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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 
V posledním čísle „Kněževáka“ jsem se poza-
stavil nad problémy okolo omítky a zateple-
ní sociální budovy na hřišti. K dnešnímu dni 
je vše hotové a ve velmi dobré kvalitě. Toto je 
opět objekt, kterým se může naše obec chlubit. 
O tom se můžete všichni přesvědčit na vlastní 
oči při návštěvě sportovního areálu. 

Další věcí, která byla ukončena, je celá řada dopravních opatření 
a značek, na které obec uvolnila cca 130.000 Kč. Značení a přechod 
na Staré silnici a Hlavní silnici hradil s osvětlením Amazon. Většina 
občanů toto přijala kladně, protože obec má zájem na bezpečnosti 
občanů, zejména dětí. I přes toto se najdou někteří občané, co toto 
kritizují. Děti poškozují dopravní značení. Obec bude muset na je-
jich rodičích vymáhat náklady, protože obec není tak bohatá, aby 
vandalismus přehlédla. Chápu, že se každému nezavděčíme, ale 
poškozování není řešení. Chci jen zdůraznit, že tato zařízení byla 
instalována na podnět občanů, všechny jsou na obecním majetku, 
ne na soukromém.

V posledním čísle jsem se zabýval otázkou rekonstrukce ČOV.  Tato 
letitá akce se vleče a stále není vidět konec tunelu. Na stavbu byl po 
velkých obstrukcích vybrán dodavatel stavby. Po různých průtazích 
ze strany úřadů by stavba měla začít ještě letos. Všichni musíme 
doufat, že počasí bude příznivé pro venkovní stavby. 

Poslední věcí, kterou chci připomenout, je ořezání stromů pod 
a v blízkosti elektrického vedení. Dle sdělení ČEZu  toto má každý 
majitel stromu provést do 15. 11. Po tomto termínu to provede ČEZ. 
Ovšem tento zásah se nemusí líbit majiteli stromu. 

PřIPRAVOVANÉ AKCE:



Kněževák 3/2015 2

Informační komise
Vážení spoluobčané, v minulém čísle Kně-
ževáka jste byli informováni o připravo-
vaném projektu „Moderní komunikace 
v Kněževsi“. Abychom informovanost při-
blížili co nejvíce vašim potřebám, nabízíme 

vám možnost spolupráce na tomto projek-
tu. Stačí, když nám napíšete vaše názory, 
náměty či připomínky k tomu, jak byste si 
do budoucna představovali zkvalitnění in-
formovanosti v obci. V případě zájmu piš-

te na e-mail: knezevak.ou@seznam.cz nebo 
nechte písemnou zprávu na místním OÚ. 
Možno také telefonovat na mobil: 
723 104 562. 

Mgr. Luděk Černý
předseda komise

Kalendáře od OÚ
Vážení občané Kněževsi, jak asi většina z Vás ví, tak již 
řadu let OÚ Kněževes nechává pro Vás tisknout stolní 
kalendáře s historickou tématikou nejenom naší obce, 
ale i dalších obcí v okolí Prahy. Je tomu tak i v letošním 
roce. Kalendáře na rok 2016 máme pro Vás již připra-
vené a v co nejkratší době Vám je jednotliví zastupite-
lé roznesou. Dříve se totiž stávalo, že jste si kalendáře 
v obchodech kupovali a pak v prosinci jste ještě kalen-
dáře dostali od obce. Byly k tomu připomínky, tak jsme 
je nechali udělat v předstihu …
 Za OÚ Kněževes 

Stanislav Kettner
starosta

Kabeláž vysokého napětí
Vážení občané, jistě jste si povšimli, že se v obci opět kope. Hodně z Vás se 
ptalo, co … Jedná se výkop pro kabel vysokého napětí. Vede od přípojky u 
zdravotního střediska do Nových Středokluk, kde se vybuduje trafostanice. 
Po jejím spuštění budou Nové Středokluky odpojeny od zdroje v Kněževsi. 
Některé přilehlé obytné domy budou napojeny elektrickou přípojkou na hlav-
ní přívod a následně budou odstraněny dráty ze sloupů. U některých domů 
bude na náklady ČEZ vybudován chodník s vjezdem. 
 Stanislav Kettner

starosta

Usnesení OÚ
Usnesení Zastupitelstva obce Kněževes:

 ze dne 20. 7.  2015

1) ZO souhlasí s vyřazením majetku 
Kulturního domu (č.p.121) dle přiloženého 
seznamu a to v účetní hodnotě 26.586 Kč

2) ZO schvaluje směrnice č.1. – č.12/2015

3) ZO schvaluje rozpočtové opatření 
č.3/2015

4) ZO bere na vědomí správu předsedy fi-
nančního výboru ing. S. Poklopa o kontro-
le hospodaření v MŠ Kněževes.

 ze dne 24.8. 2015

1) ZO odsouhlasilo usnesení č. 6 z 20.7. 

2) ZO přijalo písemnou omluvu pana Čer-
veného za znečištění potoka u čp. 14, k ně-
muž došlo v průběhu července.

3) Pí Vlčková informovala o nesouhlas-
né reakci rodiny Chvojových na dopis 
od zastupitelstva obce viz. usnesení č. 5. 

Neopodstatněná stížnost na jednání pana 
Kettnera. Zastupitelstvo odsouhlasilo text 
dopisu s odpovědí a pověřilo pí Vlčkovou 
a pan Poklopa o jeho odeslání. 

4) Nahlášena nefunkčnost lamp u Vidma-
nů, u pana Labače. Lampy budou vyměně-
ny v rámci pravidelné opravy, jež je prová-
děna cca v říjnu 2015.

5) Schváleno Rozpočtové opatření č. 4. ze 
dne 21. 9. 2015           

 ZO schvaluje:

1) Zprávu starosty obce o činnosti RO a ZO 
za uplynulé 3 měsíce.

2) Zprávu místostarostky obce o akcích, 
které se konaly od června 2015 a které se 
budou konat do konce letošního roku.

 ZO bere na vědomí:

1) Připomínku paní Hašplové k dopravě 
Na hlavní silnici v Kněževsi.

2) Sdělení pana Červeného, že obec tento 
požadavek řešila i v souvislosti s výstav-

bou Amazonu, ale Policie ČR povolila 
vybudovat pouze 2 přechody pro chodce; 
snížit rychlost nelze.

3) Připomínku pana J. Dobiáše, že u ALP 
stojí denně cca 50 kamionů, pro jejichž řidiče 
není zajištěno žádné sociální zabezpečení.

4) Nutnost zabezpečení nízké tonáže na  
státní komunikaci do Dobrovíze.

 ZO  ukládá:

Radě obce a Komisi pro rozvoj obce a ŽP 
opětovné řešit  dopravní situaci na státních 
komunikacích uvnitř obce, na Dobrovíz 
a komunikaci u ALP.

Pozn. :
Upozorňujeme občany, že redakce Kněže-
váka není oprávněna upravovat text ani 
obsah usnesení Zastupitelstva obce. V pří-
padě, že občané nesouhlasí s obsahem 
usnesení, je možno vznést připomínku na 
OÚ v Kněževsi.

Obecní úřad
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Obecní úřad - informace
 Upozornění: Odstranění 

a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele do-
tčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování za-
řízení distribuční soustavy. Zásah je třeba provést v období 
vegetačního klidu do 15. listopadu 2015. Pokud v uvedené 
lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí pracovníci na dotčené 
pozemky a práce vykonají s tím, že vytěžená dřevní hmota 
zůstane uložena v místě na okraji ochranného pásma.

 Kam s odpady

Směsný komunální odpad  patří do popelnic. Odvoz popelnic 
je jedenkrát za 14 dní, vždy v pátek v sudém týdnu. Popelnice 
musí být označena samolepkou, kterou  dostanete na obecním 
úřadě při zaplacení poplatku.  Poplatek je splatný vždy do 
konce roku. Po tomto datu nebude neoznačená popelnice vy-
vezena.  Do popelnice nepatří odpad, který je možno odevzdat 
jako tříděný, tz n.  sklo, plasty, papír a kovy. Plasty a sklo se 
ukládají do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny 
na vymezených plochách v obci. Zvlášť se ukládá sklo, plasty, 
papír, kov a u „potravin“ je kontejner na textil. Do kontejne-
rů na sklo nepatří zrcadla, porcelán a keramika. To je směsný 
komunální odpad a patří do popelnice. Do plastů lze ukládat 
PET lahve, nápojové kartony, polysteren, plastové folie, ke-
límky od jogurtů, obaly od šampónů, čisticích prostředků ap. 
Vše musí být čisté, vypláchnuté. Nepatří sem obaly od nebez-
pečných látek. Prosíme o důkladné sešlapávání papírových 
krabic a PET lahví, případně rozřezání větších plastových ná-
dob. Děkujeme. 
 Za OÚ Kněževes Luděk Černý

 Blahopřání

V září roku 1925 se narodil náš nejstarší občan pan Ludvík Pek. Letos tedy oslavil v plné 
svěžesti své 90. narozeniny. Popřát jsme šli jménem obecního úřadu i my – tedy starosta 
pan Stanislav Kett ner, místostarostka paní Ing. Václava Vlčková a předsedkyně Komise 
školské, kulturní a sociální paní Iva Roučková. 

Manželé Pekovi nás mile přivítali, pohostili a strávili jsme u nich hezké chvilky. Za více než 
65 let společného života z nich stále vyzařuje láska, úcta a pochopení jednoho k druhému. 
Zavzpomínali jsme na dobu mládí, pan Pek vyprávěl, vtipkoval a nakonec nám na naše 
přání zarecitoval i „Brandeburáka.“ 
Jeho optimismus by mu mohl závidět i leckdo mnohem mladší. Přejeme mu do dalších let 
hodně zdravíčka, stálou obětavou péči jeho Věrušky, celé jeho milé rodiny i přátel.
 Ing. Václava Vlčková

 Zajímavosti o jahodách

Při 9. Čajích pro seniory, při kterých 
byla vyhlášena soutěž o „Kněževes-
kou jahodu“, paní Ivana Roučková 
přednesla několik zajímavých infor-
mací o jahodách … 

  jsou zdrojem vitamínů B, C, E a K, 
manganu, hořčíku a draslíku 
  podporují zdravý krevní oběh, snižují 
hladinu cholesterolu a vzniku rakoviny 
  osm jahod má více vitamínu C než 
pomeranč 
  dříve se používaly pro bělení zubů 
  staří Římané používali lesní 
jahody v medicíně 
  současná podoba zahradních 
jahod byla vyšlechtěna 
zahradníkem Ludvíka XV.
  v Čechách se začaly běžně 
pěstovat až v 19. století 
  jahody nejsou bobule, 
ale tz v. falešný plod (souplodí) 
  některé odrůdy dorůstají 
až velikosti jablka

HLEDÁME 
bezpečnostní pracovníky na ostrahu v Dobrovízi 

 

 

Náplň práce: 

- Ostraha logistického areálu 
- Pochůzky v rámci svěřených prostor 
- Fyzická kontrola zaměstnanců 
- Práce s detekčními rámy a dalším vybavením 

Požadujeme: 

- Čistý TR 
- Samostatnost a spolehlivost 
- Ochotu pracovat ve směnném provoze 

Nabízíme: 

- Dobré finanční ohodnocení 
- Možnost dlouhodobého uplatnění 
- Práci v zajímavém prostředí 
- Svoz z/do zaměstnání z Prahy zdarma 

tel. 739 545 226, 602 935 880 

e-mail: sarka.mestanova@indus-czech.cz 
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O co se s námi podělíš?
Jsem momentálně plný dojmů z koncertů 
a vyučování v Kazachstánu. Strávil jsem 
tam týden a zacházeli tam se mnou jak 
s velkou hvězdou. Zažil jsem také poprvé 
situaci, kdy jsem jezdil po Almaty (bývalé 
hlavní město Alma-Ata) a byly tam obrov-
ské billboardy s mojí fotkou a pozvánkou 
na koncert. To jsou moje momentální po-
city.

Určitě často projíždíš naší obcí, jak vní-
máš malou obec Kněževes?
Ano, přes Kněževes jezdím, protože mám 
rodiče na severu Čech a projíždím tudy na 
slánskou a posléze na teplickou dálnici. 
To asi teď otevřením tunelu Blanka padne 
a budu jezdit přes Prahu rovnou na teplic-
kou dálnici. Kněževes vnímám jako klid-

nou obec, kterou občas ruší letecký provoz. 
A vnímám i to, že se mění poslední léta 
k lepšímu.

Myslíš, že Chýně a Kněževes mají něco 
společného?
Myslím, že moc společného nemají. Počát-
kem 90. let jsme kupovali pozemek v Chý-
ni, protože jsme se chtěli odstěhovat na 
vesnici. Jsem totiž z malé vesnice ve Šluk-
novském výběžku. Bohužel z Chýně se 
stalo v podstatě město s překotnou výstav-
bou. Zastupitelstva po revoluci napláno-
vala obrovskou výstavbu s tím, že se moc 
nepřemýšlelo o infrastruktuře.  V obci bylo 
původně asi 500 obyvatel, dnes tady žije 
kolem 2 000 a až bude všechno dostavěno, 
bude obec mít téměř 5 000 obyvatel. 
Takže celá léta je nedostatek míst ve školce 
i škole, není pořádný obchod, chybí pošta 
atd. Obec se vlastně stala takovou velkou 
noclehárnou pro rodiny, které pracují a do-
cházejí do školy v Praze. 
Mám pocit, že v Kněževsi se nic takového 
nestalo, je podstatně klidnější. Co je skvě-
lé, že Kněževes má vlastní kulturní dům, 
kde se dá dělat kultura a lidé se zde mohou 
setkávat na různých společenských akcích. 
To nám v Chýni chybí, ale vyřeší se to brzy 
stavbou nové školy.

Když zmíním „kultura a děti v současné 
době“. Co ty na to?
Pro mne, člověka, který se celý život za-
bývá osvětou v oblasti kultury, je to velmi 
bolavé téma  a kdybych o něm měl psát, 
bylo by to skoro na knihu. Mám prostě po-
cit, že v naší společnosti se vydává málo 
na kulturu pro děti z veřejných peněz. 
A soukromí sponzoři vlastně finančně jdou 

jenom do akcí, které jsou pro ně komerčně 
zajímavé. Působil jsem 18 let v Německu 
a jezdím po světě a musím říci, že u nás 
jsou podmínky skoro jako v nějaké rozvo-
jové zemi. V Německu běžně mají na každé 
škole sbor, nebo malé soubory dětí, které 
hrají na hudební nástroje. Když děti takto 
vedete od dětství, pokračují v tom i v do-
spělém věku. Naučí se vlastně společensky 
žít a tolerovat se vzájemně. Je úplně běžné, 
že se rodiny setkávají a součástí schůzek je 
muzicírování všech generací dohromady.  
Pomalu začínají s tradicí domácích koncer-
tů.  To znamená, že si zvou lidé domů pro-
fesionální hudebníky, kteří jim koncertují. 
To je třeba úplně běžná věc v Americe. 
Sám jsem hrál na domácích koncertech 
v Los Angeles a byl to pro mne velký zá-
žitek. To jsou věci, které u nás neexistují.

Asi poslední otázka na závěr. Co vzkážeš 
všem lidem v naší obci?
Aby si uchovali obec a bránili překotné vý-
stavbě, jako tomu je ve většině obcí v okolí 
Prahy. Tím si může obec zachovat nějaký 
ráz. Jako muzikant a učitel hudby bych 
doporučoval, aby se lidé věnovali kultuře 
a vedli k ní i svoje potomky. Sport povzná-
ší tělo a kultura ducha. Obě složky by měly 
být v životě zastoupené rovnocenně.

Nezbývá dodat, že za těch pár let, co se 
se Standou Barkem známe, utkvělo mi 
jeho hraní v paměti. A malé překvapení 
na závěr: třeba se se Standou setkáme ješ-
tě letos, nechme se překvapit…Čaje pro 
seniory se blíží a budou už 24. 10. 2015. 

 Ing. Ladislav Kašpar

Naši sousedé
Kněževáci a Kněževačky, opět tu 
máme rubriku „Naši sousedé“ a dnes 
jsme pro Vás připravili představení 
našeho dalšího váženého souseda 
anebo kytaristy s kouzelnými prsty? 
Třeba si to vybavíte, jak hrál dětem 
při dlabání dýní a měl vystoupení 
v našem Kulturním domě. Není to 
nikdo jiný než pan Stanislav Barek, 
bydlí v nedaleké obci Chýně.  Kro-
mě toho, že je také zastupitel, je vy-
nikající kytarista a pořádá unikátní 
kytarový festival „Kytara napříč žán-
ry – www.kytaranapriczanry“. Přeji 
Vám příjemné podzimní počtení. 
Ing. Ladislav Kašpar, zastupitel, OÚ 
Kněževes.

Ing. Ladislav Kašpar
zastupitel OÚ Kněževes.
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 Obecní knihovna

VÝROČÍ AUTORA (7)/ Thomas Mann 6. 6. 1875 – 12. 8. 1955
Paul Thomas Mann byl německý prozaik a esejista, držitel Nobelo-
vy ceny za literaturu za rok 1929. Narodil se do patricijské obchod-
ní hansovní rodiny. Otec byl obchodníkem s obilím, matka Julie 
da Silva Bruhn poloviční Brazilkou. Měli celkem 6 dětí. Román 
Buddenbrookovi  z roku 1901 - román o postupném úpadku čtyř 
generací měšťanské rodiny z Lübecku založil Mannovu světovou 
proslulost.  

Od počátku třicátých let s obavami sledoval hrozící nástup nacis-
mu. V roce 1933 musel z Německa emigrovat a roku 1936 získal i 
se svou ženou československé občanství. O dva roky později odjeli 
do USA, kde v roce 1944 získali americké občanství. 
Nejvýznamnější díla, která byla zfilmována: Buddenbrookovi, 
Královská výsost, Zpověď hochštaplera Felixe Krulla, Vyměně-
né hlavy, Tonio Kröger, Krev Wälsungů, Kouzelný vrch, Smrt v 
Benátkách, Lotta ve Výmaru, Tristan, Zmatek a raný žal, Doktor 
Faustus, Přelud, Mario a kouzelník.
 Pavel Bareš, knihovník

 Omluva za znečištění (20. 8. 2015) 

Omlouvám se tímto za znečištění potoka (malého rybníka), ke 
kterému došlo během opravy venkovní omítky na objektu č. p. 
14. Pracovník dodavatelské firmy, který natíral budovu, pro mě 
z nepochopitelného důvodu vylil zbytek bílé omítkové barvy do 
potoka a následně v potoce umyl nádobu a válečky. Tím došlo ke 
zbarvení do bíla v celé délce od č. p. 14 až do rybníka. Jednalo se 
o bílou minerální barvu na vápenné bázi, která by neměla poško-
dit životní prostředí. Situaci jsem nemohl ovlivnit ani jí zamezit, 
neboť jsem v té době byl na dovolené, nyní se toto již opakovat 
nebude. Děkuji za pochopení.                                    
 Milan Červený

 Hořící kamion

I to se může stát na 
silnici R7 u Kněžev-
si. Hořící kamion 
se dřevem směrem 
z Prahy do Kladna. 
Přítomní příslušníci 
policie nekompromisně vyzývali zastavivší řidiče, aby neprodle-
ně opustili inkriminovaný prostor. Jinak že jejich nablýskaná auta 
může zasáhnout sprška lítajících klád … Takže řidiči – pozor při 
podobných situacích … 
 Luc

 Obecní „muzeum“

Vážení spoluobčané, v případě, že máte doma písemnosti, fotografie či předměty z dob minulých a chcete je zapůjčit pro účely „muzea“, 
kontaktujte paní Libuši Kučerovou či paní Janu Černou na tel. 220950606 nebo pana Luďka Černého na tel. 723104562 (e-mail: knezevak.
ou@seznam.cz). Naší povinností by mělo být zachovat historii i pro další generace.  Děkujeme.     
 Luc

9. Čaje pro seniory 27. červen LP 2015
soutěž o „Kněževeskou jahodu“ (I. část)

Obecní úřad - subjekty
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V mateřské škole v Kněževsi pracujeme podle školního vzdělá-
vacího programu, který nese název „Žijeme v obci Kněževes“. 

V duchu tohoto programu se s dětmi pohybujeme po celé vsi, na-
vštěvujeme nejrůznější zajímavá místa, seznamujeme děti s obcí a 
s veškerým možným děním v ní. Snad každý z vás má v mateřské 
škole dítě své anebo dítě ze širšího příbuzenstva, každý zná nějaké 
dítko svých známých či sousedů. Ve vsi se při procházkách potká-
váme a děti se se svými známými vždy rády srdečně pozdraví. 

Při těchto procházkách nás však trápí neuklizená hovínka po pejs-
cích. Náš úřad se postaral o rozmístění košů se sáčky skutečně po 
celé obci, mnohde jsou dva koše od sebe nadohled. Přesto je pro 
mnoho z vás velkým problémem si sáček utrhnout a hovínko po 
svém pejskovi uklidit. 

Další naší bolestí jsou auta zaparkovaná zčásti anebo zcela na chod-
nících. Je to podobné jako s těmi koši a sáčky. Úřad se stará o to, aby 
obec vypadala upraveně a sloužila lidem, kteří tu žijí. Chodník je 
už podle svého názvu určený především pro chůzi. Obcházet auta 
pohodlně zaparkovaná pár metrů od branky s dětmi po silnici je 
nebezpečné, to snad není potřeba nikomu vysvětlovat. 

Rády bychom vás proto požádaly, vážení spoluobčané, vážení 
sousedé, zda byste se nad těmito drobnostmi trochu nezamysleli. 
Děti ze školky nejsou jistě jediné, které se po vsi pohybují. Máme 
tu čím dál tím více maminek s kočárky a malých batolat, která 
zaběhnou do kdejakého koutka a zvednou ze země kdeco. Před-
pokládáme a doufáme, že z obce plné dětí máme všichni stejnou 
radost, tak si ji nekažme takovými drobnými opomenutími. 

Přejeme všem krásný, barevný podzim s babím létem, vaše školka.

 Nový školní rok začal

Dne 1. 9. 2015 začal nový školní rok. Prázd-
niny plné slunce utekly jako voda a žáky 2. 
stupně v hlavní budově školy čekalo velké 
překvapení.  Během 2 letních měsíců zde 
proběhla rekonstrukce veškeré elektroin-
stalace, na chodbách nová dlažba, je od-
straněno dřevěné obložení, je vymalováno, 
nové nástěnky, jsou nově natřené schody, 
máme nástěnné malby, inspirované J. A. 
Komenským, nové zábradlí.  Za starostli-
vost a péči děkujeme panu starostovi Jaro-
slavu Paznochtovi i místostarostům. Dne 
26. 10. 2015 se koná Den otevřených dveří 
od 15 do 18 hodin. Zveme Vás, abyste se 
přišli do hlavní budovy základní školy po-
dívat. 
 Mgr. Ivana Bádalová

ředitelka ZŠ a MŠ Středokluky

5. 11. 2015 v 10.00 

představení Cesta kolem světa v sále Kulturního domu, 

vstupné 35,- Kč za každou osobu 

17. 12. 2015 v 16.00 

tradiční Vánoční besídka dětí z MŠ Kněževes, 

v sále Kulturního domu, vstupné dobrovolné 

Pozn.: 
8. 10. 2015 v 9.30 se konalo představení Divadla Pytlíček Prasečí 

slečinky v sále Kulturního domu.

Po
zvá

nka
 na akce mateřské školy

Mateřská škola

Základní škola
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 Zahájení školního roku

Jako každý rok se do školy někteří těší a jiní ne. Tak jako tak, škola 
v září opravdu začne. V letošním školním roce máme v Kněževsi opět 
třetí a čtvrtou třídu. Třeťáci si třídy prohlédli už v loňském školním 
roce, když přišli koncem června na návštěvu. Budova i učebny se jim 
moc líbily a nyní se zde budou vzdělávat celý školní rok. 

Nejprve jsme zavzpomínali na prázdniny, které se všem vydařily. Žáci 
o nich napsali pěkné slohové práce, některé na ukázku přikládám. 
Díky přívětivému počasí jsme mohli též chodit na vycházky a prohléd-
nout si Kněževes, zvláště ti, kteří zde nebydlí a moc sem nejezdí. 
Také jsme strávili příjemné dopoledne exkurzí do Prahy na vý-
stavě Večerníček 50 let ve Valdštejnské jízdárně, kde se děti blíže 
seznámily s postavičkami oblíbených pohádek, zahrály divadlo 

s loutkami Spejbla a Hurvínka, zatelefonovaly kouzelným sluchát-
kem, podívaly se do Krakonošovy zahrádky a vyzkoušely spous-
tu zajímavých věcí. Výstava byla interaktivní a potěšila i dospělé 
návštěvníky. 

8. října jsme si opět pozvali pana Martina Pulkrábka, který dětem 
přiblížil svět motýlů jako vzpomínku na léto. Poutavě vyprávěl o 
jejich způsobu života, rozmnožování i přezimování, to vše dopl-
něné vlastními fotografi emi některých druhů. V loňském roce na 
základě jeho přednášky děti vytvořily krásné projekty o motýlech 
a za odměnu dostaly jednoho vypreparovaného. Září a začátek říj-
na máme tedy za sebou a pomalu se začínáme těšit na Vánoce. Za 
žáky a učitele 3. a 4. třídy
 Mgr. Iva Farová

Moje prázdniny
Byli jsme v Rakousku na vodopádech a bylo to moc hezké. Jeli 
jsme na bobové dráze, která jela moc rychle. Byli jsme na Lipně 
a pak zase na bobové dráze. Pak jsme jeli na Moravu za sestře-
nicí. Ještě jsme byli na Země Živitelce.
 Tomáš Vavřík, 3. třída

Moje prázdniny
Byla jsem na chatě a tam se mi nejvíc líbilo dřevěné městečko. 
Ještě jsem byla na táboře a nejvíc se mi tam líbilo, že jsme šli 
lesem a hledali jsme papírky. Pak jsem byla s dědou na rybách.

 Aneta Pokorná, 3. třída

Večerníček
Na výstavě Večerníček byly skoro všechny postavy z Večerníč-
ka. Mohli jsme si chytit rybu nebo zahrát bowling. Také tam byl 
obchod se suvenýry a automat s pamětními mincemi. Všichni 
si také mohli vzít domů omalovánky nebo si je vybarvit rovnou 
tam. Nejvíce se mi líbil Pučmeloud.

 Jakub Pospíšil, 3. třída

Večerníček – pohádka
Nejvíc se mi líbily postavy z Večerníčka. A bavilo mě, jak jsme 
tam chytali ryby. Nebo jak jsme hráli bowling. Také tam tanco-
vala Maková panenka a poslouchali jsme kouzelné sluchátko. 
Křemílek a Vochomůrka jeli na saních.

 Sandra Florovová, 3. třída

Základní škola

TVOŘIVOSTÍ K RADOSTI

Nab
ídka služ

eb pro veřejnost

Hlídání dětí v obci
Kreativita žen a dětí

Pohyb pro děti a ženy
Organizace dětských narozenin

Kulturní a sportovní akce pro rodiny s dětmi
Taneční večery

Výroba dárků na přání
Přednášky s ženskou tématikou

Osobní konzultace v oblasti vztahů

Ivana Neumannová, Středokluky.
tel.: +420 723 141 528

email: nojminka@gmail.com
www.druzena.cz, IČO 499852116

Adéla Náplavová, III. tř.

Antonín Čermák, III. tř.Eliška 
Komárková, III. tř.

Tereza Šebková, III. tř.
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TJ Sokol Kněževes
 Věc: Petice ministryni školství 

 „ZASTAVTE  DEVASTACI  SPORTOVNÍCH KLUBŮ“

Vážený /á/ pane /paní/ předsedo /předsedkyně/ VV, 
vážení členové VV

Obracíme se na Vás s prosbou o aktivní zapojení se do příběhu 
zlepšení financování TJ/SK. 

Důvodem našeho oslovení vás, je současná situace spojená 
s vyjednáváním finančních prostředků pro sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty na MŠMT.

Myslíme, že se v našem prostředí není třeba přesvědčovat 
o tom, že základním článkem sportu v ČR jsou sportovní kluby, 
ve kterých se odehrává reálný sportovní život, a na který stále 
nedostáváme odpovídající objem finančních prostředků.

Z tohoto důvodu jsme zorganizovali elektronickou PETICI, 
kterou chceme v případě zajištění dostatečného počtu podpisů 
předat paní ministryni jako argument:
• že TJ/SK jsou subjektem, který realizuje sport v ČR
•  že reálné TJ/SK existují a umí komunikovat a nebojí  

se komunikovat a ozvat
• že TJ/SK mají základní potřeby a zejména mandatorní náklady
• že provádíme službu pro stát
• že za službu by měl stát něco zaplatit…..

Naše petice je na adrese www.petice24.com
http://www.petice24.com/petice_ministryni_skolstvi_zastav-
te_devastaci_sportovnich_klubu

VELMI VáS PROSÍME, POKUD SE ALESPOň 
ZáKLADNě ZTOTOŽNÍTE S TExTEM:
1.  Podepište prosím tuto petici na uvedené adres (uvádí se jen 

jméno, příjmení, město)
2.  Předejte prosím uvedenou adresu všem TJ/SK ve vašem 

okresu s prosbou o maximální aktivitu maximálního počtu 
sportovců ve vašem okrese

3.  Žádný podpis na petici nikoho k ničemu nezavazuje,  
nepředáváte žádné osobní údaje, vyjadřujete jen svůj  
subjektivní názor a značnou míru nespokojenosti.

Předem Vám děkujeme ve filosofii, pokud něco sami 
neuděláme, „budeme jen plakat“, že jsme zase nic nedostali.

Ještě jednou děkujeme 
Mgr. Zdeněk Kubec 

předseda Sportovní unie okresu Ústí nad Labem

Mgr. Václav Suchánek 
sekretář Sportovní unie okresu Ústí nad Labem

Mobil pro případnou komunikaci 602 281 737

Pozn: TJ Sokol Kněževes dostala prosbu o podporu petice na zlepšení 
financování TJ/SK. Uvedený dopis se žádosti zveřejňujeme.

 Volejbal

Turnaj v Dolanech
TJ Sokol DOLANY uspořádal 11.7. 2015 XIII. ročník  turnaje ve vo-
lejbale. Jednalo se o amatérský turnaj smíšených družstev (v druž-
stvu musely hrát nejméně 2 ženy). Hrálo se ve 2 skupinách na dvou 
antukových kurtech (každý s každým). Ředitelem turnaje byl Míka 
Ladislav, zástupcem Maříková Martina, Fečo Josef a Medal Martin. 

Všem děkujeme za perfektní průběh turnaje. Po celý den bylo otevře-
né restaurační zařízení s možností bohatého občerstvení. Pro účast-
níky byly připraveny za umístění poháry, diplomy a ceny. Za TJ So-
kol Kněževes se zúčastnilo již tradičně volejbalové družstvo „ELITA 
Kněževes“ ve složení: Jarda a Ivana Roučkovi, Roman Linhart, Vít a 
Pavlína Vokurkovi, Standa Kettner ml. Celkem hrálo 7 družstev. 

Pořadí: 
1. All Stars Dolní Beřkovice - 18 bodů, 
2. Pobřežní Hlídka (Dolany) - 13 b, 
3. Kamarádi (Kralupy) - 12 b, 
4. Orion Řepy - 11 b, 
5. Rumová šance Beroun - 5 b, 
6. Nulová šance Beroun - 3 b, 
7. Elita Kněževes - 1 b. 
Nejlepším volejbalistou byl vyhlášen Moucha Jakub, nejlepší volej-
balistkou Černá Veronika – oba z mužstva All Stars.
 
(Pozn.: Pořadí týmů při posledním pořádaném turnaji před povodní v roce 2012: 

1. Restaurace u Jíšů, 2. Orion Praha, 3. All Stars DB, 4. Pobřežní hlídka.)  
 Luděk Černý

 Brigáda

Blížil se termín turnaje o Kněževeský 
pohár, bylo přihlášeno 7 družstev a tak 
se muselo hrát  nejenom na novém hři-
šti, ale i na asfaltu. Tak se rozhodlo, že 
se v sobotu 29.8. od 17.30 před trénin-
kem volejbalu udělá brigáda na úklid 
hřiště. Kolečko, hrábě, smetáky a mo-
tyčky … během několika hodin bylo i 
nově nalajnováno. Přišlo 11 členů. Se 
zametáním nám moc pomohl pan Petr 
Berka svým motorovým „fukarem“. 
Děkujeme. Po brigádě si většina z nás 
ještě zahrála volejbal.           
 Luděk Černý
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Hasiči

Svaz žen - Klub Kněževes

 Školení strojníků a velitelů

Dne 19. 9. 2015 proběhlo školení strojní-
ků a velitelů sboru hasičů Prahy – západ 
v Řevnicích. Tentokráte i náš sbor vyslal 
své zástupce v počtu 1+5 (zásahové druž-
stvo) v sestavě Cajthaml P. - Botka O., Danko P., Labač J., Seiner T.,   
Kratochvíl P. a naše babička „MAŇA“ (CAS 25). Školení probíhalo 
tímto postupem. Na náplavce byl proveden nástup, registrace a 
seznámení s průběhem. Pak byl proveden po jednotlivých sborech 
přesun k dopravní nehodě. Zde byl zaklíněn v bezvědomí a nedý-
chající figurant. Zkušeným záchranářem nám byl předveden po-
stup při zásahu u nehody až po masáž srdce na figuríně. Pak jsme 
se přesunuli na náplavku pod řevnický most, kde bylo provedeno 
překonání vodního toku na nafukovacím člunu. Dále proběhly 
ukázky nasávání vody. Byli jsme upozorněni na chyby, které se 
při této činnosti mohou vyskytnout. Dále byly provedeny ukázky 
nových druhů proudnic a byla možnost si s nimi také zastříkat. 

Strojníci i velitelé byli vyškoleni k zápisům a hlášením zásahů. 
Po konečném nástupu sborů (celkem 23) jsme kolem 13. hodi-
ny vyrazili k domovům. Před cestou zpátky každý pohladil naši 
„Máňu“, aby nás v pořádku dovezla domů. Nezklamala !!!  

Kratochvíl Pavel
starosta Sboru dobrovolných hasičů v Kněževsi

 Drakiáda a dlabání dýní

Sobota 10. října byla ve znamení podzimních radovánek 
v podobě dopolední Drakiády a odpoledního dlabání dýní. 
Sobotní dopoledne patřilo fotbalové hřiště dětem, rodičům 
a drakům. Sešlo se téměř třicet dětí, které vypustily své draky 
do nebe. Všechny děti byly odměněny sladkůstkami a pitíč-
ky. Ve tři hodiny odpoledne bylo v Kulturním domě vše při-
praveno pro dlabání dýní a řep. Sešla se nás sice jen hrstka, 
ale nálada byla příjemná a opět se prokázala velká kreativita 
a šikovnost. Někteří měli tradičně nožíky a pilky, ale úplnou 
novinkou byla vr-
tačka...a dírkova-
ná dýně vypadala 
opravdu skvěle. 
Za řepy velice 
děkujeme panu 
starostovi Stani-
slavu Kettnerovi.

 Humanitární sbírka

V neděli 11. října proběhla v Kulturním domě humanitární 
sbírka, kterou pořádá ČSŽ již tradičně v těchto podzimních 
dnech. Sešla se opět veliká hromada věcí, které budou 
použity pro potřebné. Děkujeme všem, kteří pomohli. 
Další sbírka je plánovaná na jaro.
 Barbara Kubů

ČSŽ – Klub Kněževes Vás  zve do kulturního domu KNĚŽEVES

28. listopadu 2015

K tanci, poslechu  hraje skupina   „PREMIUM BAND“
  Vstup: 90 Kč

Svícny vystavíme 28. 11. 2015 na dětské mikulášské   
v KD, kde budou bodovány všemi zúčastněnými

První tři svícny s nejvyšším počtem bodů budou oceněny
Soutěžní svícny a vánoční strom ze sálu budou vydraženy na taneční  

zábavě a výtěžek předán dětem do naší školy.

Jako vždy je pro děti připraveno občerstvení a hodně zábavy. 

Stejně jako loni si děti budou moci samy vytvořit dárečky.

odpoledne s mikulášem  
(ve 14.00)

nejhezčí vánoční svícen 
Příjem svícnů  v pátek   27. 11. 2015  

od 18.00 do 20.00 v KD

vánoční taneční zábava  (ve 20.00)
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Členové Spolku Havlíček od setkání 
v dubnu plánovali společný výlet, 
tipů bylo několik: 

Sklárna v Nižboru, Prokopské údolí, jízda 
vlakem po pražském semeringu nebo zá-
mek Vrchotovy Janovice. Tentokrát se nám 
na jaře nepodařilo výlet uskutečnit. Jed-
notliví členové měli své soukromé aktivity 
v rámci rodiny a v následujícím horkém 
létě nebylo vhodné cokoli organizovat. 
Odložili jsme vše na podzim. Mezitím jsme 
přijali nabídku paní ing.  Horákové s tím, 
že zajímavá by pro nás byla vycházka na 
Vyšehrad s jejím odborným výkladem.  Bo-
hužel ani tentokrát se tato akce neuskuteč-
nila z důvodu nemoci. 

Vybereme nějaký další vhodný termín 
a byli bychom rádi, kdyby se k nám připo-
jili členové ostatních kněževeských spolků 
a občanů Kněževsi. Včas budeme všechny 

informovat na naší vývěsce a obvyklých 
místech pro plakáty. 

Někteří členové spolku se zapojili do čin-
nosti mimo náš spolek. Ať už to bylo  pro 
Obec Baráčníků Kněževes při přípravách 
Staročeských májů a zajištění občerstvení 
nebo pro Klub žen Kněževes při Dětském 
dni na hřišti. V měsíci červnu některé členky 
navštívily Čaje pro seniory a v červenci jsme 
se zúčastnili sváteční prohlídky zrestauro-
vaného interiéru kapličky sv. Václava. 

Připomínáme tímto, že v 1. patře Obecního 
úřadu v prostorách místní knihovny jsou 
vystaveny sbírkové předměty kněževes-
kého mini muzea. Zájemci mají možnost 
si vše prohlédnout vždy v pondělí v době 
otevření knihovny od 16 do 18 hodin. 

 Za Spolek Havlíček 
 Libuše Kučerová

 Cíle činnosti myslivců

Naši myslivci z Kněževsi jsou členy spol-
ku, jehož členové si kladou za cíl: ochrana 
a péče o přírodu, krajinu a zvěř v ní volně 
žijící prostřednictvím výkonu práva mys-
livosti na území honitby. Mezi další náplň 
života mysliveckého sdružení patří: udržo-
vání tradic české myslivosti, rozvoj obce ve 
spolupráci s OÚ Kněževes, práce s mládeží 
a v neposlední řadě kynologie.
 Luděk Černý

 Výzkum račí populace 

 v Zákolanském potoce

23. července proběhl kontrolní moni-
toring račí populace v Zákolanském 
potoce. 
Výzkumníci, kteří se účastní pro-
jektu, postupně prošli několik úse-
ků potoka. Obě fotografi e v tomto 
newslett eru pochází z úseků v okolí 
Dobrovíze. Přestože potok u Středo-
kluk teoreticky nesplňuje požadavky na kvalitu vody, nalezli jsme v něm několik živo-
taschopných jedinců. Součástí výzkumu je pravidelný odběr vzorků a měření kvality 
vody v Zákolanském potoce.
 (Zdroj: eKLUK č.2 )

Vážení spoluobčané, 
pro naši organizaci byla v poslední době důležitá výstava mladých 
odchovů králíků a drůbeže, která se uskutečnila v Lysé nad Labem 
ve dnech 4. - 6. 9. 2015. Bylo vystaveno celkem 2845 zvířat, z toho 
2330 králíků a 515 drůbeže, většinou prodejné. Bylo se na co dívat 
– mě zaujala z drůbeže Brahmánka žlutá přítele Tichavy (obr.č. 1) a 
Wzandova stříbrná přítele Komárka (obr.č. 2). Z naší organizace vy-
stavoval kolega Michal Rákos králíky – jeho vystavovaný německý 
obrovský strakáč černý získal výborný výsledek 95,5 a 94,5 bodů. 
Připravuje se Celostátní výstava všech zvířat na 20. - 22. 11. 2015 
opět v Lysé nad Labem, kam doporučuji zavítat. Bude zde opět 
možnost nákupu chovných zvířat. 
 Jaroslav Boukal

Spolek Havlíček

Myslivecké 
sdružení

Chovatelé

Digitální náhrobek Havlíčka (2. část)
QR kód je jakýmsi čtverečkem, pomocí 
něhož se mohou návštěvníci propojit 
na internetovou stránku. Ta obsahuje 
informace právě o tomto velikánovi.
Stačí si do chytrého mobilního telefo-
nu nainstalovat takzvanou QR čtečku, 
která umožní kód dešifrovat. Odkaz 
na internetu vlastník náhrobku pak 
může upravovat a nahrávat na něj fo-
tografi e, videa i texty. 
 Luc

1 2
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 Mezinárodní den boje proti drogám

Již 22 let je 26. červen spojen s Mezinárod-
ním dnem boje proti drogám. Hlavní heslo 
komunikační kampaně OSN je: „Ovládají 
tvůj život drogy? Jde o tvůj život a o tvé 
blízké! Drogy tam nepatří!“ 
Z aktuální Světové zprávy o drogách Úřa-
du OSN vyplývá, že dochází ke změnám 
na drogové scéně - pokleslo pěstování 
drog, naopak se zvyšuje zneužívání léků 
na recept. 
Jak ochránit své dítě před drogou - zvyšo-
vání počtu uživatelů drog lze v západním 
světě pozorovat zejména od 60-tých let 20. 
století. Jde nejenom o závislost na návyko-
vých látkách, ale jde také o další závažné 
důsledky, které problematika přináší. Do-
chází ke kriminalitě, dalšímu šíření závis-
losti či k nákazám infekčními nemocemi. 
Varovné je též snižování věkové hranice 
první zkušenosti s drogou. Právě proto by 
prevence v této oblasti neměla být opomí-
jena a měli bychom si být vědomi její dů-
ležitosti. Hlavními faktory, které ovlivňují 
drogově závislé, jsou: 

vlastnosti toxikomana, dostupnost návy-
kových látek a komplex vlivů sociálního 
prostředí (rodina, škola, kolektiv). Velmi 
důležitým prvkem vládní protidrogové 
politiky je snaha o snížení poptávky po 
drogách. 
Preventivní činnost by měla být patrná ne-
jenom v rodině, ve škole, ale také v činnosti 
organizované mimo dobu výuky - zájmové 
kroužky, diskusní kluby, kurzy, družiny 
atd. Jak se snažíte na své děti působit vy?   

Pro sezení Baráčníků zpracoval 
soused Luděk Černý

Pozn.: Článek přečetla na sezení Obce Baráč-
níků Kněževes dne 13. 6. tetička vzdělavatelka 
Marie Novotná. Po diskusi bylo konstatová-
no: více se zaměřit na činnost mladé generace, 
zkvalitnit nábor mladých členů do baráčnic-
kých řad, udržet tradici „Vítání občánků“ za 
účasti baráčníků v krojích … baráčníci si dali 
také za úkol v dalším období realizovat akce, 
na které by pozvali jak děti, tak i jejich rodiče 
(např. výlet lodí …). 

 Reakce na článek Mezinárodní den 

 boje proti drogám

… v této oblasti by měly hrát výraznější 
roli mimo rodinu a školu i spolky. V Kně-
ževsi se to daří velice dobře Svazu žen, kte-
rý během roku pořádá řadu akcí pro děti a 
mladistvé – Mikuláše, dýňování, pouštění 
draků, dětský den apod. Je to sice během 
roku nárazové, ale akce děti velice „táh-
nou“ (je to vidět na jejich účasti na akcích). 

Horší je to v ostatních spolcích v oblas-
ti péče o mladou generaci. Nevím proč, 
ale dříve se to vcelku dařilo – malí hasiči, 
žáci v kopané … V současné době je velký 
útlum … Obecní úřad sice finančně činnost 
spolků podporuje – myslím si dost dobře – 
ale v činnosti směřující na věkovou hranici 
dětí a mladistvých je stále velká rezerva. 
Věřme, že v brzké době bude lépe…
 
 Luděk Černý

Obec Baráčníků Kněževes

4. novodobé "Staročeské máje"
16. květen, LP 2015 (I. část)
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CVIČENÍ PRO DĚTI
Každý čtvrtek od 16:00 v Sokole Středokluky

Intuitivní a hravé cvičení pro radost z pohybu určené dětem od 4 do 8 let. 
Hravé rozcvičky, dětské sportovní hry, zaměření na vědomí všech částí těla, 

dechová cvičení, využití nářadí tělocvičny i netradiční předměty, rytmická muzika. 
V teplých a suchých dnech cvičení venku.

S sebou vhodný oděv, boty na cvičení a pití.

Příspěvek 40,-Kč/hod

Ivana Neumannová
723 141 528

E-mail: nojminka@gmail.com
www.druzena.cz

Hravé rozcvičky, dětské sportovní hry, zaměření na vědomí všech částí těla, 
dechová cvičení, využití nářadí tělocvičny i netradiční předměty, rytmická muzika. dechová cvičení, využití nářadí tělocvičny i netradiční předměty, rytmická muzika. 

CVIČENÍ PRO DĚTICVIČENÍ PRO DĚTICVIČENÍ PRO DĚTI

 Pražská integrovaná doprava 

Změny od 31. 10. 2015: nové linky, garan-
tované přestupy a drobné úpravy v oblasti 
Prahy 6.
V sobotu 31. 10. 2015, společně s otevřením 
nově rekonstruované tramvajové tratě na 
Petřiny, změní trvale svou trasu dvě tram-
vajové a čtyři autobusové linky. Dvě zbru-
su nové linky vyjedou a na třech místech 
vzniknou večerní garantované přestupy 
mezi autobusy, které na sebe budou če-

kat. Naprostá většina změn se týká území 
Prahy 6 a je výsledkem společného jednání 
tamní radnice, magistrátu a organizace RO-
PID. „Jde především o změny, které vyvo-
lalo otevření metra A do Motola,“ říká ředi-
tel ROPID Petr Tomčík. „Lidé přešli v řadě 
případů do metra a autobusy na povrchu 
jsou v některých úsecích prázdnější. Příkla-
dem je Patočkova ulice, kde kleslo vytížení 
spojů po otevření metra v pracovní dny ze 
7 tisíc cestujících na 3,5 tisíce cestujících, 
ovšem kapacita autobusů je tu 15 tisíc lidí 

denně. O víkendu je propad ještě větší, vy-
tíženost autobusů klesla jen na 15 % jejich 
kapacity. Rychlejší a pohodlnější metro 
nalákalo velké množství lidí a povrchová 
doprava na to musí reagovat. Zároveň tuto 
změnu využijeme ke zlepšení intervalů u 
tramvají, zavedení nových autobusových 
linek a k vytvoření nových garantovaných 
přestupů. To je úplná novinka.“ 

(Zdroj: Informační zpravodaj č.19/2015 – PID: 

Pražská integrovaná doprava)

 Nadace Partnerství

vydává svůj elektronický časopis Živá místa - časopis nejen pro obce a města (www.nadacepartnerstvi.cz) Proč si přečíst Živá místa? 
Protože vás budou inspirovat, motivovat, poradí vám. Ukážou vám místa, která vychází vstříc svým obyvatelům. 
Prostě místa pro lidi …               Luc

 Výměna průkazů OZP

Vážení spoluobčané, Městský úřad Černošice nás požádal, abychom vás informovali 
o povinné výměně průkazů OZP a parkovacích průkazů. K výměně se musí držitel 
dostavit osobně s občanským průkazem, platným průkazem ZTP nebo ZTP/P a průkazovou 
fotografi í, případně starým parkovacím průkazem, pokud ho má. Osobní účast není nutná, jen 
pokud má soudem ustanoveného opatrovníka, pak se musí dostavit opatrovník s opatrovnic-
kou listinou a občankou nebo u nezletilých dětí, kdy průkaz vyřizuje zákonný zástupce dítěte. 
Termíny budou průběžně uveřejňovány, výhledově přelom listopadu a prosince. 

 OÚ Kněževes

 Kontaktní osoba: 

Bc. Jana Blehová 
sociální pracovnice
Městský úřad Černošice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
úsek sociální pomoci 
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 982 249
jana.blehova@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz
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 NETRADIČNÍ KNIHOVNA NA LETIŠTI 

VáCLAVA HAVLA PRAHA

S myšlenkou umožnit bezplatné sdílení a výměnu knih 
byly v letištních terminálech instalovány dvě knihovny,  a 
to vedle restaurace Globe v Terminálu 1 a v relaxační zóně 
Kooperativa v Terminálu 2. Knihy, včetně cizojazyčných, 
jsou určeny pro všechny návštěvníky letiště. Kdokoliv tak 
má možnost zkrátit si čekání na odlet čtením zajímavé lite-
ratury. Pokud se někomu kniha zalíbí, může si ji i odnést a 
na oplátku třeba doplnit knihovnu o jinou. 

 STUDENTSKá TVORBA INSPIROVANá SUTNAREM

Od 22. 9. až do konce listopadu 2015 je v odletové hale T2 
na Letišti Václava Havla v Praze k vidění monumentální 
verze výstavy plakátové tvorby studentů evropských umě-
leckých škol „Pocta Ladislavu Suttnarovi“ (Hommage à 
Sutnar ) – Evropa, kultura. Je zde vystaveno více než 60 
plakátů vytvořených studenty čtyř evropských vysokých 
uměleckých škol během společných workshopů vedených 
prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální komunikace FUD 
UJEP a pedagogy participujících škol.

 DERNIÉRY

V listopadu se rozloučíme  
s inscenací Jiřího Havelky  
ŠÍLENSTVÍ. Šílenství, 
vykloubenost, pomatenost aneb Co se děje v hlavě odepsaného 
detektiva, který se stále snaží najít první stopu zločinu. Detektivka 
s prvky žánru film noir, ve které nic není takové, jaké se na první 
pohled zdá. Hotelové haly, opuštěné noční ulice, nehostinné veřejné 
prostory…, tím vším se plouží už trochu opotřebovaný detektiv, kte-
rý tuší, že za vším se schovává znamení a skrytý význam. 
Poslední šanci vidět Petra Čtvrtníčka, Jiřího Vyorálka, Leoše Nohu, 
Ladislav Hampla a další máte 24. listopadu. 
Do konce roku se uskuteční také derniéra KABARETU KAFKA. 
Dramatizaci Kafkova Dopisu otci v režii Daniela Špinara uvádíme 
30. listopadu.   
SILVESTR Již tradičně můžete oslavit příchod nového roku přímo 
v Divadle Na zábradlí. Tentokrát se můžete těšit na oceňované 
POŽITKÁŘE. Předprodej na silvestrovské představení začne 
již 12. října 

 About Prague Airport - Letiště Praha

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího 
mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi 
novými členskými státy EU. Každý rok odbaví okolo 11 
milionů pasažérů, kteří mají v průběhu roku k dispozici 
nabídku kolem 51 leteckých společností spojujících Prahu 
přímou linkou se zhruba 111 destinacemi po celém světě.

(Zdroj: Aktuality na Letišti Václava Havla – srpen 2015)

 Poděkování MŠ v Kněževsi (17. 9. 2015) 

Vážená paní ředitelko,
z rozhodnutí Rady obce Kněževes Vám, Vašim kolegyním a 
hlavně všem dětem z MŠ v Kněževsi vyslovuji poděkování 
za dosavadní péči o veřejné vývěsky na autobusových 
zastávkách v Kněževsi. Výsledky práce dětí ve školce a in-
formace z dění MŠ umístěné ve vývěskách přispívají ke zvý-
šení informovanosti našich občanů. Věřím, že i nadále bude-
te v dané činnosti pokračovat.     
 Stanislav Kettner
 starosta

 Do kaple sv. Václava se vrací život

V posledních týdnech prožila kaple sv. 
Václava v Kněževsi hodně radostných 
událostí... a společně s ní i já jako adminis-
trátor farnosti neboli farář! 28. září na Den 
české státnosti byla kaple během poutní 
mše sv. Václava přeplněná, ale na to jsem 
už zvyklý, protože se to stává každý rok. 
Ale neobvyklé bylo, že se v kapli konaly 
dva křty během tří týdnů. Poslední křest 
v kapli sv. Václava byl předtím podle far-
ních matrik... v roce 1986! Neznamená to, 
že od této doby nebyl žádný obyvatel Kněževsi pokřtěn, ale stalo se tak v 
jiném kostele (ve Středoklukách, v Tuchoměřicích nebo ještě někde jinde).

Bylo pro mě opravdu radostí vést obřad křtu v obnoveném krásném pro-
storu kaple sv. Václava. Už 5 let jsem administrátorem farnosti a zatím, 
kromě poutní mše sv. a účasti na různých kulturních akcích, jsem sloužil 
v kapli jenom pohřební obřady. Vím, že pohřby patří k službě faráře a 
protože je to možnost jak pomoct lidem, aby co nejlépe prožili těžkou 
etapu rozloučení s blízkými, dělám to i rád (i když ne s radostí v srdci). 
Ale musím uznat, že mám raději křtiny než pohřby (myslím, že to pro 
vás není nic překvapujícího). Křtiny jsou znamení nového života.

Kaple sv. Václava byla obnovena nejdříve zvenku. Vnitřní fresky jsou 
také restaurovány. Práce ještě není úplně hotová, ale už nyní se můžeme 
radovat z díla, které se podařilo. Navíc mám pocit, že ožívají nejenom 
kameny, ale i společenství a to mě těší ještě více. Je to sice jenom malý 
začátek, ale mám z toho velkou radost a věřím, že kaple bude čím dál tím 
více propojená s životem obce.
 P. Alain Cleyssac
 administrátor vaší farnosti

Napsali jste nám...

 I LETOS ROZDěLÍ GRANT 

 DOBRÉ SOUSEDSTVÍ 9 MILIONŮ

V záři bude vyhlášen další ročník grantového programu 
Letiště Praha na podporu aktivit souvisejících s běžným 
životem občanů okolních obcí a městských částí, v rámci 
kterého bylo od roku 2007 rozděleno již přes 66 milionů 
korun. O finanční příspěvek na veřejně prospěšné projekty 
se mohou přihlásit nejenom konkrétní obce a městské části 
z okolí Letiště Václava Havla Praha, ale zároveň i občanská 
sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné nezisko-
vé organizace působící na jejich území.
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 STřEDNÍ ŠKOLA 

 adaptační kurz 1. ročníků

Byla středa 2. září 9 hodin  ráno a my, žáci 
1. ročníků oborů Veřejnosprávní činnost, 
Ekonomika a podnikání, Farmář a Zahrad-
ník, jsme odjížděli na adaptační kurz. Ten 
naše škola, tedy Integrovaná střední škola 
Stanislava Kubra Středokluky, pořádala 
poprvé. Naším cílem byla chata Stříbrný 
potok nedaleko města Kraslice v Karlovar-
ském kraji. Ve 12 hodin jsme dorazili na 
místo, kde nás přivítal správce pan Jindřich 
Flégr a paní kuchařka Ilonka. 

Naše vyučující paní Mgr. Kateřina Strialo-
vá a paní Ing. Václava Vlčková nás důmy-
slně ubytovaly do dvou křídel chaty ve 2. 
patře. Levé křídlo obývaly dívky a pravé 
chlapci, což se nám moc nelíbilo. 
Zanedlouho jsme se vydali na procházku 
do Stříbrné a po ní jsme skončili na břehu 
rybníka u naší chaty. Několik otužilců si 
zaplavalo, pár spolužáků  zase vyzkoušelo 
lanovou lávku přes potok. Jinak jsme  hráli 
různé hry, abychom se „seznámili.“ V 18 
hodin jsme se pustili do večeře; špagety 
chutnaly opravdu všem… 

Ve společenské místnosti nás čekal další 
program – dokumentární film o Karlovar-
ském kraji (paní učitelka Strialová nezapře-
la, že prý učí Zeměpis) a po dalších hrách 
ve 22 hodin večerka. Do 23 jsme mohli být 
vzhůru, ale již ve svých pokojích a připra-
veni ke spánku. 
Druhý den (a i ty další) byl budíček v 7 ho-
din a snídaně v osm. Následovala přednáš-
ka a prezentace na téma protidrogové pre-
vence, která se nad očekávání vyučujících i 
díky našemu zájmu  poněkud „protáhla.“ 
Posvačili jsme banán a po bramborových 
knedlících s uzeným a špenátem k obě-
du nás čekala cesta lesem do Kraslic. Pan 
správce nás část cesty navedl, abychom ne-
zabloudili a cestou nasbíral i hříbky, které 
začaly po dnech velkého sucha a tepla ko-
nečně růst. 

V Kraslicích jsme si  prohlédli krásnou bu-
dovu Městského úřadu, kostel Božího těla, 
někteří si zakoupili pamlsky a vydali jsme 
se zpět. Celou zpáteční cestu nás provázel 
déšť a posledních cca 10 minut doslova 
„slejvák.“ Promoklí a hladoví jsme se vráti-
li do chaty, kde nás čekala svačina – jogurt 
a pro ty hladovější ještě chléb s máslem a 
sýrem nebo marmeládou. 
Následovaly další hry a shlédnutí celove-
černího filmu s drogovou problematikou 
Trainspotting. Už jsme se celkem poznali, a 
protože kluků bylo 5 a dívek 10, měli kluci 
z „čeho“ vybírat. 

Další den, tedy v pátek, nás čekala prezen-
tace a beseda na téma první pomoc, která 
byla opět zajímavá i poučná. V 10,45 hodin 
jsme se vydali na další túru, tentokrát na 
rozhlednu. Některým z nás se nechtělo, ale 
vidina jogurtové zmrzliny a dalších dobrot 
byla silnější.

Po návratu a svačince šli kluci připravovat 
dřevo na večerní táborák. Večeře byla ten-
tokrát již v 17 hodin, abychom na buřtíky 
patřičně vyhládli. Gulášek s těstovinami 
byl skvělý a paní kuchařka Ilonka větším 
jedlíkům ráda přidávala. Děvčata z učeb-
ních oborů Farmář a Zahradník  připravo-
vala noty k písničkám a ladila kytaru. 
Konečně se rozvinula vůně zapáleného 
dřeva, opékaných dobrot a my jsme seděli 
a zpívali. Některým to šlo lépe, jiní se ale-
spoň snažili. V závěru večera zahrál i za-
zpíval pan správce, ohýnek dohasínal a my 
jsme se chystali potřetí a naposledy do „ha-
jan.“ Byla opravdu zima – hory nám daly 
jasně najevo, že podzim je již za dveřmi. 
Ráno jsme se probudili a byl dokonce „še-
divák.“ Po snídani jsme si zabalili věci, 
uklidili pokoje a v 9,30 hodin jsme zamávali 
na rozloučenou. 

Shodli jsme se na tom, že to bylo prima a 
jeli bychom znovu. Alespoň trochu jsme se 
vzájemně poznali, učitelé zase nás a dou-
fáme, že  nám dobrá parta vydrží po celou 
dobu studia ve Středoklukách.

 Účastníci zájezdu
Sepsala Ing. Václava Vlčková

Vedle Loun je v Jimlíně Zámek Nový Hrad. Půl hodi-
ny autem nebo necelou hodinu autobusem ze Zličí-
na. Ze zámecké věže je výhled na České středohoří, v 
prvním  patře obnovené historické stropy a obrazy i 
výstava papírových modelů hradů a zámků, v příze-
mí opravené hospodářské místnosti. I sklepení jsou 
přístupná. A na nádvoří Zámecký šenk. Půldenní 
výlet pro celou rodinu.  
 Pavel Bareš

Tip na  
výlet
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… vzor pro malé houbičky. 
Foto: Pavel Janáček

FOTOSOUTěŽ 
Pavel Bareš z Kněževsi se stal vítězem fotosoutěže „Kněževes z…“, uveřejněné 
v Kněževákovi č.2/2015. Jeho odpověď: „Velmi zdařilá fotografi e okolí č.p. 4 
v Kněževsi, bývalé staré hospody … „. Věcné ocenění – kniha historické Prahy 
a kalendář obce na rok 2016 – bylo panu Barešovi předáno na 10. Čajích pro 
seniory dne 24.10. LP 2015. Gratulujeme.

 „Kněževes z jiného pohledu …“

 Pomník padlým v 1 sv.válce a pamětní deska

Pomník-sousoší-byl postaven v r. 1928, zhotovil ho sochař Vytvar ze Slaného. Slavnostní odhalení se konalo 10. června ve školní zahrádce 
před budovou školy. Věnován je těm, kteří ve světové válce položili své životy za svobodu vlasti. Pomník na paměť – „aby památka jejich 
uschována věkům příštím“ – byl postaven z dobrovolných příspěvků a péči místních spolků / Pamětní kniha obce Kněževsi str. 93, 94/. Po 
okupaci německými vojsky dne 15. 3. 1939 a vzniku Protektorátu Böhmen und Mähren musel být pomník odstraněn kvůli soše legionáře. 
Byla vykopána jáma za podstavcem a do ní sousoší uloženo. Hned po válce – po 6 letech – znovu byl pomník instalován na původní místo a 
dne 22. 7. 1945 znovu odhalen. Zároveň připojena Pamětní deska i obětem 2.světové války z let 1939 – 1945. Dodnes se tu konají pietní akty. 

K N ě Ž E V á K: zpravodaj obce Kněževes, ročník 16, číslo 3, říjen 2015, ev.číslo – MK ČR E 11212, redakce: Mgr. Luděk Černý, 
Barbara Kubů, korektura: Ing. Stanislav Poklop, Mgr. Luděk Černý, Barbara Kubů přepis textových článků: Marie Davidová, 
PaeDr. Lenka Černá, Mgr. Luděk Černý, externí fotografové zpravodaje: Jan Holan, Mgr. Luděk Černý, Mgr. Niké Slabová,
Ing. Ladislav Kašpar, Pavel Janáček, Jaroslav Boukal, Barbara Kubů, Bohdana Pavlíková, grafi cké zpracování: Jan Gaal,
tisk a distribuci zajišťuje: Obecní úřad Kněževes, sběrné místo pro zasílání příspěvků: Obecní úřad Kněževes,
U Národního výboru 62, 252 68, Tel.: 220950633, e-mail: knezevak.ou@seznam.cz,  internetové vydání Kněževáka:
www.knezeves.cz Výtisk zdarma. Články obsažené ve zpravodaji nemusí vyjadřovat názor Obecního úřadu Kněževes 
a redakce. Všem dopisovatelům do Kněževáka děkujeme.  ©2015

Čermačka ( rybník v Kněževsi ) - pohled od ALP.

V příštím čísle Kněževáka se dočtete...

 

... jak skončily akce Svazu 
žen v Kněževsi

... oslavy 
„Lípy tisíciletí“

... jaké akce 
nás čekají 
začátkem nového 
roku 2016 

… o tom všem i více se dočtete 
v příštím čísle Kněževáka.

2012 – oprava pomníku padlých
v I. a II. světové válce u ZŠ v Kněževsi



30. DUBEN LP 2015
ČARODĚJNICE

10. ŘÍJEN LP 2015
DÝŇOVÁNÍ


