kosti, zdravé 
zuby. Z kněževeských občanů byli na vykopávkách zaměstnáni Zdeněk Bárta a Vít Stibůrek. 
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MISKA Z VYKOPÁVEK V KNĚŽEVSI 1953 



 

 

 

 

 
Tolik částečný výběr z kroniky o roce 1953. Pro doplnění zprávy o vykopávkách jsme požádali archeologické oddělení Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy. Hlavní dokumentátor Mgr. Petr Nový nám vyhověl a poskytl následující článek, za který děkujeme, a přislíbil 
pokračování z dalšího roku vykopávek do některého z příštích čísel Kněževáka.                                                                                                     LURO 
"V prosinci 1953 oznámil p. J. Bek z Hostivic nález kostry v Kněževsi, obci ležící sz. od Prahy (okres Praha-západ). Naleziště jest v 
jihovýchodní části obce na terase Únětického potoka, na parcele p. Čermáka, který nám laskavě umožnil další výzkum."  
Tak začíná článek v Archeologických rozhledech z roku 1956, kde Dr. O. Kytlicová představuje výsledky záchranného archeologického 
výzkumu v této lokalitě. 
Záchranné práce se v těchto místech protáhly až do roku 1954, nyní se ale 
budeme zabývat pouze výzkumem z roku 1953 provedeným na ploše budoucí 
stavby rodinného domku o velikosti 10 x 10 m. Po skončení výzkumu bylo 
možné konstatovat, že pod 30 cm silnou vrstvou ornice byla 30 až 40 cm silná 
kulturní vrstva z doby bronzové a mladší doby kamenné, nasedající na sprašové 
podloží. Hrobové jámy celkem 8 hrobů s kostrovými pohřby lidu se zvoncovými 
poháry (pozdní doby kamenné) byly zjištěny po krytí tmavého souvrství na 
světlé sprašové podloží. První hrob nebo snad dokonce trojhrob byl však zcela 
zničen před příchodem archeologa. Prvním prozkoumaným hrobem tak byl 
dvojhrob č. 2, kde spočíval dospělý muž s 10 - 12letým dítětem. V hrobech č. 3 
a 4 byly nalezeny pozůstatky 7 - 9letého dítěte a 17 - 19letého hocha. V 
hrobech č. 5 - 8 se nacházely kostry starce, ženy, muže a mladého muže. 
Hrobové jámy se na povrchu skrývky rýsovaly jako víceméně obdélníkové jámy 
o rozměrech například 180 x 100 cm (hrob 6) a dosahovaly hloubky až 140 cm 
od dnešního povrchu s tím, že nade dnem byl často vytvořen stupínek. 
Hrobovou výbavou (pokud nějakou měli) byly zejména keramické nádoby. 
Představují obvyklou hrobovou výbavu nejčastěji v podobě mísy a džbánečku v 
různých kombinacích. Mísa mohla být na okraji zesílena 4 laloky nebo byla 
zvýšena 4 nožkami. V hrobě č. 2 a 5 byla v misce nalezena část jehněčí páteře, 
nabízející vzácný detail tehdejších pohřebních rituálů.  Mimo nádob byly ve 

dvou hrobech 
nalezeny kostěné 
knoflíčky, celkem 
18 jich měla u 
ramen a hlavy žena 
pohřbená v hrobě 
č. 6. Její účes nebo 
pokrývku hlavy pravděpodobně zdobily dvě vzácné měděné obloukovité 
destičky. Oproti této ženě měl muž v hrobě č. 5 mimo 4 stejné knoflíčky u 
pravé dlaně navíc pazourkový hrot šípu. 
Další hroby byly nalezeny v následujícím roce, které si popíšeme příště. Chtěl 
bych se však vrátit k prvnímu archeology prozkoumanému hrobu. Výzkum zde 
odhalil i jinou než hmotnou stránku tehdejší společnosti. Dojemný pohled se 
totiž naskytl při pohledu na dno hrobové jámy hluboké 130 cm, kde byl na 
levém boku s hlavou k severu uložen muž. Nezjistíme již, jestli po jeho smrti 
nebo zároveň s ním pozůstalí do hrobu vložili i tělo 10 - 12letého dítěte. Jejich 
úzký vzájemný vztah prozradila poloha jejich těl, kdy dítě spočinulo v těsné 
blízkosti dospělého tak, že leželo v opačné orientaci těla s hlavou opřenou o 
jeho levé koleno. Bylo zde odkryto místo posledního odpočinku otce a jeho 
dítěte?                                                                                                              

 
 
 
 

Z objektu č. 40, dnes již zbořeném, vedla podzemní chodba směrem do Tuchoměřického 
lesa Chotče ke studánce u Juliány. Jedna z místních pověstí vypravuje o tom, že kníže 
Václav při cestě koňmo ze školy na Budči vždy Na Slovance nocoval, aby pak druhý den 
pokračoval s družinou směrem do Prahy. 
Nalevo od brány stojí věžovitá hranatá stavba zvoničky z r. 1802. Na jejím vrcholu-lucerně 
je umístěn cyrilometodějský kříž. Nad portálem ve tvaru podkovy vidíme tzv. volské oko – 
symbol trpělivosti. V českých obcích bývaly zvony obvykle tři. Jedním se zvonilo při 
slavnostních příležitostech a v neděli, druhým v poledne a na večerní klekání, třetím při 
pohřbech. 
Kněževeské zvony byly za první světové války zrekvírovány (1914-1918). Po válce je obec 
znovu v r. 1919 zakoupila (snad jen dva?). Ohroženy byly znovu za II. světové války (1939-
1945). Nejdéle obec využívala tzv. „umíráčku“. Později po zavedení místního rozhlasu se 
zvonů využívalo jen zřídka. Posledním kněževeským zvoníkem byla žena – paní Káclová (v 
70. letech 20. stol).             BEDEKR (turistický průvodce) Kněževes u Prahy,  D.M. Jelínková    

 

KNĚŽEVÁK                            RETRO OKÉNKO  1953 (pokračování)                            1/2013 

Barokní brána Na Slovance a zvonička (pokračování) 



 

 

 

 

 
           Tentokráte se dostáváme nazpátek jen o „pouhých“ čtyřicet let, kdy se položily základy stavby, bez které si dnešní Kněževes už 
nedokážeme ani představit. Zároveň se zdravotním střediskem se prováděla také výstavba čekáren a sociálního zařízení v budově MNV. Přes 
všechno toto zahrnuté dění jsme na stránkách kroniky postrádali zmínku o události, jakým bylo letecké neštěstí v blízkosti obce. Rozhodli 
jsme se proto o doplnění této události alespoň na těchto stránkách.                                                        LURO 
 Na oslavu 25. výročí vítězství čs. pracujícího lidu 1948 – 1973 se konalo v Kulturním domě slavnostní 
zasedání MNV. O významu tohoto slavného jubilea promluvil předseda MNV J. Kolář. Na zasedání se 
přítomní seznámili s vyhlášením závazků, zaměřených ke zvelebení obce. Státnímu obvodnímu lékaři 

MUDr Ladislavu Součkovi byl předán jako ocenění jeho 
záslužné práce pro obec věcný dar – knižní publikace (Hrady a zámky) viz obr. 
Na počest okresní konference KSČ se konala brigáda, při níž byla slavnostně zahájena 
výstavba zdravotnického střediska. Na veřejném zasedání MNV 26. června 1973 hovořil 
v diskusním příspěvku MUDr L. Souček na aktuální zdravotnické téma: bezpečnost zdraví 
při práci, při mimořádném vypětí sil v letních polních pracích. Mezi jiným se pak zmínil o 
špatné jakosti pitné vody v naší obci, o vlivu umělých hnojiv v zemědělství, o 
nepřiměřené rychlosti vozidel na místních komunikacích a nakonec o negativním vlivu 
hluku startujících dopravních letadel na nervovou soustavu. 
Ve svém politickém projevu na veřejném zasedání MNV 4. září 1973 zdůraznil předseda 
MNV s. Kolář významu setkání představitelů socialistických zemí na Krymu, a pak se 
zaměřil ve svém projevu na tu stať červencového zasedání ÚV KSČ, která se zabývala naší 
mládeží, jejími problémy a úkoly. Vyzdvihl přitom práci učitelů a vyzval občany k plnění 
jedné z jejich povinností, být nápomocni obtížné práci učitelů – zejména co se týče 
výchovy 
dětí. 

V další části tohoto zasedání informoval s. Michl o postupu 
prací při výstavbě zdravotnického střediska, kde v tomto 
měsíci byly dokončeny obvodové zdi. Předseda JZD s. 
Jaroslav Douděra v diskusi potom hovořil o slučování 
zemědělských závodů, o kooperačním sdružení č. 1, 
majícím za cíl maximální využití zemědělské techniky a 
uvedl plánované sloučení našeho JZD s JZD Tuchoměřice. 
V rekapitulaci pak informoval přítomné o výsledku žní, při 
nichž bylo sklizeno 252 vagonů obilí za 12 dní. Nad státní 
plán byly odevzdány 2 vagony a na kolínskou výzvu rovněž 
2 vagony. ( Jednání o sloučení JZD se konalo 19. 12. 1973. 
Předsedou  sloučeného družstva je Jaroslav Douděra. ) 
Výstavba zdravotnického střediska, zahájená 28. 4. 1973, 
se stala skutečnou akcí celé obce, závodů, organizací a 
složek Národní fronty. Za dva měsíce, do 26. 6. 1973 bylo 
odpracováno 1000 hodin v hodnotě díla 50 000 Kč. V závěru roku byli vyhodnoceni nejlepší brigádníci 
a odměněni finanční částkou. Byl mezi nimi i školák Jiří Vopálka, který dostal před celou třídou ve 
škole věcný dar – knihu s věnováním. 
Prvomájové oslavy se letos konaly na základě rozhodnutí májové komise ve střediskové obci 
Hostivice. Na opravu školy uvolnil ONV částku 25 000 Kč. 
Správa dopravních letišť Praha - Ruzyně vyvlastnila v tomto roce další pozemky na kněževeském 
katastru pro účely další výstavby státního letiště. Jedná se o pozemky patřící dosavadní majitelce pí Z. 
Kubrové. Zástupci našeho MNV a SDL Praha-Ruzyně vedou i v tomto roce další jednání o zamezení 
dalšího znečišťování spodních vod na našem katastru. 
K ohrožení zdraví našich občanů přispěla v lednu t.r. epidemie chřipky, která zavinila, že plánované 
zasedání MNV v lednu za účasti občanstva se muselo odložit až na 22. února 1973. 
V dubnu zemřel po delší nemoci agronom našeho JZD, jeho místopředseda, poslanec MNV a velice 
schopný odborník v rostlinné výrobě, soudruh Miloš Rychetský. Družstvo v něm ztrácí jednoho ze 
svých nejlepších pracovníků a obec obětavého funkcionáře, oblíbeného v řadách občanů. (tolik kronika) 
 
           Jak jsme na počátku vzpomněli, na stránkách kroniky byla zcela opomenuta událost, na kterou má stále živou vzpomínku mnoho 
našich občanů. Je jí havárie letadla TU 154 z 19. února 1973, při které přišlo o život 66 lidí.  
Je pondělní ráno devět hodin dopoledne a nic nenasvědčuje, že na letovém spoji, směřujícím z Moskvy do Prahy, by se mělo za několik 
málo minut schylovat k letecké tragédii, o které nebude, kromě malých zpráviček v tisku, žádná zmínka, a po dlouhá léta bude vysvětlení 
letecké havárie zamlžováno, přestože se v té době jednalo o druhou největší leteckou tragédii na území Československa. V letadle TU 154 
na lince Su-141 bylo v té době 100 osob, z toho 13 členů posádky.  Tak velký počet personálu se na palubě letounu vyskytoval proto, že 
služebně mladší členové posádky tady absolvovali výcvik pro nový typ letounu. Tu-154 byly do provozu s cestujícími nasazeny teprve před 
rokem, v únoru 1972, a posádky se s nimi stále víceméně seznamovaly. Výjimkou nebyli ani piloti letu 141, oba měli na daném typu 
nalétáno necelých 250 hodin. Let probíhal zcela normálně, letoun provedl standardní přiblížení na dráhu 25, asi 7 km před prahem VPD 
pilot oznámil, že vidí dráhu a spojil se s věží, stroj pokračoval až do průletu radiomajáku, který je asi kilometr před prahem dráhy. Při jeho 
přeletu asi ve výšce 70 metrů převzal kapitán ruční řízení a zjistil, že podélné řízení nefunguje. Letadlo se sklopilo nosem k  zemi a 
podklesalo sestupovou rovinu, nereagovalo na přitažení řídicí páky ani na přidání výkonu motorů a asi během pěti vteřin havarovalo. 
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BUDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V AKCI „Z“ 



 

 

 

 
Letadlo narazilo do zmrzlé země necelý půl kilometr před prahem dráhy. Nejprve přišlo o podvozkové nohy, pak se odlomilo pravé křídlo a 
převrátilo se na záda, přetočením se oddělil i pravý motor a ocasní plochy. Palivo, které unikalo z prasklé nádrže v pravém křídle, se vzňalo 
a plameny obalily trup letounu, který ještě chvíli klouzal po zemi. Požár živen z palivových nádrží se v troskách rychle šířil a ničil i celý 
vnitřek letadla….. 
Nehodu sledovalo mnoho zaměstnanců letiště. Na místo okamžitě vyrazily letištní hasičské sbory i mechanici a piloti letadel ČSA, která se 
na letištní ploše připravovala k odletům. Požár se však šířil velmi rychle. Hasiči k troskám dorazili asi dvě minuty po havár ii, kdy už bylo 
nepravděpodobné, že by v nejzasaženější části mohl někdo přežít. Na palubě trosek dál zuřil obrovský požár a většina cestujících byla 
uvězněna v této žhoucí kleci, ze které však v mnoha případech nebylo úniku. Podle některých svědeckých výpovědí záchranáři v 
azbestových kombinézách byli úplně bezmocní, protože ze všech motorových pil na rozřezávání trupu letadla někdo ukradl speciální palivo, 
takže se nemohli dostat dovnitř 
trupu, případně alespoň zvětšit 
otvor potřebný k evakuaci 
cestujících. Udává se, že zásah 
hasičů byl krajně neprofesionální, 
že byly zmatky v organizaci a 
takzvaný požární útok byl špatně 
vedený, navíc údajně neměli 
dostatečné vybavení a kvůli jejich 
nerozhodnosti a nastalému 
zmatku bylo obětí víc, než by jich nutně muselo být. Na počátku zásahu během 3-4 minut se přesto podařilo zachránit 34 osob. Zachránila 
se celá posádka kokpitu, která unikla vyraženým okénkem, a část cestujících. Vyvázli především ti, kteří seděli v přední část i a rychle se 
dostali k otvoru po ulomeném pravém křídle. Velký podíl na jejich záchraně měly nejen záchranné jednotky, ale také posádka 
havarovaného tupolevu a svědkové z letiště. 
Většina lidí ale nalezla smrt uvnitř letadla v plamenech, 13 těl bylo nalezeno v okolí. Vedle čtyř členů osádky zahynulo 17 občanů 
Československa, 37 občanů Sovětského svazu, pět Kubánců, jeden Polák, jeden Rumun a jeden občan Německé demokratické republiky. 
Zachránilo se devět členů osádky a 25 cestujících.  Mezi těmi, kdo katastrofu nepřežili, byli i muzikanti z kapely zpěvačky Evy Pilarové, kteří 
se vraceli z úspěšného kubánského turné v Havaně. Zachránil se z nich pouze hudebník Petr Marcol, který vyvázl jen s odřeninami.  
Vyšetřování havárie, které začalo ihned po ukončení záchranných prací, vedlo nakonec ke zjištění, že krátce před nehodou nastavovala 
posádka stabilizátor, ale bohužel pilot, který ho ovládal, ho nastavil na špatnou stranu. Tím pádem byla účinnost výškového kormidla tak 
malá, že nestačila udržet letadlo na sestupové ose a došlo k nárazu do země. Zjištěná fakta přesně zapadala do výpovědi posádky i svědků a 
plně vysvětlovala průběh nehody. Přesto však vyšetřovací zpráva v závěru konstatovala: "Vzhledem k velkému rozrušení a úplnému zničení 
letadla při dopadu a následném požáru nebylo možné přesně stanovit příčinu nehody". Po ruzyňské nehodě byl provoz všech Tu-154 
dočasně pozastaven. Po zjištění příčiny nehody prošly letouny celou řadou úprav. Nová, modernizovaná verze Tu -154A dostala výkonnější 
motory a významnou úpravu ovládání prvků letové a přistávací konfigurace. 
Dobový tisk se tragédii sovětského letounu příliš nevěnoval, z politických důvodů to nebylo téma příliš populární a tak torzo  leptadla bylo 
poté svrženo buldozery do blízké Bílé skály a zasypáno. Ještě dlouho poté bylo toto místo zdrojem dobrodružství pro zdejší mládež a 
příležitostí nečekaných nálezů. Nakonec bylo zcela zavezeno stavební sutí, pod kterou je pohřbeno do dnešních dnů. 

                                               

              Zdroj : L. Keller, V. Kolouch: Nehody dopravních letadel v Československu, díl 4., svědecké výpovědi  - internet , Letectví a kosmonautika 3/2013 
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                                                                                   BÍLÁ SKÁLA JAKO NĚMÝ SVĚDEK …. 
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Výroční valná hromada 
Dne 18. 1. 2013 proběhla v restauraci na Staré silnici výroční schůze našeho sboru, na které jsme rádi přivítalI kamarády okolních sborů ze 
Středokluk, Libčic a Letek. Schůzi zahájil starosta sboru bratr Kratochvíl, který přednesl program schůze, přivítal jak členy, tak hosty a za 
obecní úřad našeho starostu pana Kettnera. Zároveň minutou ticha vzpomněl na naše členy, kteří již nejsou mezi námi. Pak se s lova ujal 
velitel sboru bratr Čefelín, který zhodnotil práci za celý loňský rok, ať už se jednalo o brigády v naší zbrojnici, údržby svěřené techniky, 
zalévání obecní zeleně nebo pomoci místním organizacím při různých kulturních nebo společenských akcích pořádaných v  naší obci. Jako 
třetí vystoupil náš dlouholetý pokladník bratr Pejcl, který nás seznámil se stavem naší poklady. Po té následovala zpráva revizní komise ve 
složení bratr Labač a bratr Neureuter, kteří konstatovali, že vedené účetnictví je v naprostém pořádku. V diskuzi dále vystoupil starosta 
obce, který nám popřál do nového roku hodně zdraví a pohody a poděkoval za odvedenou práci pro naši obec. Do diskuze se dále přihlásil 
bratr Botka, který zúčastněné seznámil s blížícími se oslavami 120. let založení našeho sboru a chystaným programem na toto výročí, ke 
kterému náš sbor zároveň připravuje repasI naši koňské stříkačky, kterou zakoupili naši předchůdci v roce 1903 a která byla v roce 1923 
zmotorizována. Po přečtení usnesení následovalo občerstvení, jako každý rok byla podávána ,, klobása z  Kolče“ a pak následovala volná 
zábava, kterou nám zpříjemnila Veselá kapela Ládi Krupičky. Že se nám domů moc nechtělo, dokazuje i to, že některým členům na cestu již 
prozpěvovali místní kohouti.                        Sepsal: Kratochvíl Pavel 
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RŮZNÉ 

Změna úředních hodin 

na Úřadu práce ČR s účinností od 1.2.2013  

Pondělí                 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hodin 

Úterý    8:00 – 11:00 hodin 

Středa    8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hodin 

Čtvrtek                 8:00 – 11:00 hodin 

Pátek    8:00 – 11:00 hodin   ( jen pro evidenci nových uchazečů 

o zaměstnání  a  příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty) 

Tato změna úředních hodin se týká Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR 

pro Prahu-západ se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5. 
Úřední hodiny na detašovaném pracovišti v Roztokách u Prahy zůstávají 
v platnosti jako doposud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dopravní nehodě dvou nákladních vozidel 
došlo v pátek 11. ledna 2013 ve 13:00 hodin 
nedaleko obce Kněževes na okresu Praha 
západ. Při nehodě bylo nutné vyprostit 
jednoho zraněného řidiče.   (STČ - události) 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                                                 PREZIDENTSKÉ VOLBY V KNĚŽEVSI 

                                                                     KANDIDÁT             I. KOLO   II. KOLO 

                                                                     FISCHER                 16,94%          - 

                                                                     ZEMAN                  18,27%    38,57% 

                                                                     FRANZ                    10,29%          - 

                                                                     DIENSTBIER           11,29%          - 

                                                                   SCHWARZENBERG 33,88%    61,42% 

                                    V                              V POSLEDNÍ DOBĚ                     
                                                                 DOCHÁZÍ K ČASTÝM  
                                                                      VYKRÁDÁNÍ AUT. 
                                                                     DOCHÁZÍ K TOMU  
                                                       BĚHEM NĚKOIKA VTEŘIN. 
                                                                  NENECHÁVEJTE SVÉ 
                                                                    VĚCI BEZ DOZORU 
                                  A BUĎTE VŠÍMAVÍ K VAŠEMU OKOLÍ. 
 

                     POZOR  • POZOR • POZOR • POZOR 

Karel 

 
Chytil mě slovenský 
směr.  www. jsme tady 



 

 
 
 

 

                                          
 

Tentokrát bych ráda v první řadě pogratulovala našemu Kněževáku k velkému úspěchu - k získání ocenění za nejlepší 
zpravodaj obcí Středočeského kraje do 1000 obyvatel. Jedná se o významné a v podstatě jediné tak významné ocenění, které 
se může redakci dostat. Autoři zpravodaje i další přispěvatelé dělají tuto činnost ve svém volném čase a jen pro radost a 
užitek svých spoluobčanů. Že si našeho Kněževáka povšimli za hranicemi naší obce je již samo o sobě milé, a že obstál v 
konkurenci dalších podobných zpravodajů je skutečně skvělé. Ocenění získal Kněževák již na podzim minulého roku, ale v 
posledním čísle Kněževáku jsem nenašla žádnou zmínku, nepochlubili se ... Gatulujeme. Nyní k naší školce - během zimy se u 

nás nezahálelo … Před 
Vánoci se nám zdařila 
besídka, která tentokrát 
proběhla v sále místního 
kulturního domu. Tento 
model se osvědčil a tak 
pokud obecní úřad bude i 
příští rok nakloněn, rádi 
tuto možnost využijeme 
znovu. Děti předvedly svá 
vystoupeníčka na pódiu. 
Sál byl plný rodičů a 
dalších příbuzných, kteří 
tentokrát mohli posedět 
v pohodlí a nemuseli se 
vestoje tísnit u dveří s 
kabátem přes ruku, jako 
tomu bylo v předešlém 
roce ve školce. Musím 
poděkovat kolegyním, 
které celou akci pečlivě 
připravovaly, nacvičovaly 
s dětmi a chystaly sál. 
Stejně tak patří dík i 

maminkám a babičkám, které nám přinesly ochutnat svého cukroví. Co se nesnědlo hned v sále, domlsaly děti poslední den 
před Vánocemi ve školce. V lednu a únoru jsme využili sál ještě několikrát při koncertech a divadlech - je přeci divadelní 
sezóna! Na taková představení s námi již tradičně chodí i děti ze Srdíčka, často přijedou dokonce i děti z MŠ Středokluky. Pro 
nás je to finanční pomoc a sál je pak opravdovým divadlem - plný malých diváků. V únoru se nám naskytla (velmi narychlo) 
možnost hostit zahraničního stážistu přímo ve školce. Byl to student vysoké školy z Egypta, Mohamed. Docházel do naší 
školky v čase 9 - 12 hod po dobu tří týdnů. Účastnil se tedy hlavního dopoledního zaměstnání a vycházky. Jeho přítomnost 
obohatila program, děti měly možnost poznat jinou kulturu, jiné zvyky, nový způsob komunikace. Navíc viděly nás, učitelky, 
komunikovat v cizím jazyce a nenásilnou formou tak měly možnost získat základní multikulturní poznatky. I když by 
spolupráce mohla být ještě propracovanější a připravenější, i tak jsme za tuto možnost rády. Mohamed odcestoval zpět do 
Afriky  a my jsme měli v týdnu 11. - 15. března další velký zážitek - projekt Hravé lyžování na sjezdovce Chotouň. Ráno nás 
vyzvedl autobus, dovezl pod kopec, dopoledne děti lyžovaly s odbornými instruktory a na oběd jsme se vrátili zpět. S 
kolegyněmi jsme byly zvědavé, jak ti nejmenší lyžování zvládnou – zvládly to perfektně a ještě se hodně nasmály. Věříme, že 
tahle forma bude i vyhovovat zejména malým „stýskalům“, kteří by jen s obtížemi zvládali týdenní pobyt na horách, pokud 
bychom lyžařský výcvik pořádaly klasickým způsobem. V nejbližší době pak chystáme ještě Velikonoční dílny pro rodiče a děti 
a zejména Noc s Andersenem. Ta proběhne v pátek 4. dubna, začne v 18 hod. besedou s paní spisovatelkou Řešátkovou. Na 
tuto besedu srdečně zveme všechny občany z naší obce! Beseda bude spojena i s nabídkou knih nakladatelství Krigl za nižší 
ceny. V minulém roce se nám beseda s ilustrátorem Pavlem Čechem velmi líbila a nabízené knihy se prodaly všechny. Tím 
veřejná část Noci s Andersenem skončí a dále bude až do rána probíhat program pro školkové děti (samozřejmě na programu 
máme zejména spánek, ale přeci jen mu bude něco zajímavého předcházet). Přejeme všem spoluobčanům krásné jaro, jenž  
o sobě dává již znát prvními sněženkami a kvetoucími kočičkami.                                             Za kolektiv MŠ Kněževes N. Slabová  
 

                                          
 

Jaro je tady /  Po další mrazivé zimě jsme se na jaro moc těšili. S dětmi ze zdejší základní školy se již několikátým 
rokem účastníme projektu České ornitologické společnosti „Jaro ožívá“. Zúčastnit se může každý, kdo zašle svá 
první pozorování čápa bílého, vlaštovky, kukačky, rorýse nebo vlhy pestré. Podrobnosti jsou uvedeny na 
webových stránkách www.springalive.net. Žáci zatím viděli jednoho čápa a jednu vlaštovku. Vlaštovky jsou díky 
zimnímu počasí zatím výjimkou. „Díky projektu „Jaro ožívá“ například víme, že vlaštovky nyní čekají na jižní straně 
Alp, až se ve střední Evropě oteplí – z Itálie je totiž hlášeno velké množství 
pozorování,“dodává paní Lucie Hošková z České společnosti ornitologické. 
Kromě jarního pozorování přírody a učení se s dětmi těšíme na letošní školu 
v přírodě, kterou jsme se rozhodli znovu uskutečnit v krásném prostředí 
Skryjí u Rakovníka od 15. do 21. 4. 2013. Náklady, které rodiče za pobyt dětí 
zaplatí, jsou velmi nízké především díky velkorysému přístupu OÚ Kněževes, 
vedeného panem starostou Stanislavem Kettnerem. Obecní úřad 
každoročně přispívá několika tisíci korun na dopravu. Letos obdrželi nemalý 
příspěvek na dopravu na zimní výcvikový lyžařský kurz i žáci    7. až 9. 
ročníku ZŠ a MŠ Středokluky. Příspěvku také využili žáci 2. a 3. ročníku ZŠ, 
kteří strávili krásný týden v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno - 
Čabárna. Za podporu a spolupráci OÚ Kněževes srdečně děkujeme.                                                                                                        
Za ZŠ a MŠ Středokluky napsala Mgr. Iva Farová  

KNĚŽEVÁK                                                         MŠ , ZŠ                                                             1/2013 

http://www.springalive.net/


 

 
 
 

KARNEVAL V  KNĚŽEVSI / V Kněževsi proběl karneval 
v sobotu 9. února. Děti z naší základní a mateřské školy 
vyzdobily sál krásnými obrázky, maminky a babičky nafoukly 
balónky, a tak jsme v sobotu odpoledne mohli přivítat 
v kulturním domě téměř sto dětí v maskách v doprovodu 
rodičů i prarodičů. Velkou radost nám udělala návštěva dětí 
z Klokánku. Tentokrát jsme  přivítali děti z Prahy 4 a                
z Hostivice. Celé odpoledne bylo plné písniček, tanečků, 
zumby, jojování a čarování kouzelníka Čaroslava, který 
v doprovodu své pomocnice Šašenky provázel děti celým 
odpolednem. Hodnotili jsme nejlepší masky a nechyběla ani 
opravdová diskotéka, o kterou se postaral DJ Mirek Kasan. 
Večer se nenudili ani dospěláci, pro ně byla připravena  
Valentýnská maškarní zábava, na které se  tančilo, zpívalo, 
nechyběla bohatá tombola ani vyhodnocení nejlepších masek. Atmosféra byla úžasná a zábava se 
protáhla až do nočních hodin. Za podporu těchto akcí děkuje ČSŽ Klub Kněževes všem sponzorům a 
dárcům, bez jejichž pomoci bychom takovéto akce nemohli pořádat.                                        Barbara Kubů   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ČSŽ Kněževes pod záštitou Obecního úřadu Kněževes pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV vyhlašuje  
na neděli 21.4. 2013 od 10,00 do 12,00 hodin v sále Kulturního domu KNĚŽEVES 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U   
letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční 
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Věci prosíme 

zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme. 
 

KNĚŽEVÁK                                    Český svaz žen – Klub Kněževes                               1/2013 

ČESKÝ SVAZ ŽEN-KLUB KNĚŽEVES 
I. Činnost v roce 2012 
4.2. Maškarní rej pro děti, Valentýnský karneval pro dospělé  
9.3. Posezení žen  
15 .4. a 7.10.  Humanitární sbírka  „Diakonie Broumov“  
 2. 6. Dětský den  
14.9. Schůze členek   
6.10. dopolední  Drakiáda – sobota ve znamení draků a dýní  
6.10. odpolední  Halloweenská párty  
1.12. Dětská mikulášská besídka a s ní spojená  soutěž   
o nejhezčí Vánoční svícen - 12. ročník, Mikulášská  taneční zábava  
24.12. Půlnoční v Tuchoměřickém kostele   
 

II. Plán akcí pro děti a jejich rodiče na rok 2013 
21.dubna a 27.října - Diakonie - humanitární sbírka  
25. května ,(1.června) - Dětský den - datum bude upřesněn 
19.října - Drakiáda a Dlabání dýní a řepy 
30.listopadu - Mikulášská besídka, soutěž o vánoční svícen,  
pro dospělé Mikulášská zábava 
Během roku:  návštěvy dětských divadelních představení a koncertů,  
pochody a cyklovýlety (info : stránky obce, vývěska u Potravin)   
Za ČSŽ-Klub Kněževes Krausová  Kateřina 

 

24.12. Půlnoční v  Tuchoměřickém kostele  
Kostelík pod kopcem - Církev Československá 

Husitská - účast byla menší nežli loni, ale i tak to 
bylo velice příjemné zakončení noci v tento den. 

 

ČSŽ Kněževes - oslava MDŽ / Stejně jako každý 
rok, ani tento jsme nevynechaly 8.březen jako 
náš svátek a v klidu a pohodě jsme poseděly 
v kulturním domě. Sešlo se nás téměř 25, 
každá přinesla nějakou dobrotu – dortíky, 
štrúdl, jednohubky, chlebíčky, různé řezy. 
Dokonce jsme si zazpívaly i zatancovaly a jako 
bonus jsme si mohly pochovat malou Editku 
Máslovou. Celý večer s námi byla také 
kosmetička, která nás nejdříve správně odlíčila 
a potom zase nalíčila. Pro většinu z nás to bylo 
zase něco nového, protože způsob líčení i 
přípravky se stále mění. Robert Souček  nás 
příjemně překvapil – připravil pro nás 
sestříhané filmové pásmo z dětských 
karnevalů a dětských dnů. Až jsme někdy 
litovaly, že ten čas tak běží. Některé děti, které 
se ve snímcích objevovaly, už dnes studují 
vysokou školu. Večer se opět pořádně protáhl, 
začínaly jsme v 18 hodin a končily jako 
tradičně o půlnoci ….. a to jsme si ani nestačily 
všechno dopovídat. Bohdana Pavlíková  

 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která 

poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, 
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.   

Více na  www: diakoniebroumov.org 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNĚŽEVÁK                                                      VOLEJBAL                                                          1/2013 

Z plánu činnosti volejbalového oddíl 
TJ Sokol Kněževes pro rok 2013: 
Amatérská volejbalová liga Praha - západ 
Ženská liga Praha - západ 
Organizování Turnaje „Royal Cup Kněževes“ 
Turnaj - Kout na Šumavě 
Turnaj - Středokluky 
Turnaj - Praha 
Turnaj - Dolany 
Vánoční turnaj v plážovém volejbalu 
Spolupráce při organizování „oslav 925“ 
Organizace Čajů pro seniory … 
Pomoc při organizování Staročeských májů 
Brigáda - úklid místního hřiště 

 
 

 

Již tradičně se volejbalisté scházejí ke kamarádské vánoční procházce obcí … 
 
 
 

24.12. 
LP 2012 

Břve – 27.12. 2012 

povánoční bowling 

volejbalistů … v rámci 

„tréninku“ jsme se rozhodli 

vyměnit volejbalový míč za 

bowlingové náčiní … 

Většinou se 
traduje, že hrát  

„šestkový“ volejbal 
a plážový volejbal 
je stejné. Rozdíl je 

ale velký - podáním 
počínaje a výskoky 

na smeče konče 
včetně pohybu po 
hřišti. Také jsme si 
to před silvestrem  

v Praze vyzkoušeli. 

Silvestr jsme jako volejbalisté strávili také spolu … a ani na Nový 
rok jsme nezaháleli. Hned jsme si v místním velkém sále 

Kulturního domu dali malý  novoroční trénink a vzájemné 
přátelské utkání. Kdo vyhrál? No přeci volejbal …  

29.12. 
LP 2012 

V amatérské lize Volley  (ve Středočeském kraji) 2012/2013 hrají mimo naší „ELITu 
Kněževes“ i Lány, Tuchlovice, Stochov a Rakovník.  

Po prvním kole jsme zatím na 4 místě. Uvidíme, co přinesou další zápasy … 
 

                                                RŮZNÉ 

KURIOZITA (foto Luděk Černý): 

Trabant v novém kabátu … 
 

Rozbité BUS zastávky u 
zdravotního střediska a u 
výjezdu na Středokluky … 

VANDALISMUS 
… byl, je a 
bude … někdo 
něco vytvoří – 
jiný to rozboří 
… ale ten kdo 
boří si 
neuvědomuje, 
co času, peněz 
a energie stojí 
něco 
vybudovat.  
A ani alkohol 
takové činy 
neomlouvá … 



 

 
 
 

4. „Čaje pro seniory …“ a „Kněževeské cukrování“ / Byl pátek 28. prosince, 3 dny před 
Silvestrem a vánočně vyzdobený sál místního Kulturního domu se začal zaplňovat. 
Hudba si připravovala instrumenty, obsluha místní restaurace připravovala 
občerstvení a na ozdobených stolech začaly hořet vánoční svíčky. Přesně v 17.00 se 
zahájily v historii již po čtvrté „Čaje pro seniory aneb předsilvestrovské posezení pro 
mírně pokročilé“. Zároveň s touto akcí pro seniory se zahájil 1. ročník „Kněževeského 
cukrování“. Po úvodním slovu pana starosty Stanislava Kettnera, který v krátkosti 
informoval o činnosti v obci v letošním roce a následně popřál občanům pohodový 
nový rok, zazněly tóny polek, valčíků, tang. Hudebně totiž obě akce doprovázel 
orchestr Ladislava Krupičky. Po tanečně rozpačitém začátku, kdy se spíše sedělo a 
zpívalo, se po chvilce sál zaplnil vlnícími se páry a na tanečním parketu nebylo téměř 
místo. V průběhu večera, který  tradičně moderoval Luděk Černý, vystoupili s krátkými 
informacemi o činnosti pí Libuše Kučerová, místopředsedkyně Spolku Havlíček a Pavel 
Bareš, nový knihovník místní Obecní knihovny. Spolek Havlíček pro seniory připravil 
minivýstavu pamětních listů obce a k nahlédnutí poskytnul kroniku spolku. Senioři 
v průběhu večera získali informace o přípravách oslav 925 let založení obce Kněževes, 
fotosoutěži o „Nejhezčí vánoční strom 2012“, připravované Naučné stezce v obci, budování multifunkčního sportovního 
hřiště, rekonstrukci kapličky u školy a mnoho dalšího. Senioři byli požádáni o poskytnutí historických dokumentů, foto a video 
snímků obecnímu úřadu, který by zajistil zpracovávání těchto historických materiálů a založení do obecního archivu pro další 
generace. Senioři si také zavzpomínali u promítání fotografií z akcí konaných v letošním roce. Ale nejvíce vzpomínek se 
vybavilo u promítání historického videoklipu „Kněževeské máje“ z roku 1968 … Velice milé bylo vyhlášení tanečního sóla pro 
seniora Sašu Valentka, který si zatancoval v kruhu krásných seniorek a oslavil tím své významné narozeninové výročí. 
Zajímavé bylo předání sokolského kroje do sbírky místního muzea. Kroj se podařilo získat manželům Součkovým od rodiny 

Jiřího Bartoně, syna Josefa Bartoně - bývalého člena a funkcionáře 
místního Sokola. Každý z účastníků dostal na památku pamětní list a 
novoročenku (návrhy zpracoval Robert Souček). Doplňkem večera bylo 
kolo štěstí. Ale vrcholem všeho dění bylo vyhodnocení „Kněževeského 
cukrování“. Sedmičlenná porota složená z vylosovaných seniorů rozhodla, 
že na 3. místě se umístila Jana Součková (foto-vpravo), na 2. místě 
Jaroslava Sojková (foto-vlevo) a historicky první řád „Kněževeský 
cukrovák“ získala Helena Pejclová. V zastoupení řád a upomínkové ceny 
převzal Antonín Michl (foto-uprostřed). Ve 21 hodin se večer zakončil 
předsilvestrovským ohňostrojem. Peníze z dobrovolného vstupného byly 

dány dětem ZŠ na školu v přírodě.  Pobavit se a zavzpomínat přišlo přes 50 seniorů. Řada z nich je stále členem některého ze 
spolků v obci – ženy, hasiči, baráčníci, sokol … Přijeli i senioři z okolí (Tuchoměřic, z pečovatelského domu Oáza v Lidicích …). 
Věříme, že všichni, kteří přišli předoslavit Silvestr, odcházeli s hřejivými pocity příjemně stráveného večera. Akci pro seniory 
připravil a finančně podpořil  OÚ Kněževes, organizačně akce zajistili členové redakční rady Kněževáka LURO (LUděk Černý a 
RObert Souček) a členové volejbalového oddílu TJ Sokol Kněževes. Poděkování patří nejenom těm, kteří na akci přišli, ale 
hlavně partnerům akcí – manželům Máslovým z restaurace „Kulturní dům“, MP Copier - Praha, PVS Praha a mediálním 
partnerům Náš REGION a Kněževák.                                                                                                                                                       LURO       
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28.12.  

LP 2013 

4. Čaje pro seniory … 

1. Kněževeské 

cukrování 
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                                  Očkování psů a koček proti vzteklině. 
                                V obci Kněževes (u obecního úřadu) provede veterinární lékař  

                                       MVDr. Milan DUDEK, reg.KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. 

                                                       v sobotu 18. května 2013 od 13.00 do 15.00 hod. 
                                     Zájemci o očkování předvedou psy a předloží očkovací průkazy. V případě, že pes nemá  

                                         vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový.  
                                        Při očkování je možné také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům.  

                                Cena za očkování proti vzteklině – 70,-Kč. 

                                                

                                        Obec baráčníků v Kněževsi 
                                                            pořádá 
 

 
 
 
 

                                    18. KVĚTNA 
 

II. STAROČESKÉ   MÁJE 
od 14,00 průvod obcí od KD 

od 20,00 Staročeská veselice 
v kulturním domě v Kněževsi hraje F. Šitta 

 
     
 

 

 

 

                         ČSŽ KLUB KNĚŽEVES 

             25. května ( 1.června) od 14,00 

         Dětský den – datum bude upřesněn  
 

                         DNE 30.DUBNA V 19,30  

                             SE OD BUDOVY OÚ USKUTEČNÍ 

 

 

                                S  POLOŽENÍM KVĚTIN  

                    U POMNÍKU PADLÝCH 

     A NÁSLEDNÝM PÁLENÍM OHNĚ  
       NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 

 

                                         SVOZ LISTÍ - Obecní úřad i letos umožňuje občanům odvoz                                                                             

                                  listí a následně i suché trávy do prostor bývalé skládky     
                                    a to každou sobotu následující po svozu popelnic   
                                                      v době od 14.00 do 15.00 hod. 
                                             Dále bude umožněno občanům obce odvézt  
                                     větve a zbytky  stromů  do určeného prostoru u hřiště  
                                                   každou sobotu od  14,00 do 16,00   
                                     počínaje sobotou 23.3. a konče sobotou 27.4. 2013. 

 

 

 

 
 

Letos oslaví  
sbor dobrovolných hasičů 
v Kněževsi 
 
 
 
a v rámci těchto oslav pořádá 
v červnu Hasičský pohár.  

                                    REDAKCE LURO  2013 
                                  knezevak.ou@seznam.cz 
                                          

                           OBECNÍ ÚŘAD 

                                  POŘÁDÁ 

                                 4. KVĚTNA 

                             OD 17,00 hod 

               5. ČAJE PRO SENIORY 

SE SOUTĚŽÍ O  „KNĚŽEVESKÉ SRDÍČKO“ 

http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNĚŽEVÁK                                                FOTOGALERIE                                                      1/2013 

     Valentýnská     
maškarní zábava         
pro dospělé  … 
     9.2. LP 2013 
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