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Slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
ve svém dnešním 
příspěvku vás se-
známím s tím, co 
se v obci událo od 
posledního čísla 
Kněževáka a co nás 
v nejbližší době čeká.

Jarní úklid jsme zvládli vcelku dobře 
i díky pomoci podniků a podnikatelů. 
V současné době probíhá sečení zelených 
ploch. Tráva i přes špatné počasí roste 
nadprůměrně. Některé plochy již byly se-
čeny 3x. Letiště Praha nám pomáhá s pří-
kopy podél našich komunikací a v prosto-
ru vyhlídkového valu. Právě tam je velké 
množství trávy. Letošní rok nedostaneme 
od letiště žádaný finanční dar, neboť Leti-
ště Praha z důvodu propadu letů je v ta-
kové situaci, že si nemůže dovolit posky-
tovat finanční dary. Naše spolupráce se 
soustředí na strojní pomoc. 

Další kapitolou jsou odpady. Připravu-
jeme novou vyhlášku o odpadech, která 
bude platit od 1. 1. 2022. Klademe si hlavní 
důraz na třídění odpadu, protože poplat-
ky za uložení na skládku rostou geomet-
rickou řadou. Současně se na vás obracím 
s prosbou - hlídání kontejnerů. V rámci 
Regiosu bylo v poslední době ukradeno 
14 kusů. Nám nenechavci chtěli ukrást 
u krámu kontejner na plechovky, dovezli 
ho před Maštal, tam ho ztratili a ujeli.
Práce na hasičárně pokračují vcelku dob-
ře. Termín říjen se jeví docela reálný. Na 
rychlosti kromě dodavatele stavby má 
stavební dozor Ing. Petr Wagner. Ten dbá 
hlavně a kvalitu a dodržování norem. 
Snažíme se, aby byla stavba lacinější přes 
zachování vysoké kvality díla. Nová ha-
sičská zbrojnice bude v rámci kraje jedna 
z nejmodernějších. Teď bude na našem 
SDH, jak ji budou využívat.

V měsíci červnu dojde k opravám re-
tardérů, protože po zimě jsou poškoze-

né. Opravu provede Autotrak. Základní 
údržbu musíme dělat, aby se majetek obci 
nezhoršoval. Doma také musíme natírat 
ploty atd.

Na hřišti proběhne výměna správce hřiště 
za Petra Berku.  Od 1. 6. 2021 bude dělat 
správce  Karel Vtípil. Některým lidem se 
nezamlouvá, že je hřiště oplocené. Víc jak 
90 % stadionů je oploceno. Každý máme 
oplocenou svoji nemovitost. Na hřiště se 
dá projít hlavním vchodem. Toto oplocení 
chrání majetek obce. Někteří občasné zís-
kali v minulosti klíčky od dveří se kterým 
obec ani TJ Sokol nesouhlasí. Byla to osob-
ní aktivita bývalého správce.

V závěru chci doufat, že příchodem lepší-
ho počasí se život v obci vrátí do zaběhnu-
tých kolejí. První má být turnaj v kopané 
a posléze posvícení.

Stanislav Kettner
starosta obce

Obecní úřad
Usnesení OÚ
Usnesení č. 30 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 22. 3. 2021

 ZO schvaluje:

-  Objednávku kalendářů na rok 2022 pro 
občany u firmy pí Kalouskové.

-  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provo-
zování ČOV a kanalizace uzavřené dne 20. 
12. 2017 mezi vlastníky ČOV (obec Tucho-
měřice a obec Kněževes) a 1. VHS, s. r. o.

 ZO bere na vědomí:

-  Zprávu starosty obce pana Kettnera o čin-
nosti RO a ZO od posledního zasedání.

Usnesení č. 31 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 25. 4. 2021

 ZO schvaluje:

- Účetní závěrku za rok 2020
-  Rozpočtové opatření č. 3

-  Uzavření dohody o provedení práce s paní 
Janou Ečerovou - dovoz stravy pro MŠ

-  Nabídku firmy ELPEDO s.r.o. za 43.808,05 
Kč za účelem výměny zabezpečovacího 
systému v MŠ Kněževes 

-  Nabídku obce k odprodeji pozemků  
v k. ú. Kněževes u Prahy; jde o části po-
zemku č. 679/1, část pozemku 64/1, část 
pozemku 64/1a, 64/6b, 64/10, 64/5, staveb-
ní pozemek č. 170 a část pozemku č. 55/1

 ZO bere na vědomí:

- Návrh závěrečného účtu za rok 2020
- Kontrolu usnesení z posledního ZO
-  Informaci starosty, že pojišťovna uhradila 

částku 95 000,- Kč za pokutu ze strany OA

Usnesení č. 32 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Kněževes, konaného dne 24. 5. 2021

 ZO schvaluje:

-  Celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2020, spolu se zprávou 
o výsledcích přezkoumání hospodaření za 
rok 2020, kterou vydal krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor kontroly, Zborov-

ská 11, 150 21 Praha 5 – BEZ VÝHRAD.
-  Odprodej části pozemku č. 679/4 rodině 

Chvojových (výměra bude uskutečněna 
dle skutečného stavu oplocení; za cenu 
750,- Kč za 1 m2)

-  Žádost ředitelky MŠ Mgr. Slabové o pře-
vedení částky 64.786,71 Kč do rezervního 
fondu MŠ 

-  Platový výměr ředitelky MŠ Kněževes 
Mgr. Niké Slabové 

 ZO bere na vědomí:

-  Novelizaci OZV – poplatek z pobytu, 
za svoz komunálního odpadu a zhod-
nocení pozemku připojením na kana-
lizaci; poslední vyhláška bude vypra-
cována v souladu s Obcí Tuchoměřice.  
Zajistí Ing. Vlčková a Ing. Poklop.

-  Změnu správce sportovního areálu, 
p. Karel Vtípil.

-  Informaci ze schůze Svazu obcí posti-
ženým provozem Letiště Praha – dary  
obcím byly pozastaveny

-  Informaci, že v MŠ Kněževes končí 14 před-
školních dětí a 14 dětí bylo nově přijato (5 
z Letiště, 6 z Kněževsi a 3 z ostatních obcí).

 Diamantová svatba

Dne 5. června 2021 oslavili manželé Jaroslava a Jiří Sojkovi diamantovou svatbu; 
tedy 60 let společného života. Vychovali dvě dcery, radost jim dělají 4 vnoučata 
a pravnouček Filípek.
Jménem obecního úřadu v Kněževsi jim přišla popřát paní Pavlíková pevné zdraví, 
hodně radosti a rodinného štěstí.
 Ing. Václava Vlčková, místostarostka obce
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 Výročí autora

Alois Jirásek 23. 8. 1851 – 12. 3. 1930
Byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu. Narodil se 
v Hronově. Po studiích na německém gymnáziu v Broumově (1863–67) a českém v Hradci Králové (1867–71) 
vystudoval na pražské univerzitě  historii (1871–74). Čtrnáct let žil v Litomyšli a působil tam jako profesor 
českého jazyka, dějepisu a zeměpisu. Roku 1888 přesídlil do Prahy, kde vyučoval na gymnáziu v Žitné ulici 
a pokračoval v literární činnosti. Rozpětí Jiráskova historického záběru je obdivuhodně široké. Univerzita 
Karlova mu udělila dne 2. 4. 1919 čestný doktorát filozofie.

Vybraná díla: Psohlavci, Skaláci, Skály, Na dvoře vévodském, Filosofská historie, Z Čech až na konec
světa, Zahořanský hon, F. L. Věk, V cizích službách, Vojnarka, Proti všem, Staré pověsti české, Temno.
Trvalou součástí repertoáru domácích divadel se stala pohádkově laděná hra Lucerna.
 p. Bareš, knihovník

 HÁDANKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Na snímku je dům číslo 35, jak vypadal v roce 1908, kdy ho vlastnil František Hrdina 
z Dobrovíze. Obývací stavení bylo jediné obci, kde se až do dvacátých let 20. století 
udržel na střeše slaměný kryt. V roce 1927 staví František Hrdina novou obytnou 
budovu, protože původní stavení při silnici již bylo zbořeno tak jako původní staré 
chlévy při hasičské zbrojnici. Pan Kubr pak dále v roce 1937 přistavuje nový chlév 
a kolny. V majetku Kubrů zůstává až do šedesátých let. Dnes je v majetku rodiny 
Barešů. 

Historie
 Z kroniky obce – rok 1949 

 (pokračování)

Svátek práce, 1. máj, oslaven byl tohoto 
roku na manifestačním shromáždění okol-
ních obcí v Tuchoměřicích. Ve zdejší obci 
seřadil se průvod u kulturního domu za ve-
dení místní organizace KSČ a za spoluúčasti 
všech korporací a školní mládeže pochodo-
val do Tuchoměřic, kde připojil se ke společ-
nému průvodu okolních obcí.
 
V měsíci červnu znárodněny statky č. 3, 
majitel J. Janda, policejní rada v penzi; č. 18, 
majitel M. Bízková, Zdeněk a Václav Kubr; 
č. 28 majitel Dr, Václav Kubr. Důvod zná-
rodnění je neplnění předepsaných kontin-
gentů. Ze zabraných hospodářství učiněny 
státní statky a dány pod správu státních 
statků v Litovicích.

Místní národní výbor uspořádal v měsíci 
červenci veřejnou schůzi. Schůze tato kona-
ná na dvoře před národním výborem byla 
občanstvem četně navštívena. Místní národ-
ní výbor, ústy nového předsedy Antonína 
Vondráčka, podával přehled své činnosti 
v uplynulém pololetí.
Místní národní výbor úřadoval dosud 
v domě č. 12, kde zabíral 1 malou místnost. 
Usneseno, aby v obecním domku č. 13 upra-
veny 2 místnosti, které by sloužily za úřa-
dovnu MNV. Po vhodné úpravě byly takto 
zřízeny 2 místnosti, které slušně reprezen-

tují úřadování v obci. Tyto nové místnosti 
předány na uvedené veřejné schůzi. 
Svaz československo-sovětského přátelství 
v Kněževsi sehrál úspěšně v měsíci květnu 
a červenci 2 divadelní představení. Čistý 
výtěžek těchto a minulých představení vě-
noval ve prospěch školních dětí. Všechny 
školní děti t. r. jely autobusem na Mělník – 
Kokořín- Máchovo jezero-Bezděz. Všechny 
výlohy hrazeny z těchto darů.

Dne 10. srpna po 7. hodině večerní projela 
zdejší obcí motocyklová štafeta směřující 
z Norska přes Dánsko, Německo, Česko-
slovensko do Budapešti na světový festival 
mládeže. Štafeta byla pozdravena na silnici 
občanstvem a mládeží.

První žně „Pětiletky“ skončeny úspěšně.  
Úroda byla dobrá a sklizena  včas. Na skliz-
ni pomáhali místní občané jako dobrovolní 
brigádníci. Na státním statku vypomáhali 
hojně zaměstnanci letiště, kteří převzali pa-
tronát nad zdejším státním statkem. Strojní 
traktorová stanice z Unhoště pomohla ně-
kterým rolníkům posekati obilí. Podobně 
sklizena úroda brambor a cukrové řepy.
V měsíci listopadu uspořádána podpisová 
akce k 70. narozeninám J. V. Stalina. Podepi-
sování pozdravných archů konána na slav-
nostní schůzi občanů v kulturním domě.
V polovině měsíce prosince pořádán míst-
ním honebním výborem hlavní hon na zají-
ce. Zajíců bylo tohoto roku dosti. Zastřeleno 
300 kusů zajíců. Z nich do sběrny v Praze 
odvedeno 180 kusů a 120 kusů odprodáno 
místním občanům. V prvé řadě těm, kteří se 

zúčastnili při pracích na poli; 1 kg počítán 
16 Kčs.
Dne 17. a 18. prosince sehrálo ve zdejší obci 
„Vesnické divadlo“ v rámci akce minister-
stva zemědělství 2 divadelní představení, 
a to „Krčma na břehu“ a „Ruská otázka.“  
V neděli odpoledne pro mládež maňáskové 
divadlo „Černé démanty.“ Před divadlem 
uspořádána výstava a prodej knih pro mlá-
dež. ORO promítla začátkem prosince zvu-
kový ruský film „Velký přelom.“

Narozeniny J. V. Stalina oslaveny na spo-
lečném shromáždění občanů v kulturním 
domě v předvečer 21. prosince. Školní děti 
přednesly pásmo, ve kterém ukázaly své 
znalosti o sovětské zemi a své znalosti rus-
kého jazyka.  Vzpomínku na J. V. Stalina 
uctily příležitostnými básněmi. Svaz čsl. 
mládeže předvedl rovněž pásmo ze život-
ního díla Stalina. K ženám přednesla pro-
jev učitelka R. Šárovcová. Předseda MOR 
J. Langmajer zhodnotil ve svém projevu 
význam dnešních oslav. Sál byl vyzdoben 
obrazy ze života Stalina a ruského lidu. 
K doplnění oslavy přispěla výstava sovět-
ské knihy, z níž prodáno knih za 2.100,- Kč. 
Slavnosti bylo přítomno asi 350 občanů.
Místní divadelní ochotníci sehráli na 
podzim v kulturním domě hru se zpěvy 
„U naší kapličky“ a o vánocích veselohru 
„Třetí zvonění.“

Příště rok 1950
 Z kroniky obce přepsala 
 Ing. Václava Vlčková
 místní kronikářka



Kněževák 2/2021 4

 

Jaro ve školce

Po celostátní pandemické uzávěře škol se do 
školky vrátily krátce před polovinou dubna 
alespoň předškoláci a několik dětí rodičů 
vybraných profesí. Obě skupiny byly dle 
nařízení od sebe naprosto oddělené. Děti 
podstupovaly dvakrát týdně antigenní tes-
ty a musíme je pochválit! Při testování nám 
pomáhal zdravotník Pavel Mucha, kterého 
děti znají z Hudebních hrátek. Před vypuk-
nutím této akce panovaly obavy, že to děti 
nebudou zvládat, budou klást odpor a tes-
tování odmítat. Všichni jsme pak byli mile 
překvapení, když žádná velká katastrofa 
nenastala a děti na tuto situaci reagovaly 
jako na leccos jiného nového, s čím se musí 
během svého dětství vypořádat a co přiro-
zeně patří do jejich životů. K hladkému prů-
běhu testování přispěl právě Pavel, moc mu 
za to děkujeme. 

V květnu se do školky vrátily již všechny 
děti a od testování u této věkové katego-
rie vláda ustoupila. Nadále však musí být 
třídy od sebe oddělené, v budově i při po-
bytu venku. Zdálo se nám z počátku toto 
opatření přehnané a diskutovali jsme o něm 
i s pracovnicí KHS, zejména proto, že k ta-
kovému opatření by bylo zapotřebí třetino-
vý či skoro poloviční úvazek navíc. Nicmé-
ně jsme si práci zorganizovaly tak, abychom 
třídy udržely v izolaci a to se ukázalo vzá-
pětí jako velmi prozřetelné - jedna třída se 
skutečně ocitla na dva týdny v karanténě 
a druhá třída mohla v docházce pokračovat, 
protože s pozitivně testovaným dítětem ne-
byl nikdo z této třídy v kontaktu. 
Přesto nám karanténa třídy Soviček velmi 
narušila naše plány. Zasáhla nám do týd-
ne Hravého inline bruslení, které jsme pro 
děti dojednali v jakémsi pilotním projektu 
přímo v Kněževsi (obvykle se na brusle vy-

dáváme až do dalekých Běchovic). Z týdne 
nám zůstaly jen dva poslední dny, další 
lekce budeme nahrazovat v průběhu červ-
na. Třída Soviček se také chystala na reci-
taci seniorům, na této akci spolupracujeme 
s Baráčníky. Recitace proběhne rovněž bě-
hem června, vynasnažíme se vše stihnout 
a zachovat smysl akce, tedy potěšit seniory 
a nahradit tak společné chvíle na Čajích pro 
seniory. Máme v plánu recitovat jednotli-
vým seniorům v bezpečném odstupu přímo 
před jejich vraty či pod jejich okny. 

Pokud chodíte kolem školkové zahrady, 
možná jste si všimli hnědé budky, která se 
tam v dubnu objevila. Je to polytechnická 
dílna s pracovním ponkem a opravdovým 
nářadím. Naše školka vykazovala v dotaz-
níkovém šetření MŠMT opakovaně jako 
svoji slabou stránku právě polytechnickou 

výchovu. Z financí projektů EU jsme tedy 
pořídili do školky ponk a tuto budku, která 
se snadno otevírá a zároveň do ní nezatéká. 
Děti si mohou zkoušet práci s pilkou, hoblí-
kem, zatloukají hřebíčky, šroubují šroubky, 
zkoumají vodováhu, šupléru a další pomůc-
ky kutilů. Polytechnický domek je velmi 
oblíbený, vlastně je neustále v permanenci; 
děti si zvykly na pravidla - pracovat mohou 
vždy pouze dvě najednou, pokud je zájem-
ců více, odměřujeme čas minutkou, aby se 
spravedlivě vystřídali všichni. Budku nám 
pomohl sestavit pan Šarapatka, stálo ho to 
celé odpoledne a my mu za to ještě jednou 
touto cestou děkujeme. Budka je vcelku 
snadno přenosná, definitivní umístění v za-
hradě pro ni stále ještě hledáme. Děti musí 
být pod dohledem, zároveň mít pocit svo-
bodného tvoření, nepřekážet jiným dětem 
v hrách, budka musí odolat i poryvům vět-
ru. Časem si své definitivní místo jistě najde. 
Dalším novým prvkem je lavička kolem 
stromu v předzahrádce. Strom (jedná se 
o katalpu) docela trpěl náporem dětí, které 
ho používaly spíše jako sportovní překážku 
či sloupek na obíhání. Lavičku jsme si své-
pomocí nabarvili do pestrých barev a byl to 
opět pan Šarapatka, kdo nám ji kolem stro-
mu smontoval. Lavička se od první chvíle 
těší velkému zájmu, děti ji využívají k pose-
dávání při čekání na ostatní děti při odcho-
du na vycházku, vyklepávají si tam písek 
z bot při návratu do školky, nyní byla vy-
užívána při Hravém bruslení k přezouvání 
do bruslí. Je to zkrátka taková milá, užitečná 
maličkost.

Po celé jaro pracuje personál školky ve vel-
kém oslabení. Na přelomu května a června, 
pravděpodobně až skoro do konce školního 
roku, chybí ve školce již tři kolegyně. Obě 
paní učitelky i provozní síla ze Soviček jsou 
v pracovních neschopnostech. Náročný pro-
voz obou tříd, které se nemohou slučovat, 
ba ani potkávat na zahradě, komplikované 
předávání dětí tak, aby s nikdo s nikým ne-
potkal, zajištění veškeré hygieny, program 
dětí přitom všem neošidit a nadále se sna-
žit vyhovět všem požadavkům, se kterými 

Mateřská  
škola
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 Blíží se konec školního roku

Distanční výuka, prezenční výuka, rotace, 
antigenní testy, PCR testy ….. To jsou slo-
va, která nás provázela po většinu letošní-
ho školního roku. Zvládly to děti, zvládli 
to rodiče. Oběma, my, učitelé mockrát dě-
kujeme za přístup. Za sebe bych chtěla po-
děkovat svým kolegům. Příprava a výuka 
on-line byla daleko náročnější.

V této nelehké době proběhl zápis do 1.tří-
dy, konaly se přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia a střední školy. Všem deváťá-
kům a některým páťákům bych chtěla po-
gratulovat k přijetí na jimi vybrané střední 
školy a popřát jim do života nejen hodně 
štěstí a úspěchů, ale také zdraví.
Přechod na normální výuku proběhl poměr-
ně hladce, zvykli jsme si na pravidelné tes-
tování, vydýchali pár týdnů se učit s respi-
rátory, ale již se snad blýskne na lepší časy.
V polovině dubna se konal konkurz na 
ředitele Základní školy Středokluky. Byl 
jmenován Mgr. Martin Molčík, který od 
1.8.2021 povede naši základní školu.
Proto prosím, na závěr mi dovolte, abych 
Vám sdělila, že po mnoha letech setrvání 

ve funkci ředitelky školy jsem se rozhod-
la rezignovat na svou funkci a pokračovat 
ve škole jako učitelka. Chtěla bych moc 
poděkovat za opravdu skvělou spolupráci 
s pány starosty Kettnerem a Paznochtem.

 Opravdu velké plány se školou má staros-
ta Středokluk Ing. Paznocht a místostarosta 
Středokluk RNDr. Kuchař. Zastupitelstvo 
je k rozvoji školy velmi nakloněno a vždy 
škola stála na předním místě  jejich zájmu. 
Asi právě proto, že jsem měla velké štěs-
tí na rodiče, žáky, starosty okolních obcí 
a kolegy, jsem ve své funkci mohla vydržet 
tolik let 😊
 Ivana Bádalová

 Obrázky a práce dětí z naší Základní školy

z různých důvodů rodiče přicházejí. Na to 
na všechno nás nyní zbyla půlka. Po dlou-
hých debatách uvnitř pedagogického sboru 
jsme se rozhodli, že práci u dětí zastaneme 
v sestavě, která zbývá, třebaže již padly 
hranice toho, kdo je učitel a kdo provozní, 
všichni dělají všechno, co je právě potřeba, 
samozřejmě s důrazem na práci s dětmi. Pro 
děti je důležité v této již tak náročné době 
mít alespoň jistotu v paní učitelkách, které 
znají a paní učitelky znají je. Dohodly jsme 
se, že po tom, co byla nejprve školka uza-
vřená úplně, pak se testovalo, pak zase byla 
karanténa pro většinu Soviček, že po tom 
všem nebudeme děti zatěžovat tím, aby-

chom pro ně narychlo sháněli zastupující 
učitelky. Uzavírat třídu či krátit pracovní 
dobu, jako se tomu třeba děje za podobných 
okolností jinde, na to jsme ani nepomysleli. 
Pro personál je to opravdu velmi náročné, 
ale věříme, že pro děti to nejlepší řešení. 
S provozem nám pomáhá Kája - ta pro děti 
není cizí, pravidelně se jim věnuje během 
roku na Sportovních hrátkách, děti ji mají 
rády a Kája coby sportovec je velmi discipli-
novaná a výkonná, takže je pro nás neoce-
nitelnou pomocí. Osazenstvu školky tímto 
opět velice děkuji, vážím si jejich mimořád-
ného nasazení, každý by takové oběti scho-
pen nebyl. Některé dámy jsou v práci i více 

než deset hodin denně, celou dobu v běhu 
kolem dětí a rodičů, na úkor vlastních dětí 
a rodin.  

Nyní už se chystáme na Zahradní slavnost, 
rozloučení s předškoláky. Následovat bude 
letní provoz pro děti, které nemohou mít 
prázdniny a s napětím očekáváme, jak do-
padnou ve Středoklukách jednání s Krajem 
o provozu jídelny v dalším školním roce. 

 Přejeme krásné léto,
 Vaše školka 

Základní  
škola
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 Fotbal

Po dlouhé pauze jsme konečně mohli vyběhnout na trávník a užít 
si radost ze hry alespoň v přátelských zápasech. V úterý 18. května 
jsme doma přívítali sousedy ze Středokluk. Zápas se vyvíjel vel-
mi dobře v první půli kdy jsme se dostali do vedení, ovšem hosté 
dokázali proměnit své šance v druhé části zápasu a nakonec atrak-
tivní zápas skončil výhrou Středokluk 2:4. V dalších zápasech jsme 
porazili Sokol Lysolaje hrající pražskou III. Třídu 5:2, o týden poz-
ději podlehli A-týmu Tuchoměřic hrající okresní přebor 0:5 a po-
slední sehraný zápas proti Bílé hoře hrající pražskou II. třídu  jsme po dobrém výkonu pohráli 2.4. V zápasech bylo vidět delší neúčast na 
trávníků ale bojovnost a chuť hrát dobrý fotbal na našem týmu je vidět. Doufáme že naše soutěž se rozběhne v půlce srpna a budeme moct 
dále pokračovat v naší oblíbené hře. Děkujeme všem podporovatelům a fanouškům. 
 Za TJ Sokol Kněževes, vedoucí mužstva Jakub Šebesta

 Volejbal

Dlouhá doba očekávání je u konce. Konečně jsme se sešli a zkusili si, co jsme za tak dlouhou dobu nehraní zapomněli … Bylo to super. Ze 
„staré gardy“ nás moc už nezůstalo – zdravotní problémy se za ta léta nastřádaly, ale mládí to zachraňuje. Ani se nám z hřiště nechtělo. 
Volejbalové turnaje zatím nepřipadají v úvahu, ale snad přijde doba, kdy se i turnajů zúčastníme.
 Luc   

TJ Sokol Kněževes

 Spojte se s námi

Zajímá vás co se děje kolem fotbalu v Kněževsi? 
Chceš znát zákulisí, aktuální výsledky, fotky a informace? 

Sleduj nás na internetu:
Internetové stránky: www.knezevessokol.estranky.cz
Facebook: TJ Sokol Kněževes – Fotbal
Instagram: tj.sokol.knezeves
E-mail: sokol.knezeves@gmail.com

19. a 20. června se na fotbalovém hřišti 
uskuteční turnaj o pohár TJ Sokol Kněževes
a obecního úřadu.

sobota 19.6. 2021
14.30 – FK Středokluky - TJ Slavoj Suchdol
17.00 – TJ Sokol Kněževes - TJ Sokol Statenice

neděle 20.6. 2021
14.30 – utkání o třetí místo
17.00 – utkání o první místo
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Svaz žen - Klub Kněževes
 Soutěž 

 VELIKONOČNÍ VÝZDOBA 2021

Téměř 80 různých nápadů, kreací a doved-
ností. Covid nás stále držel v kleštích, takže 
ani o letošních velikonocích děti nechodi-
ly hodovat. Chladno, zataženo, nevlídno. 
A ejhle. Na vratech, plotech, zahrádkách se 
vynořily papírové slepičky, dárečky s úkoly 
na vyplnění, proutěné výzdoby, velikonoční 
zvířátka, malované oblázky, barevné věn-
ce…. Koho a jak vyhodnotit ? Péťa Adam-
číková přišla s nápadem – uveřejnit na 
facebooku všechny kněževeské velikonoční 
výtvory a lidé mohou lajkovat. Manželé Ša-
rapatkovi nám vyšli vstříc a během dne se 
všechno objevilo na FB naší obce. Když jsme 
sečetly body z mailů, z ručně napsaných 
hodnocení a z FB, vyšlo nám toto: 
Děti - Adamčíkovic, Botkovic, Čefelínovic, 
Drábkovic, Zelenkovic.  Dospělí -  1. Adam-
číkovi, 2. Zelenkovi, 3. Drábkovi, 4. - 5. Hola-
novi - Kobrovi, 6. Brunclíkovi, 7. Plevovi, 8. 
Čefelínovi, 9. Pavlíkovi, 10. Kučerovi. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže 
a spolu s dětmi nebo bez nich vytvořili ná-
paditá díla. Je radost jít po naší vesnici a ko-
chat se krásou nazdobených vstupů nebo 
celých zahrádek . 
Děkujeme i všem těm, kteří nelenili a napsa-
li nám nebo označili na FB svoje typy. 
 
 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Dětský den - CESTA S KVÍZEM

Sobota 29. května 9.30 na hřišti TJ Sokol 
Kněževes. Po dvou letech opět Dětský 
den. S rouškami. Neodehrává se na hřišti. 
Nový správce K. Vtípil nám připravil stůl, 
židle u vchodu na trávník. Tady se jen ro-
diče s dětmi registrují až do 11 hodin, do-
stávají balíček s občerstvením, tabulku na 
odpovědi, mapku Kněževsi s vyznačenou 
trasou a vyrážejí v časových intervalech za 
sebou -  přes zahrádkářskou kolonii, okolo 
rybníka,  ulicí K rybníku, Na hlavní silnici, 
okolo mateřské školky do Úvozu, ulicí Nad 

 Akce Českého svazu žen  
Klub Kněževes v roce 2021

Sobota  16. 10. od 10.00 

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

Sobota  16. 10. od 16.00

Rodinné dlabání dýní a řepy 
Halloweenská párty v kulturním domě
Přijďte si vydlabat své strašidýlko. Dýně/
řepy, nožíky, lžíce a svíčky s sebou! Občer-
stvení pro děti zajištěno.

Sobota  4. 12. od 14.00

Mikulášská besídka pro děti 
v kulturním domě
Těšte se na dílničky, zpívání, hraní 
s překvapením. Rozsvícení vánočního
stromu a zpívání koled.

Soutěž o nejhezčí vánoční svícen

Příjem svícnů  v pátek  3. 12. od 18.00 do 
20.00 v kulturním domě
Svícny vystavíme na Mikulášské besídce 
4. 12. od 13.30 do 17.00, kde budou bodo-
vány dětmi i dospělými.
První tři svícny s nejvyšším počtem bodů 
budou oceněny. Všechny soutěžní svícny 
budou vydraženy a výtěžek předán dětem 
do naší školy.

Sobota  4. 12. od  20.00

Předvánoční taneční zábava
K tanci a poslechu bude hrát skupina PRE-
MIUM BAND. Bohaté kolo štěstí – tradič-
ně spousta dobrot.
Vstupné 90 Kč.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče 
i prarodiče. Vaše přízeň a radost dětí je 
naší odměnou.
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Baráčníci
Tak se konečně opět začala rozjíždět baráč-
nická činnost. V okolí Rychty, která již zača-
la pomalu zarůstat, jsme udělali 2 brigády. 
Nejenom květena to potřebovala. Poděko-
vání patří tetičkám Uhlíkové a Záleské. Za-
čala se propadat půda u Rychty po instalaci 
vodovodní přípojky, proto jsme požádali 
pana starostu Kettnera o navezení zeminy. 
Velice rychle to zajistil, za což mu děkujeme. 

Následně při další brigádě sousedé Čermák 
a Matiášek zeminu rozhrnuli a terén zarov-
nali. Staročeské máje se z pochopitelných 
důvodů nekonaly, ale po dohodě s OÚ 
a místními hasiči byla hasiči již tradičně po-
stavena u Rychty „májka“. Hasičům děku-
jeme, že udržují tradici i v takto těžké době. 
Za baráčníky se stavění májky zúčastnili so 
Botka, Matiášek a Martin Schwär. 

V rámci květnového výročí byla položena 
kytice k pomníku padlých u místní ZŠ. Ky-

tici zajistili a k památníku položili te Čermá-
ková a so Čermák. 16.6. se zúčastníme seze-
ní III. župy v Praze. Následně připravujeme 
baráčnické sezení s harmonikou a grilová-
ním, kde projednáme aktivity činnosti do 
konce roku. Jsme v kontaktu s řadou žup 
a baráčnických obcí, se kterými jednáme 
o případných účastech na akcích.

 Za Obec baráčníků Kněževes 
 Luděk Černý, rychtář.

hřištěm, zpátky ke zdravotnímu středisku, 
myší dírou, po Staré silnici, u Maštale za-
bočit ke hřbitovu a nazpět na hřiště. Po celé 
trase bylo vymezeno 12 stanovišť, na kte-
rých musely děti plnit různé úkoly (otázky 
byly rozděleny pro menší a starší děti). 

Po návratu na hřiště jsme tabulku zkont-
rolovaly a děti si mohly vybrat z různých 
dárků (bavlněné tašky, mikiny, pastelky, … 
a hodně  sladkostí). Na úplný závěr jsme 
měly připravená brka a peříčka rozličných 
ptáků a naše ratolesti poznávaly nebo si ti-

ply bažanta, holuba, slepici, andulku nebo 
kakadu, slepici či hrdličku. P. Luděk Peter-
ka nabídl v místním bistru dětem zdarma 
limonádu, což děti s radostí využily. Snaži-
ly jsme se, aby se všechna rodinná uskupe-
ní míjela a nesetkávala se. Bylo to mnohem 
náročnější než v minulosti na jednom mís-
tě. Na všech přechodech přes silnici byly 
naše členky nebo zástupci kněževeských 
uniformovaných hasičů, kteří nám i tento-
krát hodně pomohli. 

Přiznám se, že jsme byly dojaté, když nám 
rodiče děkovali. Dětí bylo téměř 60 a ve-
směs menší v doprovodu rodičů. Věřím, že 
Covid už bude jen na ústupu a život se po-
malu začne vracet do zdravých kolejí.

 Za ČSŽ Kněževes 
 Bohdana Pavlíková

 Poděkování Mateřské škole 

 Kněževes

Mateřská škola Kněževes – tedy 
její p. ředitelka a p. učitelky při-
šly s nápadem vytvořit pro kně-
ževeské seniorky přáníčka. Bylo 
to v době, kdy byly i mateřské 
školy zavřené kvůli Covidu. 
Výuka probíhala on-line. Děti 
doma s rodiči vytvořily přáníčka 
k MDŽ nebo k Velikonocům. Pra-
covaly s tiskátky, barvami, vystři-
hovaly zvířátka, nalepovaly na 
barevné papíry a svoje umělecká 
dílka přinesly do školky. Tam 
už se postaraly o jejich distribuci 
našim ženám. My všechny, které 
jsme přáníčka měly ve schránce 
s nadepsaným jménem, moc dě-
kujeme. Pracovnicím ve školce za 
nápad, dětem za vytvoření a ro-
dičům za trpělivost. Bylo to tako-
vé milé pohlazení po duši. 
 
 Za ČSŽ Bohdana Pavlíková 
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Chovatelé
Vážení přátelé,

psát o období, kdy se nic nedělo, je slo-
žité. Tak tedy shrnuto - nikdo z našich 
členů neprodělal virus, polovina z nás 
je již alespoň 1x očkovaná. V uplynulém 
období bylo složité odchovávat mláďa-
ta - vrtochy počasí, jak mám informa-
ce, měly vliv na sexuální život hlavně 
drůbeže - značná neoplodněnost vajec. 
Mám známého, který ze 100 vajec per-
liček neodchoval ani jedno kuře. Já jich 
do líhně dával pouze 40 a nemám také 
nic. K hejnu kachen indických běžců, 
které se pohybuje po potoce, které patří 
p. Hrdinovi se přidalo další hejno, kte-
ré se pohybuje asi 200 m dál po potoce 
a o kterém není známo (alespoň já ne-
vím) komu patří. 

Již se objevily první přihlášky na výstavy 
- první je 18. června v Hostivici současně 
s výstavou mladých chovatelů ve stejném 
termínu v Rudné u Prahy. V září je hlášena 
výstava ve Velvarech a Olovnici. O dalších 
výstavách se pokusím informovat přes in-
formační síť OÚ. Naše výstava by měla pro-
běhnout 22. -. 23. 1. 2022. 

Dostal jsem nápad vás informovat i obra-
zem o našich chovech. Začnu drůbeží: Ing. 
Krunt: Vlašky rodobarvé, př. Rákose R. ml.: 
Vlašky žluté. Plemeno Vlašek má 29 barev-
ných rázů. Obrázek je převzat ze vzorníku 
plemen drůbeže.
 J. Boukal

Spolek
Havlíček
Celý rok 2021 bude patřit Karlu Havlíčku 
Borovskému. Patron našeho spolku, vý-
znamný spisovatel, satirik, politik a no-
vinář, má letos  celkem tři  kulatá výročí:  
v červenci uplyne 165 let od jeho úmrtí, 
v říjnu uplyne 200 let od jeho narození 
a v prosinci 170 let od jeho deportace do 
Brixenu.

Karel Havlíček Borovský se narodil 
31.10.1821 v Borové u Přibyslavi. Přestože 
se nedožil ani 35 let, patřil k nejvýznamněj-
ším českým národním buditelům 19. stole-
tí. Jeho jméno se objevuje v názvech hned 
dvou sídel – Havlíčkovy Borové a Havlíčko-
va Brodu. 
A právě v nich si lidé připomenou osobnost 
Havlíčka nejvíce. Během celého roku by se 
mělo odehrávat velké množství nejrůzněj-
ších akcí, které budou satirikovi věnovány. 
Pořádat je budou obce, muzea, knihovny 

a celá řada dalších organizací a spolků. Na 
sklonku léta by se měly odehrát dvoudenní 
Havlíčkovské slavnosti. Česká národní ban-
ka bude vydávat pamětní mince a s Českou 
televizí se obec dohodla na vysílání do-
kumentů. A v plánu je i neobvyklá štafeta 
z Brixenu do Havlíčkovy Borové.

Další řadu akcí a připomenutí chystá ve 
spolupráci s dalšími pořadateli i město 
Havlíčkův Brod. Několik týdnů již probíhá 
prezentace textů epigramů ve výlohách ob-
chodů a firem po celém městě. Má být ote-
vřena Cesta epigramů jako naučná stezka, 
která bude přístupná do konce roku. Hlav-
ní program oslav Havlíčkův Brod plánuje 
na Den evropského dědictví, který letos 
připadá na 11. září. Vedle otevřených pa-
mátek má být lákadlem večerní tematický 
videomapping.

K oslavám se přidá i Batelov na Jihlavsku. 
Zde Havlíček často pobýval a tvořil během 
studentských let. Městys mu tu na památku 
nechal zřídit naučnou stezku a informační 
tabule na deseti zastaveních připomínají 
novinové stránky a obsahují i Havlíčkovy 

epigramy a citáty, stejně tak ilustrace z do-
bového tisku.
O to, aby se veškeré akce od sebe alespoň tro-
chu odlišovaly a termínově nekryly, se stará 
hlavní pořadatel a koordinátor oslav, havlíč-
kobrodské Muzeum Vysočiny včele s jeho 
ředitelem Michalem Kampem.  Ve spoluprá-
ci  s Akademií věd ČR připravují konferenci 
o Havlíčkovi a samozřejmostí bude vedle 
stálé expozice i tématická výstava. Měla by 
být zaměřena hlavně na to, jak byl Havlí-
ček vnímán v jednotlivých obdobích. Každá 
doba si totiž z jeho odkazu brala jen to své, 
co se jí zrovna hodilo. Vrcholem pak má být 
hraná rekonstrukce Havlíčkovy deportace 
do Brixenu z domu na brodském náměstí.

Plánovaných akcí a připomenutí je ještě 
mnohem víc. Zda se všechny podaří v ce-
lém rozsahu uspořádat, však nezáleží jen na 
jejich pořadatelích.

(v textu jsou použity informace z článku na 
iDnes autora Martina Vokáče)

 Za spolek Havlíček,
 L. Kučerová

 Jaro v Kněževsi
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Hasiči
Milí čtenáři,

v této zvláštní době je těžké psát o tom, co 
jsme prožili, či udělali. Avšak nezahálíme 
a stále plánujeme a alespoň na dálku se do-
mlouváme, co vše budeme dělat, až bude-
me moct.

Vzhledem k tomu, že ve zprávách dnes 
člověk neslyší nic hezkého, a veškeré akce 
byly do nedávna zakázané, přemýšleli jsme 
jak lidem trochu zlepšit náladu. V pátek 30. 
4. se část Hasičů vypravila společně se zá-
stupci Baráčníků do Tuchoměřic pro májku. 
Kolem půl šesté byla Majka na místě připra-
vena na vztyčení. Při této příležitosti, za do-
držení všech bezpečnostních opatření, jsme 
rozdělali oheň, opekli si buřty, prohodili 
pár slov a samo sebou jsme hlídali májku, 
aby se nestala útokem vtipálků z okolí.

Také se účastníme výstavby na nové zbroj-
nici. Již dvakrát jsme byli na stavbě jako 
konzultanti a říkali co ještě doladit, jak plu-
sy tak mínusy. Za sebe musím říct, že až se 
přestěhujeme do nového, bude to skok o ně-
kolik generací dopředu. No a my se samo-
zřejmě na to těšíme, jak malé děti na Ježíška.
31. 5. v 18:15 byl naší jednotce vyhlášen po-
plach, požár rodinného domu o rozloze cca 
200 metrů čtverečních v Horoměřicích. Jed-
notka vyjela do deseti minut od vyhlášení 
v počtu 1+3. Na místě naši členové provádě-
li vynášení ohořelého materiálu z domu, ro-
zebírání střechy a ochlazující práce. Celého 
zásahu se zúčastnilo 13 jednotek z přilehlé-

ho okolí. V 21:32 Byli kluci zpět v Kněžev-
si a připraveni na další výjezd. Za nás se 
zúčastnili Tomáš Seiner, Ondra Botka, Petr 
Wagner a Pavel Čermák.

 Za SDH a JSDH Kněževes, 
 Jan Drábek
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Církev
 Nejsvětější Trojice aneb 

 „Bůh, láska a společenství“

30. května jsme slavili v katolické liturgii 
„slavnost Nejsvětější Trojice“. Je to základní
křesťanské „dogma“, ale pro nevěřící je to 
často kámen úrazu. 3 rovná se 1 nevypadá 
moc logicky, hlavně v době kdy vládne ma-
tematika a exaktní vědy. Ale ani pro věřící 
není jednoduché pochopit, o co jde. V teo-
logii se mluví o „tajemství“, něco, co nemů-
žeme úplně pochopit. Když svatý Augustin, 
jeden z největších teologů starověku, chtěl 
napsat knihu o Nejsvětější Trojici, viděl na 
pláži malého kluka, který udělal díru v pís-
ku a pomocí mušle přinášel vodu z moře do 
díry. Když se sv. Augustin zeptal, co dělá, 
kluk odpověděl, že chce přelít celé moře do 
té díry, a Augustin si uvědomil, že je to ne-
možný úkol, jako je nemožný úkol uzavřít 
celé tajemství Nejsvětější Trojice do lidské-
ho rozumu.

Ale jedna věc je jasná: to, že Bůh je Trojice, 
znamená, že i když je jenom jeden Bůh, není
samotář. Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý, Bůh 
je společenství. A proto může být láska, pro-
tože to je to, co spojuje Otce, Syna a Ducha 
Svatého. A protože Bůh je láska a společen-
ství, zve nás, abychom vstoupili do tohoto 

společenství lásky. Ve známé ikoně Nejsvě-
tější Trojice od Andreje Rubleva je čtvrté 
místo u stolu, které je prázdné. Je to místo 
pro každého z nás.

Křesťanské bohoslužby nejsou jenom „ob-
řady“, ale také příležitosti prožít toto 
společenství.

Proto vás zvu na poutní mše sv.:
- Neděle 4. července: pouť sv. Prokopa 
ve Středoklukách, mše sv. v 9h
- Neděle 25. července: pouť sv. Maří 
Magdalény v Přední Kopanině, mše sv. 
v 10h30
- Neděle 8. srpna: pouť sv. Vavřince 
v Černovičkách, mše sv. v 10h30
- Úterý 28. září: pouť sv. Václava v Kně-
ževsi, mše sv. v 10h.

Více na www.tuchomerice.farnost.cz.

 Otec Alain Cleyssac,  
 administrátor farnosti

 Připomínka Mistra Jana Husa

Život Mistra Jana Husa známe ze školních 
hodin dějepisu. Toto je připomínka jeho od-
kazu ke státnímu svátku, který se koná kaž-
doročně v den Husova upálení.

Jan Hus se narodil v posledních letech vlá-
dy Karla IV. pravděpodobně roku 1371 
v Husinci v jižních Če-
chách, studoval na Karlo-
vě univerzitě, kde získal 
titul magistr svobodných 
umění  a bakalář teologie. 
Důležitým milníkem bylo 
vysvěcení na kněze 1401, 
kdy získal místo kazatele 
v Betlémské kapli, která 
byla dokončena nedlouho 
předtím, aby kázání mohla 
být proslovena v českém 
jazyce (běžně se kázalo la-
tinsky). Hus zde působil 
10 let. Zároveň působil na 
Karlově univerzitě a stal se 
i jejím rektorem.

Ve své kritice tehdejší církve se inspiroval 
anglickým reformátem Johnem Vicklefem, 
jehož spisy se k nám tehdy dostaly pro-
střednictvím Jeronýma Pražského, který 
studoval na Oxfordské univerzitě. Hus se 
pro své kritické názory se dostal do sporu 
s autoritou církve, byl donucen Prahu opus-
tit a dále působil na Kozím Hrádku, kde ká-
zal a věnoval se literární činnosti.
Roku 1378 vrcholila krize západního křes-
ťanství,  proti sobě stáli dva papežové                    

(v Avignonu a v Římě), později byl zvolen 
dokonce třetí papež v italské Pise. Do Kost-
nice byl svolán koncil, který měl vyřešit toto 
schizma, měl obnovit jednotu církve a od-
stranit věroučné rozpory. Také Hus byl do 
Kostnice předvolán, protože byl církevními 
autoritami považován za kacíře. Doufal, že 
na sněmu bude moci přednést svoje názory 

na reformu církve, vše shr-
nul do tří spisů – Řeč o míru, 
Výklad o víře a O postačitel-
nosti Kristova zákona. Hus 
byl uvězněn v úplné odlou-
čenosti a při výsleších nebyl 
téměř puštěn ke slovu, aby 
svoje reformní učení mohl 
obhájit. Byl odsouzen, upá-
len a jeho popel byl vhozen 
do řeky Rýn.
S Husovým kritickým uče-
ním je často spojované slovo 
pravda. Hus šířil své učení, 
o jehož pravdivosti byl pev-
ně přesvědčen, z kazatelny 
v Betlémské kapli a na půdě 
univerzity a neodvolal jej ani 

před soudci na kostnickém koncilu.  Hus se 
proti autoritě tehdejší mocné a bohaté círk-
ve odvolává k textům v Bibli ( říká : Není 
pravdy, která by nebyla v Písmu zjistitelná). 
Pravda má pro něho i osobní rozměr – věří 
v Ježíše Krista jako živé Boží slovo. V husit-
ském hnutí se používá pojem Boží pravda. 
Boží pravda stojí v protikladu k mnohým 
lidským pravdám, které mohou být lidmi 
měněny a podle potřeby upravovány. Boží 
pravdu je proto třeba nejen hledat, učit se ji 

poznávat, ale také ji bránit. Hus zdůrazňo-
val, že při hledání pravdy je také třeba mít 
lásku v srdci. Jeho postoj vyjadřují slova: 
„Prosím, abyste se milovali, dobrých nási-
lím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“
V den státního svátku na památku upálení 
M. J. Husa 6. července se každoročně koná 
v Betlémské kapli slavnostní bohoslužba 
Církve československé husitské, která je vy-
sílaná živě Českou televizí na ČT 2.  

(podle doprovodného slova výstavy Od 
Husa k dnešku, Praha 2010)

 Husův sbor v Tuchoměřicích 

 kostelík pod školou 

V červnu máme pravidelné bohosluž-
by každou neděli od 9.30 hod.
V červenci pak kromě pravidelných 
bohoslužeb tyto dvě události:
6. 7. 2021 od 9.30 hod. slavnostní boho-
služby k památce M Jana Husa v Hu-
sově sboru v Tuchoměřicích.
6. 7. 2021 od 11.30 hod. modlitba k pa-
mátce M Jana Husa u zvoničky na 
Přední Kopanině (vedle rotundy sv. 
Maří Magdaleny).

Pozn.: Pravidelné bohoslužby trvají 
cca 60 minut, slavnostní mohou být 
o trochu delší, modlitba u zvoničky 
bude cca na 15-20 minut. 

 Za Husův sbor v Tuchoměřicích 
 všechny srdečně zve Petr Vopálka
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Napsali
jste nám
 Akce ukliďme Česko 

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklido-
vá akce, která probíhá na území celé České 
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně 
v jeden den.
Jarní úklid připadl letos na datum  27. 3. 2021, 
podzimní úklid vychází na 18. září 2021.
My jsme se s dětmi této akce zúčastnili spíše 
náhodou, a to až v neděli 28. 3. 2021. Vyrazili 
jsme na procházku na fotbalové hřiště a před 
tribunou se povalovala spousta odpadků, což 
nás přimělo jednat.  

Vrátili jsme se tedy pro rukavice a pytle a vy-
razili na lov odpadků. Už jste někdy byli na 
houbách a byli zklamaní, že jste měli skoro 
prázdný košík? U sbírání odpadků se tohohle 
opravdu bát nemusíte. 
My jsme začali na velkém hřišti, kde jsme té-
měř naplnili dva 35 l pytle do odpadkového 
koše. Poté jsme pokračovali procházkou po 
obci (okolo bytovek k rybníku, zpět, přes dět-
ské hřiště U Ouvalky). I přesto, že uprostřed 
obce již nebyl takový nepořádek jako na fot-
balovém hřišti, podařilo se nám společnými 
silami (2 dospělí, 4 děti) posbírat další 4 pytle 
odpadků. 

Vraceli jsme se domů s báječným pocitem, 
co jsme udělali pro čistotu naší obce, ale také 
s radostí, že jsme našim dětem šly dobrým 

příkladem, a že jsme jim vysvětlily dvě dů-
ležité věci: Naše odpadky jsou naší odpo-
vědností – vždy je po sobě musíme uklidit/
vyhodit do odpadkového koše. Na cizí od-
padky nesmíme nikdy sahat holýma rukama. 
Pouze v rukavicích nebo použitím nějakého 
úklidového nástroje. Každý z nás by si měl 
uvědomit, že ten papírek/plastová lahev, 
kterou zanechá pohozenou v trávě, je pro něj 
opravdu jen papírek či plastová láhev. Ale 
pro všechny ostatní je to cizí odpad, o kterém 
neví, kdo ho měl v ruce a jak moc je pro něj 
nebezpečný. Obzvlášť v této době.

 Petra Adamčíková, Martina Zelenková

 Sčítání 2021 aneb Jak jsem se (ne)sečetl

Milí sousedé,

přispívám do Kněževáka velmi zřídka a vět-
šinou jsou mé příspěvky buď věcné k dané 
problematice a veskrze pozitivní. Rovněž 
nemám příliš v lásce jakákoliv subjektivní 
hodnocení restauračního typu, zda je spoleh-
livější Škodovka nebo Toyota a nebo zda líp 
hraje Sparta nebo Slavia.
Udělám ale tentokrát výjimku.

Rád bych osobně okomentoval letošní akci 
našeho státu nazvanou Sčítání lidu a domác-
ností 2021 z pohledu osoby, která posledních 
25 let pracuje v oboru IT a zabývá se bezpeč-
ností dat. Rovněž si neodpustím akci komen-
tovat jako občan ČR.
Jako občanům tohoto státu nám náš stát 
uděluje mnoho informačních povinností. 
Nahlásit, kde bydlíme, nahlásit, když se pře-
stěhujeme, podávat daňová přiznání všeho 
druhu, řídit se informační povinností a pro-
cesy úřadů, když chci na vlastním pozemku 
něco postavit nebo pokácet větší strom, a dal-
ší a další… Ba dokonce, náš stát může dnes 
už překročit i dříve nepřekročitelnou hranici 
domovní svobody, která je definována Listi-
nou práv a svobod a to například nucenou 
kontrolou topeniště na tuhá paliva v našich 
domovech, apod. 

Ještě hůře jsou na tom podnikatelé a živ-
nostníci. Ti mají další a další rozsáhlé infor-
mační povinnosti. A celá tahle konstrukce 
by se dala vystavět dále do výšky na další, 
nám jednotlivcům nadřazené subjekty, tedy 
obce, města, okresy, kraje a instituce, které 
o nás tyto různé druhy informací agregují 
a rovněž mají informační povinnost vůči cen-
trálním státním institucím. Jinými slovy, náš 
stát o nás samých ví téměř všechno. Existují 
matriky, rejstříky podnikatelských subjektů, 
katastrální databáze, registry dlužníků, da-
tabáze exekucí a mnohé další, které nemám 
v úmyslu zde taxativně vyjmenovávat. Dluž-
no podotknout, že mnoho z těchto databází je 

veřejných. Všechny tyto informace o nás stát 
sbírá a eviduje. Náš stát o nás samých ví tedy 
skutečně skoro všechno. Snad jen informace, 
kdy chodím denně na toaletu se mi daří ještě 
ututlat, i když kdo ví. Ve světle výše uvede-
ného tady máme bohulibou akci s názvem 
Sčítání 2021. Nedá mi to, abych se nezeptal, 
na co takováto akce ve 21. roce 21. století di-
gitalizace vlastně je. A na webu www.scitani.
cz v sekci Přínos sčítání jsem se dočetl, cituji:

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informa-
cí o životě v naší zemi. Získaná data mohou 
pomoci při plánování opatření, aby se v Čes-
ku žilo lépe, například při řešení nedostatku 
volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, 
kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení 
vlakových a autobusových spojů. Pomáhají 
při zajištění kapacit ve zdravotnických zaří-
zeních nebo školkách, při tvorbě protipovod-
ňových opatření i hasičům při jejich zásazích.

A dále na tomtéž webu čtu, že: „Sčítání po-
máhá všem.“ Sčítání je tradiční součástí sta-
tistiky v každé zemi. Na našem území se 
koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 
let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky 
tomu výsledky umožňují srovnání současné-
ho stavu naší země s minulostí i se zbytkem 
světa. Význam sčítání je naprosto zásadní 
i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují 
činnost veřejné správy, podnikatelské zámě-
ry i směřování aktivit výzkumných či vědec-
kých pracovišť. V konečném důsledku ovliv-
ňují život každého z nás. Poskytují obrázek 
o ekonomické činnosti obyvatel a ve spojení 
s údaji o vzdělání, bydlení či složení domác-
ností umožňují analyzovat například situaci 
čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří 
ztratili práci před důchodem, pracujících se-
niorů či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem 
pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrét-
ních lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových 
pracovních míst, nabídky služeb nebo pro-
gramů podpory sociálně slabších.

Takže jednak, celý online formulář Sčítání 
2021 jsem si podrobně prošel. Nenašel jsem 
v něm jediný údaj, který by náš stát již neměl 
evidovaný v některém ze svých registrů. A za 
druhé mě to nutí se sarkasticky ptát. Takže 
když se sečteme, bude se nám žít lépe! No 
konečně, už jsem se bál, že se heslo „Bude 
líp!“ nenaplní. Když se sečteme, mladí lidé 
budou mít dostupnější bydlení, které se díky 
neschopnosti tohoto státu za poslední deká-
dy stalo bez pomoci rodičů finančně zcela 
nedostupné pro valnou většinu mladých lidí 
a rodin. Sláva! Když se sečteme, každý dosta-
ne vysokou školu a autobus mu bude stavět 
přímo před domem. Senzace! Když se sečte-
me, hravě se pak ubráníme povodním a všu-
de vyrostou mateřinky a hasičům se bude 
pracovat úplně samo! Paráda!
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Díky sčítání se můžeme srovnat s jinými ze-
měmi a s vlastní minulostí! Super! Když se 
sečteme, bude to mít zásadní dopad na naši 
budoucnost. Heuréka! Když se sečteme, čin-
nost veřejné správy bude lépe fungovat! No, 
jestli to znamená, že příště na mě bude ta pro-
tivná bába na finančáku milejší, skvělé! Když 
se sečteme, zanalyzujeme situaci samoživite-
lů! No konečně! Já ji analyzuji tak, že např. 
v době Covidu-19 samoživitel na OČR (ošet-
řování člena rodiny) čeká na finanční podpo-
ru od státu klidně několik měsíců! Složenky 
mu ale přijdou včas a běda, když je také včas 
neuhradí! Když se sečteme, sociálně slabší na 
tom budou o poznání líp! Samé skvělé zprá-
vy! Zbývá už jen dodat citát z jednoho české-
ho filmu: „Pak už jen samá pozitiva a sociální 
jistoty…“
Podle mého názoru je to snůška lží, polo-
pravd a dovolte mi napsat „agitačních kra-
vin“. Doplním zde jednu důležitou věc, kte-
rou jsem se na webu www.scitani.cz vůbec 
nedočetl. Celá tahle taškařice náš stát už v tak 
těžce zkoušené covidové době stála a nebo 
ještě bude stát přibližně dvě miliardy korun.
Takže si to shrňme. Stát nás sečte. Sesbírá tak 
informace, které už dávno má. A to celé za 
dvě miliardy korun. Každý čtenář nechť si 
udělá obrázek sám. Všechno, co zde píšu, se 
dá ověřit. Rád bych zde citoval pana Radomi-
la Bábka, předsedu výboru podnikatelských 
odborů, který do médií napsal, že sčítání lidu 
v dnešní době je jasný příklad neschopnosti, 
lenosti a drzosti státního aparátu.  Článek vy-
šel v médiích 31.3.2021.

Anotace:
Seznam.cz 31.3.2021 (https://www.seznam.
cz/komentare/11075812-neschopny-drzy-li-
ny-stat-scitani-2021-zbytecna-akce-za-dve-
-miliardy)

Parlamentní listy 31.3.2021 (https://www.
parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/
Radomil-Babek-Neschopny-drzy-liny-stat-
-Scitani-2021-zbytecna-akce-za-dve-miliar-
dy-659110)

Forum24 31.3.2021 (https://www.forum24.cz/
neschopny-drzy-liny-stat-scitani-2021-zby-
tecna-akce-za-dve-miliardy/)

a další…

Jeho slova bych si s dovolením vypůjčil a ce-
lou akci bych přejmenoval na Sčítání 2021 
aneb Neschopný, líný a drzý stát.
A tak jsem se rozhodl, že se prostě nesečtu. 
Prý hrozí pokuta až 10.000 korun, jak jsem se 
dočetl. Dal jsem si je stranou a chtěl jsem jít 
ještě dál. Chtěl jsem vidět, jak bude stát dál 
postupovat. Přijdou represe. Pokuta. Od-
volám se, půjde to k soudu. Právníci se bu-

dou dohadovat. Klidně bych tomu tu ener-
gii věnoval. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Jen 
tak. Vlastně ne jen tak. Chtěl jsem otestovat 
konfrontaci s aparátem, na který my všichni 
platíme daně. Mohu jen předjímat a předpo-
kládat, že to už by nebyla taková milá agitka 
jako na webu www.scitani.cz. Nesečetl ses, 
prásk! Nesečetl ses, pokuta! Nesečetl ses, jsi 
vinen! Trest smrti!

Ale teď bez legrace. Ještě jeden atribut má celá 
tato akce. Od 25. května 2018 je v celé EU jed-
notně účinné nařízení EU ohledně tzv. GDPR 
(zkratka z anglického General Data Protecti-
on Regulation). GDPR je dle definice právní 
rámec ochrany osobních údajů v evropském 
prostoru s cílem hájit co nejvíce práva obča-
nů EU proti neoprávněnému zacházení s je-
jich daty včetně osobních údajů. Jednotlivci, 
živnostníci, podnikatelé, firmy, obce, spolky 
a další za GDPR platí nemalé peníze. Osobně 
jsem v roce 2018 GDPR řešil v naší obci a jako 
pracovník v IT jsem nucen ji řešit prakticky 
denně v zaměstnání. Naše firma za ní platí 
nemalé peníze.

Napadlo Vás ale někdy, co se přesně děje 
s Vašimi daty ze sčítání? Na webu www.
scitani.cz se tvrdí, že data jsou anonymizo-
vána. Nikdo už ale nikde nenapsal jak. Jak 
jsou odeslaná data zabezpečena? Jak jsou 
anonymizační metody algoritmizovány? Jak 
jsou data uchovávána? Kdo k nim má přístup 
a v jaké formě? Vzpomeňme na relativně ne-
dávné kauzy, kdy ze státních registrů unikly 
informace na veřejnost. Kdo za to byl sank-
ciován? Kde byla v té době reálná aplikace 
GDPR v praxi? A opět mě to nutí se ptát. Vez-
mu to jen laicky. Proč mám důvěřovat státu, 
že se postará o relativně citlivé informace 
o mé osobě, když tento stát není ve 21. století 
schopen integrovat a propojit jednotlivé své 
registry a informace, které o nás už má? Proč 
mám důvěřovat státu, který prokazatelně ne-
umí tato data bezpečně uchovávat?

Abychom to tedy uzavřeli. Přišla moje žena 
a řekla mi: „Co blbneš? Já nás sečtu.“ A tak 
mě za naši domácnost sečetla taky. Takže ja-
kou pokutu by mi vyměřil stát a jak by po-
stupoval, se už nikdy nedozvím. Možná zase 
za 10 let.
Ale hořký pocit a ztráta důvěry v tento stát 
zůstává. Napadá mě, že by se asi sociálně 
slabší, samoživitelé a další výše jmenovaní 
měli lépe, kdybychom si tuhle taškařici od-
pustili a ty dvě miliardy dali jim.
A nebo možná ještě lépe, kdyby ty dvě mili-
ardy tento stát smysluplně investoval do roz-
voje informační infrastruktury a do integrace 
jednotlivých registrů tak, aby taková, z mého 
pohledu blbost, jako je sčítání lidu ve 21. digi-
tálním století nebyla nutná.

A toto je jen zlomek věcí, které mi tady na 
tom státu vadí. A trpělivost nějak tak do-
chází. Obávám se, že kdyby se věci, které se 
u nás v dnešní době dějí, děly někde geogra-
ficky jižněji, měli bychom již po defenestraci. 
Ale tento národ se zdá být opravdu nadmíru 
splachovací, takže u nás nic takového nehro-
zí. Věřím, že kdybych tento článek napsal na 
sociální média, část lidí mě roznese na ko-
pytech. To totiž na sociálních sítí beztrestně 
jde. Proto píšu do časopisu, kde tohle nehrozí 
a že jsem debil se dozvím až v hospodě z očí 
do očí, až tam budeme normálně zase smět. 
Je mi to jedno. Chtěl bych Vás totiž touhle tak 
trochu nadnesenou formou donutit k zamy-
šlení, zda opravdu nežijeme v neschopném, 
líném a drzém státě. A také k zamyšlení, zda 
bychom s tím všichni náhodou neměli něco 
dělat a minimálně si to už nenechat líbit. Tře-
ba i takovou revoltou, jako se nesečíst. No, 
uvidím v hospodě. A taky uvidím zase za 10 
let při příštím „tradičním“ sčítání.

 Ing. Jan Šarapatka

 Noví sousedé

Na Slovance máme od loňského roku nové 
sousedy. 1.6. se na zahradu pana Chvoje pře-
stěhoval kůň Lukáš a o dva měsíce později 
k němu majitelka Hanka dokoupila oslici Mi-
špulínu, aby nebyl chudák sám a nesmutnil. 
Letos 22.4. ji čekalo veliké překvapení.  Ne-
tušila, že koupila 2v1 a Mišpulíně se narodil 
oslík Matýsek. 
 Klára V.
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 Provoz na Letišti Václava Havla Praha 

 v červnu výrazně posílí

Během června přibude více než 40 nových 
či obnovených linek na pražské letiště. Ob-
novená budou letecká spojení jako Larnaka, 
Malta, Reykjavík, Dubrovník a celé řady dal-
ších. Některá spojení budou posílena (např. 
Amsterdam, Londýn, Antalye nebo Rhodos). 

Úplnou novinkou bude linka společnosti 
Aegean Airlines do Heraklionu, Egyptair 
do Hurghady nebo linka Croatia Airlines 
do Splitu. Upozorňujeme však, že situace se 
může měnit. Aktuální přehled leteckých spo-
jení z Prahy je k dispozici na www.prg.aero/
destinace

 S Čedokem a Luke Air do nových 

 extoických destinací

Od října nabídne cestovní kancelář Čedok 
ve spolupráci s leteckou společností Luke 

Air přímé charterové lety do Dominikánské 
republiky, na Kubu, Maledivy, Madagaskar 
a Zanzibar. Několik odletů se však uskuteční 
již v červenci. Na všechny tyto linky nasadí 
Luke Air letadlo typu Airbus A330-200 s ka-
pacitou 289 míst, které bude na pražském le-
tišti bázované. Letiště Praha tím získá nejen 
nového bázovaného dopravce, ale především 
přímé spojení do pěti nových dálkových de-
stinací.
 Zdroj: Letiště Praha, 
 Zpravodaj pro obce a MČ Prahy, květen 2021

 Cyklohráček se v červnu 2021 

 podívá do Rakovníka 

 i k železničnímu muzeu v Lužné

Výletní vlak Cyklohráček zahájil v polovi-
ně dubna letošního roku již 8. sezónu svého  
provozu. Každý víkend se můžete svézt 2× 
denně z Prahy do Slaného nebo až k železnič-
nímu muzeu ve Zlonicích a jízdu zpestřit ne-
jen svým ratolestem díky speciálně uprave-
ným hernám v jednotlivých vozech vláčku, 
ale také sobě a zahrát si tak cestou na výlet 
některou z tradičních karetních nebo desko-
vých her. Naši nejmenší cestující dostanou 
na památku drobné upomínkové předměty, 
které mají připravené naši hrajvedoucí, jež 
vám také poradí s výběrem společenských 
her nebo kam v okolí trati vyrazit na výlet.
V letošním roce probíhá na pravidelné trase 
vlaku mnoho nutných oprav kolejí a z toho 

důvodu je Cyklohráček veden po objízdných 
trasách. V současné době se můžete až do 6. 
června 2021 vydat mezi Prahou a Slaným po-
dél Vltavy do Kralup nad Vltavou a dále třeba 
kolem zooparku v Olovnici, kde jsou k vidě-
ní desítky zajímavých zvířat od papoušků až 
po velbloudy. Navíc si můžete v zoo zakou-
pit pochutiny, kterými lze následně vybrané 
druhy zvířat nakrmit.

O třech červnových víkendech od 12. do 27. 
6. 2021 pojede výletní vlak v ještě jiné trase: 
Praha hl. n. – Hostivice – Kladno – Kačice – 
Stochov – Lužná u Rakovníka – Rakovník, 
a to jak ráno, tak i odpoledne. V Lužné u Ra-
kovníka bude možné navštívit zdejší Muze-
um Českých drah, ve kterém se pokocháte 
největší sbírkou parních lokomotiv na našem 
území, nebo také historickými motoráčky, 
dieselovými či elektrickými lokomotiva-
mi, dobovými osobními a nákladními vozy 
a spoustou dalších zajímavých exponátů po-
třebných pro drážní provoz. Na konečně sta-
nici Rakovník pak Cyklohráček navazuje na 
příjezdy či odjezdy pravidelných osobních 

vlaků do údolí Berounky nebo ke státnímu 
hradu Křivoklát a města Beroun.
O dvou červencových víkendech od 10. do 
18. 7. 2021 pak pojede Cyklohráček z praž-
ského Masarykova nádraží a dále přes Dej-
vice a Veleslavín do Hostivice, kde se napojí 
na svou pravidelnou trasu přes Okoř do Sla-
ného a Zlonic.

Ve spolupráci s Českými dráhami také chys-
táme obnovení provozu tzv. ČD Minibaru 
– nabídky drobného občerstvení, které bylo 
na zkoušku poskytováno v letních měsících 
loňské sezóny a těšilo se u cestujících velké 
oblibě. Tato služba nemůže být v současné 
době z důvodu pandemie poskytována, nic-
méně její obnovení je plánováno přibližně od 
poloviny června.

Aktuální informace o provozu vláčku včetně 
jízdních řádů najdete na našem webu 
www.pid.cz/cyklohracek.

 Zdroj: PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ, 
 Číslo 06 / 2021

Letiště

PID

 Sázavský klášter

Sázavský klášter je rozsáhlý areál bývalého benediktinského 
kláštera. Leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. 
V 11. století jej založil svatý Prokop a stal se centrem slovan-
ské liturgie. Od konce 11. století zde sídlili mniši latinského ritu, 
klášter byl nově postaven goticky a přestavěn barokně. Je to 
místo, kde svatý Prokop oral s čertem aneb pouť za svatým Pro-

Tip na  
výlet
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kopem od středověku až do současnosti. Uslyšíte mnoho příběhů 
a uvidíte pestrou mozaiku architektury a uměleckých předmětů 
z různých slohových období a historických etap. Budete také ná-
sledovat poutníky, kteří sem za svatým Prokopem, patronem čes-
ké země, po staletí přicházejí s důvěrou v jeho pomoc. Prohlídku 
v exteriérech i interiérech - zahrada, kapitulní síň, křížová chodba, 

refektář, expozice "Staroslověnská Sázava" zajišťuje Národní pa-
mátkový ústav - správa kláštera v Sázavě. Kostel sv. Prokopa sa-
mostatně spravuje Římskokatolická farnost Sázava - Černé Budy. 
Více na www.klaster-sazava.cz.
 p. Bareš

Tip na výlet s dětmi 
Dvacet pět minut z naší obce  směrem na Velvary se nachází malý 
zoopark. Příběh Zooparku Olovnice začal před více než 20.lety. 
Přibližně tak dlouhou dobu pojí  rodinu pana Vedrala láska k exo-
tickým druhům zvířat, které chovají v Olovnici.  Již mnoho let tam 
nacházejí domov zvířata odložená nebo taková, která byla vysvo-
bozena z rukou špatných chovatelů. V posledních letech  začali 
velmi úzce spolupracovat se Zoologickými zahradami v Plzni, Ústí 
nad Labem nebo v Praze, a protože se chov rychle rozrůstal, stala 
se  farmička častým cílem přátel, sousedů a obyvatel okolních obcí, 
kteří o ní věděli z doslechu.

Právě zde se zrodil nápad zpřístupnit zvířata také široké veřejnosti 
a založit Zoopark Olovnice. Prostory Zooparku nyní prochází roz-
sáhlou přestavbou, která souvisí s modernizací a také rozšířením 
počtu druhů zvířat, které můžete vidět a po domluvě nakrmit, vy-
fotit se s nimi, některé i pohladit.

Zoopark je maličký a  navazuje přímo na zahradu rodinného domu 
majitele, ale jako odpolední výlet v týdnu je díky vzdálenosti 21 km 
skvělý (o víkendu však bývá plno a zvířata si člověk neužije). Zblíz-
ka lze pozorovat rodinku lva Šimona a lvice Elsy a jejich nyní  již  
roční potomky, dále ukecané papoušky, rysy, tygry, dikobrazy, vel-
bloudy, lemuří rodinku, surikaty a další zvířata. Návštěva stojí za to.
 Klára V.
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