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obecní úřad
Usnesení oÚ
Usnesení  č.  38  ze  zasedání  Zastupitelstva 
obce kněževes, konaného dne  18. 10. 2021

 Zo schvaluje:

• Projekt novostavba RD na pozemku č. 
553/3 Na Staré silnici -  varianta č. 4
• Skutečnost, že odpověď společnosti Be-
tonbau, s.r.o. ze dne 17. 9. 2021 ohledně 
nové výrobní haly na pozemku parc.č. 
371/1 v k. ú. Kněžívka zajistí JUDr. Lam-
precht. Tato odpověď bude v tom smyslu, 
že obec požaduje, aby firma vybudovala 
na vlastní náklady nebo za součinnosti KÚ 
Stč. kraje obchvatovou komunikaci obce 
k této výrobní hale na plánovanou křižo-
vatku MÚK Středokluky a MÚK Kněže-
ves tak, aby se nenavýšil provoz po jediné 
hlavní komunikaci přes obec Kněževes.

 Zo bere na vědomí:

• Odpověď na žádost přespolního občana 
o přidělení hrobového místa; hřbitov slou-
ží pouze pro občany obce Kněževes.
• Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na 
rok 2022 
• Žádost paní Kawalkové ohledně zajištění 
dovozu stravy a taxi služby pro seniory.
• Vyjádření SOA Praha – západ k žádosti 
obce o odklad skartačního řízení u kroniky 
obce – souhlas pouze do 30. 1. 2022.

Usnesení  č.  39  ze  zasedání  Zastupitelstva  
obce kněževes, konaného dne  22. 11.  2021

 Zo schvaluje:

• Uzavření MŠ ve dnech 27. – 31. 12. 2021 
z důvodu uzavření školní jídelny ZŠ Stře-
dokluky, která dodává obědy.

 Zo bere na vědomí:

• Informaci starosty o průběhu konkurzní-
ho řízení na ředitelku MŠ – z 5 uchazeček 1 
odstoupila, druhá nebyla  doporučena a ze 
zbývajících 3 RO na svém příštím zasedá-

ní vybere  ředitelku, která by si měla určit 
svého zástupce.
• Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roz-
počtový výhled na roky 2022-2026; k při-
pomínkování ze strany ZO do 30. 11. 2021.
• Skutečnost, že starosta obce jmenoval 
členy inventarizační komise.
• Plán financování obnovy vodovodů a ka-
nalizací; tento Plán bude zaslán zastupite-
lům obce k připomínkování a  projednán 
na zasedání ZO dne 13. 12. 2021.
• Žádost majitelů č. p. 80, 85 a 181 Na Staré 
silnici o sanaci stromů lipové aleje – bude 
postoupeno Komisi pro ŽP

slovo starosty
Vážení 
spoluobčané,

 
ve svém vystoupení 
se ještě vrátím k vý-
měně ředitelky MŠ. 
Stížností na jednání 
paní ředitelky Mgr. 
Niké Slabové se rada 
obce zabývala 12. 7. 

2021 a rozhoda toto postoupit ZO 9. 8. 2021. 
Paní ředitelka byla přítomna na schůzi ZO, 
kde se k problému vyjádřila. Pro objektivitu 
byli pozváni všichni zaměstnanci MŠ na jed-
nání ZO 23. 8. 2021. Paní ředitelka nenašla 
podporu u zaměstnanců MŠ. Poté následo-
vala výpověď z postu ředitelky MŠ ze strany 
paní Mgr. Niké Slabové. Rada obce pověřila 
vedením MŠ paní Lucii Merhautovou až do 
jmenování nového ředitele MŠ, který bude 
jmenován po výběrovém řízení. Výběrové 
řízení proběhlo 22. 11. 2021, doporučilo RO 

tři uchazečky 1. Bc. Olgu Procházkovou,  
2. Věru Špelinovou, 3. Petru Vyšehradskou. 
RO rozhodla 29. 11. 2021 jmenovat od 1. 1. 
2022 ředitelkou paní Bc. Olgu Procházko-
vou. Já osobně přeji nové paní ředitelce, aby 
se jí v Kněževsi líbilo a s kolektivem naší MŠ 
dobře spolupracovalo.

Dalším problémem, který nás tíží je naše 
mládež. Naši mladí spoluobčané a jeden 
brigádník ze Středokluk vyzdobili naši obec 
různými malbami. Díky pomoci starších ob-
čanů se nám podařilo zjistit původce. Po jed-
nání na OÚ rodiče zajistili odstranění pře-
vážné části výzdoby. Zbývá ještě odstranit 
část “výzdoby” na prodejně. Ale nevím, jaká 
je dohoda mezi aktéry a majitelem prodejny.
Úklid listí pokračuje ještě v tuto dobu v uli-
ci V Úvozu. Práce na hasičské zbrojnici se 
chýlí ke konci, zbývá jen několik drobnos-
tí. Předpokládáme, že kolaudace by mohla 
proběhnout v průběhu ledna. Venkovní 

úpravy budou dokončeny na jaře příštího 
roku. Úvěr na stavbu bude splacen v průbě-
hu roku 2022.
Nová vlna pandemie ovlivňuje i chod naší 
vesnice. projevuje se to na kulturních akcích. 
Chci Vás, vážení spoluobčané, vyzvat ke 
třídění odpadu, neboť neustále roste cena 
za odvoz. S odvozem jsou stále problémy. 
Jakékoliv nesrovnalosti s vývozem odpadu 
nahlaste na OÚ hned v pondělí ráno. Poma-
lu není svoz, aby nebyl nějaký problém.
Obec zajistila kalendáře na rok 2022, k vám 
by se měli dostat za pomoci zastupitelů. Kdo 
nedostane kalendář, tak máme na obecním 
úřadě náhradí.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám 
všem popřál šťastné a veselé Vánoční svát-
ky, mnoho sil a zdraví v roce 2022, ať nám 
naše obec vzkvétá a modernizuje se.

Stanislav Kettner
starosta obce
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 Štědrý den

Z důvodu dodržování zdravotních  
opatření se 24. 12. 2021 nemůže konat 
Vánoční sousedské setkání. 

V době od 10,30 do 16,30 hodin bude 
otevřena  Kaple sv. Václava,  kde bude 
vystaven obecní vyřezávaný Betlém.

 Tip pro vás

 chcete svůj dům vidět netradičně a mít fotografie z výšky, z různých pohledů?  

Ozvěte se Vláďovi Barešovi -vladimir.bares@centrum.cz. Zdarma vyfotí váš dům, strom, altán z dronu a pošle vám digitální obrázky. Je-
dinou preferencí je symbolický příspěvek na libovolnou charitativní akci Člověka  v Tísni či jiné organizace. Vzhledem k blízkosti letiště 
a souvisejících pravidel je možné focení provést na 90% obce.

 Zkouška rozhlasu

Místní rozhlas vnímáme jakou inventář, který k naší vesnici patří. Pan starosta nebo pí. 
Drábková jej využívají k různým sdělením. A aby jej mohli využívat, je třeba jeho plná 
funkčnost. Proto byla 30. 9. a 27. 10. provedena zkouška rozhlasu – zda-li fungují jednot-
livé ampliony tak, jak mají. Toto testování se provádí během pracovní doby OÚ a trvá 
určitou dobu. Amplionů máme v naší obci 18. Bohužel některým našim občanům tato 
zkouška vadí. p. XYZ se rozčiluje, že jej rozhlas ruší; dalšímu občanovi se budí dítě. Ale 
mohou nám poradit, jak to nejlépe udělat?
 bohdana pavlíková

 vandalové v naší vsi

Jsem patriotka Kněževsi. Mám ráda, když je obec uklizená, zeleň upravená. Všude čisto. Již několik návštěv mi řeklo, jak máme hezkou obec. 
A najednou na spoustě míst se objevily sprejerské výtvory. Nemají nic společného s avantgardním streetartem. Vývěsky u obchodu pomalo-
vané, zdi různých budov postříkané. Určitě jste si toho také všimli. Věřím, že si „autoři“ těchto děl uvědomili, kolik škody způsobili a přidělali  
zbytečnou práci. Nudí se nebo na sebe chtějí upozornit?
 bohdana pavlíková 

 kněževeský e-věstník

Milí spoluobčané,

rád bych za celou Informační komisi naší obce stručně poreferoval 
o informovanosti v obci za uplynulý rok a o plánech do roku 2022.

v letošním roce bylo stran emailové komunikace dosud odesláno:
• 31 emailových e-Věstníků
•  To je celkem 5.241 odeslaných emailů napříč všemi registrovanými 

občany
•  Většina rozeslaných témat byla zveřejněna zároveň na našem obec-

ním facebookovém profilu.

stran komunikace prostřednictvím sMs bylo v letošním roce dosud 
rozesláno:
•  80 témat SMSkových e-Věstníků
•  To je celkem 14.298 odeslaných zpráv napříč všemi registrovanými 

občany
•  To je celkem 32.172 odeslaných SMS

V letošním roce jsme rovněž výrazně posílili datovou prostupnost 
našich SMS bran a zajistili tak rychlejší a efektivnější rozesílání SMS 
zpráv našim občanům.

Velké díky patří všem participujícím přispivatelům z Kněževse i mimo 
ni, kteří svými příspěvky velmi pomáhají informovanost v naší obci 
naplňovat a nadále smysluplně rozvíjet. Děkujeme Vám.

Pro nadcházející rok 2022 pro Vás připravujeme opět novinky a vy-
lepšení. V průběhu prvního kvartálu 2022 bychom rádi s Vaší pomocí 
spustili nově připravenou funkcionalitu odesílání SMS včetně české 
diakritiky. Rovněž dále vylepšujeme důvěryhodnost a spolehlivost 
doručování hromadných emailů. A v přípravě jsou další technická 
vylepšení.

online přihlašování:
Dále znovu připomínáme, že pokud víte o někom, kdo by měl o obec-
ní informace zájem, může se online přihlásit k odběru novinek na 
webu naší obce www.knezeves.cz na odkazu PŘIHLAŠENÍ K ODBĚ-
RU NOVINEK. Zde je možné zadat svoji emailovou, mobilní telefonní 
číslo a nebo obojí a to dle toho, o jaký informační kanál máte zájem, 
zda o emaily, SMS a nebo obojí.

Za celou Informační komisi naší obce bych Vám všem rád popřál klid-
né prožití svátků a do roku 2022 hlavně pevné zdraví, lásku, štěstí 
a také víru v to, že současnou epidemiologickou a společenskou situ-
aci brzy se ctí zvládneme.

 ing. Jan Šarapatka,  
 Informační komise obce Kněževes
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historie
 Z kroniky obce: rok 1950

 pokračování

v měsíci červnu reorganizován a po složení 
slibu dne 26. června ustaven Mnv takto:

všetečka alois, předseda Mnv, 
člen rady a referent těchto komisí:
Vnitřní správa: 
Zíma Josef
Nykles Václav st.
Horáková Olga
Plánovací:
Pilný Václav
Voldán Jiří
Kovář Josef
Bezpečnostní:
Vondráček Antonín
Zajíc Jaroslav
Krajský Josef

němec Ferdinand, místopředseda, 
člen rady a zemědělský referent:
Zíma František
Sojka Ladislav
Zástupce čsl. st. st.: 
Borovička František
Heřman Josef

Manda Ladislav, člen rady 
a Finanční referent:

Bárta Karel
Černý Václav
Němec Václav

Langmajer Josef, člen rada 
a předseda těchto komisí:
Školství, osvěta, tělových.:
Černý Rudolf
Nykles Václav ml.
Procházka Václav st.
Práce, soc. péče, bytová:
Sorková Helena
Fuksa Jaroslav st.
Vlček Václav st.
Zdravotní:
Čermák Václav, kolář
MUDr. Souček Lad.
Brčka Stanislav

Pejcl Josef, člen rady a předseda
těchto komisí:
Hospodářská:
Procházka Miroslav
Brčka František
Randa Jan
Vnitřní obchod:
Brčka František
Heřman Josef
Špačková Pavla
Černá Anna
Technika:
Kratochvíl Josef ml.
Měkuta Jaroslav
Mach Josef

Přehled a složení MNV
Členové rady: Všetečka Alois, Němec Fer-
dinand, Manda Ladislav, Langmajer Josef, 
Pejcl Josef
Členové MNV: Zíma Josef, Bárta Karel, 
Sorková Helena, Kratochvíl Josef ml., Pro-
cházka Miroslav, Pilný Václav, Černý Ru-
dolf, Brčka František, Čermák Václav (ko-
lář), Vondráček Antonín.

V měsíci lednu sehrál dorost Sokola diva-
delní pohádku Popelka. V dubnu uspo-
řádala místní osvětová rada jarní koncert 
s tancem. Hrála dechová hudba z Buštěhra-
du. V červnu sehrála divadelní společnost 
z Prahy ruskou hru Smějte se s námi. Sokol 
pořádal dětskou besídku.

Ve dnech 8. – 11. června pořádán v Praze 
sjezd ČSM. Sjezdu zúčastnili se v hojném 
počtu členové místního Svazu čsl. mládeže. 
Obchod uhlím a dřívím Františka Micky 
převzala Správa čsl. dolů, ke Komunálním 
podnikům připojeny zámečnické dílny Ru-
dolfa Němce, elektrotechnický závod Ladi-
slava Kubišty, tesařství p. Michla a  holič-
ství J. Hrdého.

Řeznictví Ant. Vidmana převzala Masna, 
obchod V. Staňka Bratrství.

 Z Kroniky obce přepsala 
 ing. václava vlčková, místní kronikářka

obecní knihovna
 vÝroČÍ aUTora

karel Jaromír erben 17. 11. 1811 - 21. 11. 1870
Byl český historik, právník, archivář, spi-
sovatel, básník, překladatel a sběratel čes-
kých lidových písní a pohádek. Patřil mezi 
významné osobnosti českého národního 
obrození. Po studiích na gymnáziu byl za-
městnancem Královské české společnosti 
nauk a sekretářem Českého muzea. Od 
roku 1851 působil jako archivář města Pra-

hy a od roku 1864 se stal ředitelem pomoc-
ných úřadů pražských. Ve svých studijních 
letech se Erben stýkal s Karlem Hynkem 
Máchou. Později se také seznámil s Fran-
tiškem Palackým a jeho politickými názory 
byl trvale ovlivněn. Erben je znám přede-
vším jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu 
názorů bratří Grimmů, s kterými se znal, 
hledal v ústní lidové slovesnosti odraz sta-
rých slovanských mýtů, jež lidové podání 
a tradice během věků přetvořily a často 
zakryly. Výsledkem Erbenovy sběratelské 
činnosti byly tři svazky Písní národních 

v Čechách (1842–1845), jejich přepracované 
a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titu-
lem Prostonárodní české písně a říkadla. 

Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kyti-
ce z pověstí národních (1853), která vyšla 
podruhé roku 1861, a to v rozšířené verzi 
s názvem Kytice z básní K. J. Erbena. Já-
drem této sbírky je dvanáct (později vyšla 
i 13. balada – Lilie) básní oddílu Pověsti ná-
rodní, jimž předchází úvodní báseň Kytice. 

 p. bareš, knihovník

Mateřská škola
 prodej svícnů

V mateřské škole proběhl prodej výrobků dětí z MŠ 
a ZŠ Kněževes, organizovaný svazem žen Kněževes. 
Výtěžek půjde do MŠ. Tímto velmi děkujeme svazu 
žen, který nám tyto výrobky poskytl a rodičům za 
zakoupení výrobků. 

přejeme vám klidné prožití vánočních svátků.
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Základní 
škola
 cesta do pravěku 

ve středu 6. 10. 2021 navštívila 3. a 4. třída 
divadlo Lampion v kladně.

Inscenace vycházela ze stejnojmenného 
filmu režiséra Karla Zemana o životě na 
Zemi před miliony let. Umělecky vytvoře-
ným loutkám pravěkých živočichů vdech-
la život čtveřice výborných herců. Vše 
ozvučila podmanivá hudba a děti byly pří-
mo vtaženy do děje. Na závěr dostali žáci 
od účinkujících dárky v podobě obrázků 
pravěkých tvorů.
 iva Farová
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 Fotbal

Podzimní část fotbalové sezóny se tentokrát 
dohrála. Pokud situace na jaře dovolí, tak 
po 2 letech by soutěž mohla mít i své vítěze 
a sestupující. Naše mužstvo před sezonou 
měla jasný cíl, držet se v tabulce v klidných 
vodách nenamočeni do sestupového pásma. 
Při pohledu na tabulku jsou cíle prozatím 
z větší části splněny. 10. místo s náskokem 
9 bodů na setupovou pozici ovšem není pro 
nás umístění, které by nás uspokojilo i na 
jaře. Dobrý start nám nabourala dlouhodobá 
či opakovaná zranění našich hráčů, kteří pak 
chyběli v základní sestavě na hřišti. Přestože 
jsme přivedli nové posily, pořád vinou zra-
nění nám několikrát dalo zabrat, dát dohro-
mady slušnou sestavu. Zápasy s Jenčí nebo 
s Kazínem tak nebudou ty, na které si rádi 
vzpomeneme. Nutno však dodat, že i s tor-
zem sestavy okysličenou našimi mladými 
hráči, jsme dokázali porazit nebo i potrápit 
mužstva papírově silnější. Výhra nad riva-
li ze Středokluk, udolovaný zápas na blá-
tě v Červeném Újezdě a vyrovnaný fotbal 
s Nučicemi a Vonoklasy jsou zase zápasy, 
které nám v paměti zůstanou. Po závěreč-
ném podzimním zápase proběhla tradiční 
rozlučka v restaurantu V Maštali a následně 
další týden jsme se oprostili od fotbalu paint-
ballem. Moc si přejeme, aby na jaře covidová 
situace byla pro fotbal příznivá a mohlo se 
v soutěži pokračovat. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem sponzorům a podporova-
telům fotbalu bez kterých by spousta věcí 
nešla uskutečnit.

TJ sokol kněževes přeje všem spoluobča-
nů krásně prožití vánočních svátků a šťast-
ný vstup do nového roku 2022

Poslední
fotbalová akce roku 

Silvestrovský 
fotbálek proběhne 

tradičně 31.12.2021 
od 9:45 na místním 
fotbalovém hřišti.

TJ sokol 
kněževes

Obsazenost KD v roce 2022

Pondělí 18.00-20.00 Nohejbal, Ping-pong p. Dobiáš, p. Procházka

Útrerý 17.15-19.00 Cvičení děti pí. Adamčíková

19.00-20.00 Taebo, jóga pí. Adamčíková

20.00-22.00 Volejbal p. Černý

Středa 17.00-18.00 Cvičení děti pí. Adamčíková

18.00-20.00 Nohejbal p. Dvořák

20.00-21.45 Tanec pí. Malá

Čtvrtek 17.30-20.00 Nohejbal, badminton p. Novák, p. Procházka

20.00-22.00 Fotbal p. Holan

Pátek 17.00-19.00 Badminton pí. Pavlíková

Sobota 19.45-22.00 Volejbal p. Černý

Neděle 18.00-20.00 Nohejbal p. Dvořák

Případné změny domlouvejte se správcem KD. Kontakt: p. Jelonek; tel.: 723 212 671
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 cvičíme v kD kněževes.

DĚTSKÉ CVIČENÍ 
od 17:30 hod. pro děti od 3 do 8 let.

TAE-BO od 19:00 hod. 

Na cvičení je potřeba se přihlásit 
min. 1 den předem, a to na tel: 775 973 190.

Nezapomeňte ručník, pití, pevnou obuv
a dobrou náladu :-)

církev
 přišel, přichází a přijde

„Narodil se Kristus Pán, veselme se“, 
zpívá se všude v Čechách na Vánoce. 
A v kostelech se na půlnoční mši čte z kni-
hy proroka Izaiáše: „Lid, který chodil ve 
tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné 
země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, 
zvětšuješ radost. Hle dítě se nám naro-
dilo, syn je nám dán, vládu má na svém 
rameni.“ Mluví se o světle uprostřed noci 
a o radosti v době, kdy je u nás a po celém 
světě více důvodů ke smutku. A to všech-
no jenom kvůli dítěti, které se narodilo 
před dvěma tisíci lety? 

Klíč k tomu nám poskytuje pokračování 
proroctví od Izaiáše, který žil v 8. století 
před Kristem: „Vládu má na svém rameni 
a dostal jméno podivuhodný rádce, moc-
ný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vla-
dařství vzroste a pokoje nebude konce“. 
Toto dítě, Ježíš, není obyčejné dítě, křesťa-
né věří, že je také Syn Boží a že přišel před 
2000 lety, ale také, že přijde znovu, tento-
krát „ve slávě“ a hlavně, že přichází tady 
a teď, aby se setkal s každým z nás a dal 
nám ten pokoj, který nebude mít konce. 

Proto uprostřed noci můžeme oslavit 
světlo a uprostřed těžkosti tohoto světa, 
uprostřed pandemie a ekonomické, poli-
tické nebo klimatické krize můžeme mít 
naději a prožít radost.

Ať jste věřící nebo ne, dovolte mi popřát 
vám v této Vánoční době pokoj, naději a ra-
dost ve světě – takovém, jaký je.  
 otec alain cleyssac,  
 administrátor farnosti

vánoční program
Husův sbor v Tuchoměřicích
Vigilie Hodu Božího vánočního
 24. 12. 2021, bohoslužby od 22.30

Prvomučedníka Štěpána
26. 12. 2021, bohoslužby od 9.30

Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení
31.12. 2021, bohoslužby od 15.00

Přijďte s námi oslavit vánoční svátky a zazpí-
vat si koledy. Srdečně vás zve rada starších.

 poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat Kateřině Krausové, Bohunce Pavlíkové 
i všem členkám Svazu žen v Kněževsi. Organizují akce pro děti, kterých se ráda 
účastní i školní mládež.  Pro žáky v budově školy v Kněževsi připravily odměny 
za účast na některých akcích. Pro všechny to bylo velice milé překvapení.
 S přáním krásných Vánoc, prožitých ve zdraví a domácí pohodě,
 za 3. a 4. třídu ZŠ Středokluky iva Farová

baráčníci
Obec baráčníků Kněževes děkuje všem tetičkám, 
sousedům, baráčnickým příznivcům i všem 
občanům, kteří během roku pomáhali udržet 
baráčnické tradice. 

Do nového roku 2022 baráčníci všem přejí hodně 
pohody, zdraví a štěstí.
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svaz žen - klub kněževes
 Západ slunce z Milešovky

Každý rok jsme jezdily na jeden říjnový víkend s CK S úsměvem. Cvi-
čení, poznávání nových míst, pohoda a odpočinek. Díky covidu je vše 
jinak. Místo cvičení jsme se v říjnu vydali na Milešovku. Jeli jsme vlast-
ními auty  a tradá za nevšedními zážitky. Vzali jsme to přes Peruc. 
Obrovský dub Oldřicha a Boženy, krásná expozice v Muzeu české ves-
nice (Jana Součková nám u školní katedry zarecitovala, Iva Roučková 
(p.učitelka) jí dala jedničku do žákovské knížky….) a dobrý oběd v  re-
stauraci. Z Peruce to už je jen kousek na Házmburk. Nádherný rozhled 
po celém Českém středohoří. Viděli jsme i cíl naší cesty – Milešovku. 
Na tu jsme pěšky vyrazili z obce Bílka. Po červené 2 km příkrého vý-
stupu. Asi už nejsme tak trénovaní. Nahoře jsme byli pěkně zadýcha-
ní, ale spokojení. Bohužel rozhledna je již delší dobu v rekonstrukci. 
Ale i tak jsme viděli Lovoš, Říp, Házmburk a Krušné hory. V místní 
restauraci lehké občerstvení a rychle ven, na západní stranu kopce. 
Slunce začalo pomalu klesat, až zapadlo úplně. Uf, to byla krása. To 
jsme ještě nevěděli, co nás čeká při sestupu. Ještě že jsme měli čelovky 
a baterky. Cesta je hodně kamenitá a i s naším sporým osvětlením jsme 
párkrát zakopli. Ale to už k putování po kopcích patří. Takže příště 
silnější baterky a také dalekohled. Ten by se hodil . 
 Za ČSŽ Kněževes bohdana pavlíková 

 Drakiáda

Ať vybereme jakýkoli datum v říjnu, vždy se strefíme do dne, kdy 
je bezvětrno. I letošní drakiáda byla spíš o běhání rodičů s draky, 
povzbuzování „ještě vydrž, už to začíná foukat“, nebo „já už toho 
mám dost a už se nehnu“, nebo  „tahej, tahej, pouštěj pomalu, zase 
ti spadnul, to ho nevidíš“. Přesto se na obloze v určitých chvílích 
objevili draci a jiná létající tělesa… třeba i házedla.  Nadšenců, nebo 
spíš optimistů přišlo i v tomto bezvětrném počasí hodně. Děti si za-
sloužily sladké odměny a plno dárků, které jsme pro všechny měly 
připravené.
 Za ČSŽ Kněževes 
 bohdana pavlíková

 noční běh pro světlušku

V sobotu 23. října pořádal Spolek Středokluky „oživení-jinak“ na poli mezi našimi vesnicemi Noční Běh pro Světlušku. Některé z nás se 
také zúčastnily. V 17 hodin se na kraji Středokluk pomalu začali scházet natěšení účastníci, kteří měli k dispozici bohaté občerstvení. Se 
západem slunce se postupně začala rozsvěcet malá světýlka, označující běžeckou trasu směrem ke Kněževsi a dokola zpět. Atmosféra byla 
senzační, každý běžec či chodec dostal vlastní světýlko, a když se zešeřilo, vyrazily všechny světlušky, i s „výslužkou“ od organizátorů, 
závodit. Do cíle jsme dorazili všichni, a i když už bylo dost chladno, hřál nás u srdce pocit z dobrého skutku – pro Světlušku bylo vybráno 
celkem 23.150 Kč!
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 bojovka

Covid nás stále trápí. A místo, aby ustupo-
val, tak zesiluje svůj vliv. Co naplat, akce 
venku mohou být. Tak proč neudělat bo-
jovku. My starší si ji pamatujeme. Tak ji 
trochu přiblížíme i našim mladším a dětem. 
Start v Maštali 17. 11. v 17 hodin. Už je tma. 
Roušky na ústa. Všichni účastníci měli svoje 
čelovky nebo baterky, dostali mapky a čistý 
papír, kam se psaly odpovědi z jednotlivých 
stanovišť. Těch bylo 14 na 3,5 km trase ko-
lem Kněževsi. Na jednotlivých bodech měli 
odpovídat na různé otázky dospělí  (např. 

Kdo z Čechů získal Nobelovu cenu?, Složení 
našeho zastupitelstva, přesmyčky pohádek 
– Konáte se, Chlápek voní kaparou….., vy-
jmenovat české a československé preziden-
ty)  a děti (např. Kde má cvrček uši?, Kde 
je v Kněževsi vodník?, zazpívat písničku…); 
zacvičit si, ze skrýše vytáhnout „něco“ 
a sníst to. Všichni na závěr opět v Maštali 
dostali sladké odměny a nápoje, mohli se 
podívat, jak měli odpovídat. Zajímalo je to, 
dohadovali se, kdo měl pravdu. Ale o tom to 
je. Proč bychom si nemohli trochu namáhat 
mozkové závity? 

Byly jsme potěšené, kolik lidí a dětí se zú-
častnilo. Dokonce díky FB se o naší akci 
dozvěděli i tuchoměřičtí a lidé z Noutonic 
a Svrkyně a přijeli. To bylo milé překvapení.  
 Za ČSŽ Kněževes bohdana pavlíková 

 podzimní výzdoba – soutěž

Opět se této podzimní soutěže zú-
častnila téměř celá naše vesnice. 
Krásné vydlabané nebo ozdobené 
dýně, strašidla na keřích a stro-
mech, létající malí dráčci, podzimně 
ozdobené věnce na vrátkách, straši-
dýlka z listí… prostě tvořili všichni 
– děti i dospělí. A jak dopadlo hod-
nocení? 
občané svými hlasy rozhodli takto: 
Děti – 1. Čefelínovic, 2. Botkovic, 
3. Adamčíkovic, 4. Preclíkovic,  
5. Šarapatkovic, 6. Mateřská školka. 
Dospělí – 1. Holanovi, 2. Štajnrto-
vi, 3. Pittermanovi, 4. Hanzlíkovi,  
5. Vopálkovi. 
 Za ČSŽ Kněževes  

 bohdana pavlíková
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Český svaz žen klub kněževes 

akce v roce 2022
 karneval  pro děti
sobota 19.2. od 14.00 - 17.00 hod. v kD.
k tanci a poslechu hraje DJ Giacomo. Odpoledne 
plné zábavy: promenáda masek, soutěže. Vy-
hrává nejlepších 15 masek !!!  Občerstvení pro 
děti zajištěno. (V případě, že podmínky vládní-
ho opatření nebudou příznivé, akce bude reali-
zována venku nebo bude zrušena.)

 valentýnská maškarní zábava pro dospělé
sobota 19.2. od 20.00 hod. v kD.
K poslechu hraje DJ Giacomo, vstupné 90,- Kč.
Hrají se převážně písničky na přání. Bohaté kolo 
štěstí. (vstup na akci dle platných podmínek na-
řízení vlády.)

 Dětský den :
sobota 28.5. od 10.00 - 13.00  hod. 
na místním hřišti.
Dopoledne plné soutěží a zábavy. Malování na 
obličej, tetování, skákací hrad, cesta za pokla-
dem. Občerstvení pro děti zajištěno.
(V případě, že podmínky vládního opatření ne-
budou příznivé, akce bude realizována stejně 
jako v roce 2021)

 Drakiáda
 pouštění draků a jiných létajících těles : 
sobota 15.10. od 10.00 - 13.00  hod. na místním 
sportovním hřišti.
Odměny pro všechny zúčastněné ! Občerstvení 
pro děti zajištěno.

 rodinné dlabání dýní a řepy
 halloweenská párty :
sobota 15.10.  od 16.00 - 18.00 hod. v kD.
Dýně, nožíky, lžíce a svíčky s sebou !    
Občerstvení pro děti zajištěno.
(V případě, že podmínky vládního opatření 
nebudou příznivé, akce bude realizována jako 
soutěž o nejhezčí podzimní Halloweenskou vý-
zdobu.)

 soutěž o nejhezčí vánoční svícen 
příjem svícnů do soutěže v pátek  2.12. od 18.00 
- 20.00 hod. v kD.
 Svícny vystavíme v průběhu Mikulášské besíd-
ky  v sobotu 3.12. od 13.30 - 17.00 hod. v KD, kde 
budou bodovány dětmi i dospělými. První tři 
svícny s nejvyšším počtem bodů budou oceně-
ny. Všechny soutěžní svícny budou vydraženy 
a výtěžek předán dětem do místní ZŠ a MŠ.

 Mikulášská besídka pro děti :
sobota 3.12. od 14.00 - 17.00 hod. v kD
Děti, těšte se na dílničky, zpívání, hraní. Miku-
láš, anděl a čerti vám nadělí balíčky. Občerstvení 
pro děti zajištěno. Poté společně rozsvítíme ven-
kovní vánoční strom. 
(V případě, že podmínky vládního opatření ne-
budou příznivé, akce bude realizována stejně 
jako v roce 2021)

 Mikulášská taneční  zábava
sobota 3.12. od 20,00 hod. v kD
K tanci a poslechu hraje skupina Premium Band, 
vstupné 90,- Kč.. 
Vyhodnocení a ocenění svícnů ze soutěže. Draž-
ba svícnů. Bohaté kolo štěstí
(vstup na akce dle platných podmínek nařízení 
vlády ČR.)

Věříme, že rok 2022 bude mnohem optimističtěj-
ší a všechny naše akce budeme moci uskutečnit 
již bez jakýchkoliv omezení. 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na účast dětí
i všech dospělých. 

 Mikulášská pro děti

Plán je jedna věc a holá skutečnost jiná. Po-
čítaly jsem, že konečně po roční přestávce 
uskutečníme v kulturním domě dětskou mi-
kulášskou a večer předvánoční taneční zá-
bavu. Covid, karantény, izolace … Objedna-
nou kapelu jsme zrušily a dětem naděloval 
Mikuláš s andělem a čerty venku před zdra-
votním střediskem. Na place byli ve skle-
ničkách rozsvícené svíčky, Iva Roučková 
udala tón a už se zpívaly koledy. Vyhodno-
tily jsme nejlepší svícny:  Děti  - 1. Mateřská 
školka, 2. Daniel Míšek, 3. Jakub Edr, 3.-5. 
Mateřská školka a děti III.třídy ZŠ. Dospělí 
– 1.-2. L. Pittermanová a  B. Pavlíková, 3.-4. 
B. Červenková a K. Krausová, 5. J. Součková  
(všechny svícny si vydraží v mateřské školce 
a výtěžek použijí na nákup tvořivých pomů-
cek). Protože jsme nemohly venku připravit 
pro děti žádné tvořivé dílničky, divadýlko 
ani hry, alespoň jsme pro ně připravily veli-

kánské prskavky, které děti nebo jejich rodi-
če držely a přivolávaly Mikuláše. Najednou 
se rozsvítil vánoční strom i osvětlení školky 
a pomalu přicházel jako z pohádky Mikuláš, 
anděl a přibíhali čerti. Rozzářené oči dětí 
jsou pro nás opravdu tou největší odměnou. 
Balíčků byly plné dva koše, dostalo se na 
všechny a ještě zbylo pro děti ve škole a děti, 
které zůstaly doma v karanténě.  Na úplný 
závěr jsme pro všechny připravily na parko-
višti krásné tryskající svítící gejzíry. Rodiče 
i děti reagovali spontánně. Děti se radovaly 
z dárků a z překvapení  a rodiče ocenili naši 
mikulášskou improvizaci.  

Děkujeme všem ohleduplným dospělým, že 
měli roušky. Velký dík patří - našim ženám, 
které vše připravily; našim hasičům , kteří 
dohlíželi na rozestupy  a bezpečnost všech.    

 Za ČSŽ Kněževes  bohdana pavlíková   

Děkujeme všem,
kteří nám finančně nebo materiálně přispěli 
v roce 2021 na akce pro děti. Bez vašeho při-
spění a pomoci bychom nemohly uskutečnit 
dětské aktivity, které i při našich úsporných 
opatřeních vyjdou v průměru na 7-10 tisíc Kč.

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽEVES
PERSA a.s.
AGRIVEP a.s.
B&P METALPRODUCT s.r.o.
TYREX RECYCLING s.r.o.
ČERVENÝ s.r.o.
BHV SENZORY s.r.o.
DINAK spol. s.r.o.
PROWENA, s.r.o.
VP AGRO, spol. s r.o.
NOVEX Praha s.r.o.
SOKRAT, s.r.o.
TRUHLÁŘSTVÍ - Miroslav Filikar
ELPEDO s.r.o.
AUTODOPRAVA Roman Diviš
POTRAVINY - Miroslav Muras
LinkAmerika II., s.r.o.
Jiří Kettner-Restaurace a penzion „V MAŠTALI“

PILOT CLUB - Restaurace - Penzion
AGROKOMODITY a.s.
Jiří Vopálka
HOLAN Roman

Zvláštní poděkování: Stanislav Kettner - 
starosta obce, redakce Kněževáka, žáci MŠ 
Kněževes - pí.řed.Niké Slabová, žáci ZŠ 
Kněževes - pí.uč.Iva Farová a p.uč.Emil Čer-
vený, žáci ZŠ Tuchoměřice - pí.uč.Iva Rouč-
ková, správci KD manželé Jelonkovi, Luděk 
Černý,  Robert Souček, manželé Šarapatko-
vi, Josef Pavlík, rodina Holanova, rodina Dr-
skova - Hrnčírna,  rodina Kubů, Jan Drábek, 
Ondřej Botka, manželé Hanzlíkovi, manželé 
Kratochvílovi, Luděk Peterka, rodina Pitter-
mannova, Blaguna Pascal, SDH Kněževes, 
spolek Havlíček,  Baráčníci Kněževes, TJ So-
kol Kněževes. A samozřejmě velký dík patří 
všem členkám a sympatizantkám Českého 
svazu žen Kněževes.

Za Český svaz žen - Klub Kněževes
Krausová Kateřina
Pavlíková Bohdana
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hasiči
Milý čtenáři,

opět mi dovolte vás seznámit s aktivitou na-
šeho sboru a jednotky za uplynulé období.
Určitě největší událostí byla Posvícenská 
zábava, kterou jsme pořádali 2.října. Do 
poslední chvíle jsme váhali, zda kvůli naří-
zením a opatřením, zábavu udělat. Obavy 
byly velké, ale jedno jsme věděli: buďto to 
bude “propadák“ a budou tam jen hasiči 
a kapela, a nebo naplníme sál. Nakonec jsme 
se shodli, že zábava bude a ať tak či tak, ji 
prostě zorganizujeme. Zábava měla začít ve 
20:00 hodin,  ale již v půl osmé začali chodit 
lidé. S úsměvem na rtu jsme říkali, že místa 
je dost a lidé nemusí spěchat. O hodinu poz-
ději byla ovšem situace úplně jiná. Fronta 
nedočkavých lidí stála od vstupu do sálu až 
ven před kulturní dům. A to jsme ani ve snu 
nečekali.... Po celkovém součtu lidí jsme na 
zábavě přivítali téměř 170 návštěvníků, a to 
naše obavy opravdu rozprášilo. K tanci nám 
hrála kapela Premium band,  které děku-
jeme za skvělou spolupráci. Za mě osobně 
musím říct, že se vše vydařilo  nad naše oče-
kávání.  Lidé se bavili, hudba hrála a všichni 
byli spokojeni a to je to hlavní.

Dne 11. 10. byl naší jednotce vyhlášen po-
plach- požár stromu. První na místě událos-
ti byl Robert Souček, který s asistencí Celní 

správy započal strom hasit, my ostatní jsme 
spěchali z práce. Na místo dorazila i jednot-
ka z HZS Kladno,  která nám posléze dala 
instrukce - dvě hodiny dozorovat místo a po 

té strom porazit. Na místě jsem zůstal já, 
Vašek Čefelín a Petr Wagner. Po dvou ho-
dinách jsem se chopili pily. Vašek usedl za 
volant a Petr velel. Přes lano od vozu jsme 
strom nasměrovali kam bylo potřeba a pak 
už jen stačilo říznout. Kmen jsme odstranili 
z cesty a Celní správa se druhý den o zbytek 
postarala sama. Tímto chceme pochválit Ro-
berta za záchranu naší hasičské cti a udržení 
čistého štítu 100% výjezdnosti.

Po silné vichřici jsme měli i technický zásah 
a to odklizení stromu na staré silnici, který 
poničil dva ploty a sloup elektrického vede-
ní.  Sobotní ráno jsme zahájili opět zvukem 

motorové pily. Za pomoci traktoru jsme 
strom vyprostili a naložili na nákladní auto-
mobil, s tím souvisela nutnost řídit dopravu. 
Akce se zúčastnili Ondra Botka, Honza Drá-
bek, Tomáš Seiner a Petr Wagner.

Ti z vás, kteří chodí okolo, si jistě všimli, že 
výstavba naší nové zbrojnice spěje do zdár-
ného finále.
Již máme nainstalované svolávací zařízení 
FIREPORT, vybíráme vybavení, postupně 
chystáme přesun ze stávající zbrojnice a plá-
nujeme slavnostní otevření (pokud nám to 
situace dovolí).

Na závěr mi dovolte vážení přátelé, popřát 
vám všem krásné a klidné vánoční svátky 
a úspěšný start do nového roku 2022, který 
jak všichni doufáme, bude lepší než ty dva 
uplynulé, co jsou za námi.

 Za SDH a JSDH, Jan Drábek

spolek havlíček

pokojné vánoční svátky plné radostného očekávání a do nového roku 2022  
hlavně hodně zdraví a plný počet bezcovidových dní  všem přeje
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chovatelé
Poslední pátek v říjnu měli chovatelé z Hos-
touně přátelské posezení, které nemohlo být 
uskutečněno v letních měsících kvůli pan-
demii. Byli pozváni nejen hosté z Hostouně 
a Kněževse, ale také předsedové okolních 
ZO., z nichž se dostavil pouze zástupce ZO 
Veleslavín. Toto shromáždění se koná jako 
odměna za práci na výstavách, za kterou 
členy neodměňujeme.

Tato schůzka byla zpestřena tím, že jsme 
současně oslavili 80 let od založení. Založení 
spadalo do válečného období, kdy jiné spol-
ky byly zakázány. Moje vzpomínky, a to jsem 
v současné době nejstarším, jsou bohužel 
až od r. 1969, kdy jsem bydlel v Dobrovízi. 
V té době byl předsedou př.Kučera Jaroslav 
ze Hřebče, pokladníkem př. Hroník Václav 
a jednatelem Hošek Jiří. V té době měla zá-
kladní organizace přes 30 členů, v tom asi 
5 mládežníků. Je pravdou, že členové byli 
z okolních obcí, Hřebče, Dobrovíze, Přítoč-
na, Jenče a dokonce i z Prahy - Olda Novák. 
Výstavy se pořádaly na Hostouňském ná-
městí, pochopitelně venku a u příležitos-
ti posvícení. Byla výhoda, že nebyl takový 

provoz, výstava se musela hlídat, při dešti 
to bylo nepříjemné. Výstavní klece jsme si 
půjčovali z Velké dobré, a pamatuji, že jsme 
jednou i holubí klece cestou poztráceli.

Díky Kučerovi a Hoškovi, kteří pracova-
li v SONP Kladno jsme získali materiál na 
klece vlastní a jen díky př.Hoškovi, který 

nekompromisně rozdělil materiál mezi čle-
ny a ti měli za úkol klece zprovoznit (mimo 
sváření). Později díky kontaktům se státním 
statkem Jeneč jsme dostali do používání bý-
valý prasečák a za získání půjčky 25 tis.Kč 
od výboru ČSCH jsme zde zbudovali místo 
pro výstavy, které tím mohlo být pod stře-
chou.
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napsali  
jste nám
 stavba místního betlému

Letos nám stavění betlému vyšlo na 1. ad-
ventní neděli.  Od rána krásně sněžilo, čímž 
nastala ta pravá vánoční atmosféra. 
Začali jsme na místním hřišti, kde je betlém 
přes rok uschován a společnými silami jsme 
jej naložili na vozík a převezli k místním po-

travinám, kde práce úspěšně pokračovaly. 
Stavba betlému nám šla krásně od ruky. 
Umístit betlém, poklást jehličnaté větve na 
střechu, naaranžovat Ježíška, Marii a Jose-
fa na předem vystlanou zem, před betlém 
postavit zvířátka a na strom zavěsit andílka. 
Vše krásně do ohrady, aby nikdo neutekl.  
Jen velbloud, který není v ohrádce, je bez-
pečně přivázán ke stromu. 
Letos jsme měli spoustu malých pomocníč-
ků, kteří rovněž přiložili ruce k dílu. Nejen-
že pomáhali nosit zvířátka, ale také rozdá-
vali připravené občerstvení a teplý čaj. 
Jakmile jsme měli hotovo, zahřáli jsme se 

horkým svařeným vínem a rozloučili jsme 
se, abychom se za další čtvrthodinku neplá-
novaně společně sešli v místní hospodě na 
dobrý oběd. 

Tímto děkuji zúčastněným za pomoc při 
stavbě betlému. 

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!!!

 petra adamčíková

 poděkování

Velmi děkuji za veřejné vyjádření podpory 
na těchto stránkách Bohunce, Libušce i rodi-
ně Šarapatků, protože vím, že to vyžadova-
lo jistou dávku odvahy. Stejně tak si vážím 
milých vzkazů, jenž mi dorazily do telefonu, 
na mail či osobně. Věřte všichni, kterých se 
to týká, že pro mne vaše slova opravdu hod-
ně znamenají a moc si jich vážím. Školku 
jsem opustila možná náhle, avšak po zralé 
úvaze, podpořena rodinou. Svoji energii, 
pracovitost a kreativitu uplatňuji jinde, ne-
zahálím ani chvilku. Školce i celé Kněževsi 
přeji krásná další léta. 
 slabová

V současné době máme 12 aktivních členů a 5 
přispívajících. Všichni členové nějakým způ-
sobem reprezentují obec Hostouň, ať svými 
výsledky na výstavách - výborná umístění na 
výstavách i celostátního významu, tak svou 
činností v klubech nebo okresních funkcích.
Když jsme přišli o výstavní areál, obec Hos-
touň nám zajistila uskladnění fundusu pro 
výstavy a obec Kněževes nám poskytla pro 
výstavy kulturní dům. Díky výhodným spo-

jením - autobus, vlak - se výstavy ujaly tak, 
že byly obesílány zvířaty nejen z okolí, ale 
i od Berouna  či Loun. Spolupracujeme s or-
ganizacemi v Hostivicích, Rudné, Kladnem, 
Slaným, Olovnicí, Libčicemi, Vokovicemi 
a pochopitelně i na klubových výstavách. Po-
slední rok jsme díky pandemii výstavu neu-
skutečnili, tak jako mnoho jiných organizací, 
a v době psaní tohoto článku, kdy se nemoc 
vyvíjí skokovitě, máme obavy i o letošní vý-

stavu. Budeme Vás určitě informovat. Posu-
zovatele máme zajištěny na 21. ledna 2022.
Závěrem bych všem, kteří mají o naši čin-
nost zájem, poděkovat, obzvláště zastupite-
lům obou obcí, kteří nás podporují materiál-
ně. A jako bonus je v příloze tablo z r. 2017. 
Snad se to povede vytisknout tak, že pozná-
te, kdo je kdo, jsou tam i přispívající. 

 J. boukal

Tip na  
výlet

 Manětín 

Manětín je zámek ve stejnojmenném městě 
v severní části okresu Plzeň-sever. V roce 
2001 byl zapsán na seznam národních kul-
turních památek. Dnešní podobě panského 
sídla předcházela středověká tvrz. Hrobčič-
tí, kteří manětínské panství získali od Švam-
berků v roce 1560, na rozdíl od předchozích 
vlastníků v Manětíně i sídlili. Město se tak 
stalo centrem samostatného panství.
Barokní zámek Manětín je srdcem malebné-
ho městečka, které dýchá historií. Ačkoliv 
objekt prošel v minulosti dobou úpadku, 

podařilo se ho zachránit a nyní se v restau-
rovaných interiérech setkáte nejen s množ-
stvím původního inventáře, ale i s kvalitní 
sochařskou a freskovou výzdobou nebo 
obrazovou portrétní galerií hraběcí rodiny 
Lažanských. Naprostým unikátem je pak  

ikonograficky ojedinělý soubor třinácti por-
trétů služebnictva v životní velikosti z obdo-
bí kolem roku 1716. Při prohlídce interiéru si 
prohlédnete 13 historických budoárů a saló-
nů. Více na www.zamek-manetin.cz.
 p. bareš
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Letiště
 Zimní letový řád

Od neděle 31. října vstupuje v platnost zim-
ní letový řád, který nabídne přímá spojení 
z Letiště Václava Havla Praha do 92 desti-
nací, včetně exotických zemí jako je Keňa, 
Mexiko nebo Dominikánská republika. Při-
bydou i další, v zimním letovém řádu nově 
operované linky, například do Tel Avivu, 
Neapole, Oděsy, Kyjeva, Dubaje či Am-
sterodamu. K obnovení a dalšímu rozvoji 
leteckého provozu napomůže také otevření 
nové provozní základny letecké společnos-
ti Eurowings. S postupným oživováním le-
tecké dopravy se do Prahy vrací i obnovená 
spojení. British Airways opět spojí Prahu 
s letištěm City v centru Londýna, České ae-
rolinie se vrátí na linku do Kodaně, a mno-
ho dalších.
 Zdroj: 
 Zpravodaj Letiště Praha - Říjen 2021

 Letiště praha vyhlásí na jaře 2022 

 další kolo dotačního 

 programu ventilace

Kvalitní sousedské soužití považuje Leti-
ště Praha za nedělitelnou součást odpo-
vědného podnikání. Jeho závazkem je být 
dobrým sousedem a snižovat dopad, který 
má na okolní obce. I přes nepříznivý rok 
2020, který letiště velmi těžce zasáhl, se 
daří udržovat dotační programy. Právě 
tak probíhají přípravy na vyhlášení už třetí 
výzvy v rámci dotačního Programu venti-
lace. V jeho rámci mohou získat obyvatelé 
nejvíce dotčených obcí v Ochranném hlu-
kovém pásmu letiště (Dobrovíz, Horoměři-
ce, Jeneč, Kněževes, Přední Kopanina), pří-
spěvek na pořízení a montáž ventilačních 
zařízení. Tato zařízení zajistí nepřetržitou 
výměnu vzduchu v uzavřených místnos-
tech. Vyhlášení příjmu žádostí očekáváme 
v průběhu března 2022.

Nová výzva reaguje na vysoký zájem ze 
strany obyvatel obcí a rozdělí až 20 mili-
onů korun. Jejím cílem je zlepšení kvality 
ovzduší ve vnitřních prostorách tentokrát 
pouze u rodinných domů a bytů, které se 
nacházejí na území ochranného hluko-
vého pásma v hlukem nejvíce zatížených 
oblastech. V první a druhé výzvě v letech 
2020/2021 Letiště Praha schválilo přes 100 
žádostí bytů a rodinných domů v celkové 
hodnotě 22 milionů korun. Dále byly ven-
tilacemi vybaveny 4 základní školy ve výši 
téměř 14 milionů korun.  Průměrně bylo ve 
výzvě 2021 na jednu nemovitost vyplaceno 
kolem 185 tisíc korun. 

Ventilační systémy mají pro uživatele 
mnoho výhod. Do místnosti přivádí čers-
tvý vzduch bez nutnosti přímého větrání. 
Ten prochází přes účinné filtry tak, aby se 
zabránilo pronikání prachu, vlhkosti, aler-

genů i plísní. Další výhodou ventilačních 
systémů je, že využívají rekuperaci, tedy 
zpětné získávání tepla. Vzduch přicházející 
do místnosti přechází přes soustavu, která 
využívá teplo odchozího vzduchu k ohřá-
tí příchozího bez toho, aby zpět pronikly 
pachy či jiné částice. Žadatelé tedy mohou 

uspořit za vytápění svých domovů. Do 
programu bude možné přihlásit se pomo-
cí aplikace na webu Letiště Praha. Žádost 
musí obsahovat identifikaci žadatele a ne-
movitosti, výpis z katastru (naskenovanou 
kopii) a adresu nemovitosti. Žadatel by měl 
již při registraci vědět, které místnosti bude 
chtíti ventilací vybavit. Proces od podání 
žádosti k realizaci zahrnuje vypracování 
projektové dokumentace a její připomín-
kování, podpis smlouvy žadatele s doda-
vatelem, podpis smlouvy s Letištěm Praha 
a samotnou realizaci. Délka celého procesu 
se může lišit případ od případu.  
Podrobnější informace pro zájemce připra-
vujeme a společně s pravidly a termíny pro 
otevření sběru žádostí vám budou postup-
ně dodávány. 
 Zdroj: Letiště Praha a.s.

 výpomoc obcím v letošním roce

V rámci dobrého sousedství pomáháme 
okolním obcím v ochranném hlukovém 
pásmu mimo jiné i tzv. nefinančním plně-
ním. To má podobu různých služeb a asis-
tencí, které zajišťují zaměstnanci letiště, za 
využití letištní techniky. Typově se jedná 
hlavně o terénní úpravy (10 %), péči o zeleň 
(46 %), péči o komunikace (85 %) a výpo-
moc s odpady (9 %). V průběhu letošního 
roku naši pracovníci pomáhali v obcích na 
164 projektech a odpracovali celkem 1075,5 
hodin. Hodnota odvedené práce přesa-
huje 1 250 000 Kč.  V Tuchoměřicích jsme 
například pomohli s likvidací černé sklád-
ky, v Úněticích jsme i za pomoci letištních 
hasičů stavěli novou obslužnou panelovou 
cestu, v Makotřasech jsme pomáhali s úkli-
dem po odstraňování nebezpečných dřevin 
a v Hostivicích jsme prováděli výřez nále-
tových dřevin, terénní úpravu hráze a při-
pravovali díry pro výsadbu stromů. Nefi-
nanční výpomoc obcím bude pokračovat 
i v příštím roce.
 Zdroj: 
 Zpravodaj Letiště Praha - Listopad 2021

piD
 Změny v praze od 1. 12. 2021

Od 1. 12. 2021 jsou v souvislosti s ukon-
čením rekonstrukce Horoměřické ulice 
a s výstavbou okružní křižovatky na Jene-
rálce trvale zkráceny autobusové linky 116 
a 255 pouze do trasy Jenerálka – Dejvická. 
Do Nebušic byly dosud tyto linky vedeny 
pouze z důvodu nemožnosti otočení v ob-
lasti Jenerálky.
 Zdroj: Zpravodaj PID 11/2021

Krásné, pohodové a šťastné svátky.
Do nového roku 2022 přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 

Redakce Kněževáka
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Stavba nové hasičské zbrojnice
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Mikulášská 
pro děti 2021


