
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

    

                                     

                             S L O V O  

                            STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané,  
v krátkosti vás seznámím s tím, co 

se odehrálo v poslední době. Po 

několika doplněních Územního 

plánu Kněževse se nám podařilo 

28. 5. schválit poslední verzi. 

Tímto byla završena téměř 

pětiletá práce s velmi důležitým 

dokumentem pro budoucí vývoj 

obce. Podle tohoto ÚP se bude 

vyvíjet a řídit rozvoj obce řadu 

následujících let. 

Počátkem května začala velká 

rekonstrukce  ZŠ, která spočívá ve 

výměně střechy a obou stropů. 

Někteří občané tento krok 

kritizovali. Odborníci ovšem 

prohlásili, že tento zásah přišel ve 

správnou chvíli. Nosné trámy 

střechy i stropů byly napadeny 

dřevomorkou a tak došlo ke 

značnému průhybu. Na tuto 

rekonstrukci školy odsouhlasilo 

zastupitelstvo kraje dotaci ve výši 

3,8 miliónu Kč. Smlouva ale není 

podepsána a my musíme doufat, 

že tomu tak bude. 

                                      pokračování uvnitř 

 
 
 
pokračování uvnitř 
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     ZPRAVODAJ OBCE KNĚŽEVES          ROČNÍK 13          ČERVEN          ČÍSLO 2 / 2012      

Několik osudových dní ve vzpomínkách paní Boženy Ešnerové rozené Zemanové, 

 která do svých 15 let žila v Lidicích 
 

10. červen 1942, obyčejná středa, pracovní den uprostřed týdne; pro obyvatele Protektorátu 

Čechy a Morava všední den plný strachu, co se bude dít po atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. Pro většinu obyvatel den jako jiný, zatím nikdo netušil, co se 

odehrává v Lidicích, kam večer 9. června dorazily oddíly SS, údajně na „obyčejnou“ prohlídku. 

Božence je právě 18 let a pracuje v cukrárně svého strýce v Poděbradech, kde je spolu se svojí 

sestrou Helenou policejně hlášena k trvalému pobytu. Maminka a tatínek žijí a pracují v Lidicích. 

Osudného dne se děvčata dozvídají z vysílání rozhlasu, že Lidice byly v souvislosti s atentátem 

podrobeny prohlídce, další zprávy jsou horší, děsivější, a nenechávají nikoho v klidu. Blíží se 

svátek Antonína, a Boženka se spolu s tetou rozhodla, že se do Lidic vypraví, jednak zjistit, co se 

v rodných Lidicích děje, jednak popřát milovanému tatínkovi vše nejlepší k svátku. Nikdo netuší, 

do jaké pasti se vypravily. Cesta vlakem do Prahy proběhla klidně, cesta autobusem směrem na 

Kladno už naháněla strach. Nikdo nemluvil, od Středokluk už byl vidět dým nad údolím, kde byly 

Lidice, autobus nesměl v blízkosti Lidic zastavit, takže Boženka s tetou vystoupily až v Buštěhradě. 

Měly štěstí, u autobusové zastávky narazily na řídícího buštěhradské školy, který Boženku poznal, 

a hned jí naznačil, aby v žádném případě do Lidic nechodila, naopak aby se co nejrychleji vrátila 

zpět do Poděbrad. Ale byl už večer, co teď? Pomocnou ruku podali Kalendovi, známí a opravdoví 

přátelé. Riskovali své vlastní životy, když ubytovali osoby, které nebyly policejně hlášené. Další 

pomoc přišla od obecního četníka, který si vzal k sobě osobní knížku Boženky i její tety pro 

případ, že by někdo obě ženy viděl. Pak by mohl argumentovat tím, že má knížky u sebe právě 

kvůli policejní přihlášce. Tolik odvážných lidí, které nikdo nikdy neodměnil za statečnost, přestože 

všichni věděli, co se v Lidicích stalo a přesto neváhali pomoci. 

A to se už Boženka postupně dozvídá o hrůzách, které se v Lidicích odehrály. Pomalu jí dochází, 

že dárek tatínkovi k svátku už nikdy nepředá, že už nikdy nezajde na kúr do kostela, kde jako malá                                                                                      

                                                                                    s kamarádkami  zpívala  při  mši,  že  si  nikdy               

                                                                                     nezatancuje s kamarády při tancovačce.  

                                                                                                              pokračování uvnitř zpravodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                               

                                                                                         LIDICE JAK JEŠTĚ VYPADALY      

                                                                                                    9. ČERVNA  1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Pohled od severu z místa dnešních „nových Lidic“ 

 70 let od vyhlazení obce Lidice 10. června 1942 
 

                                                                                                                                                                              foto  archiv Památníku v Lidicích 

       Lidický kostel sv. Martina 



 

 
 

DĚTSKÝ DEN V KNĚŽEVSI / V sobotu 2.6. odpoledne jsme se sešli v hojném 
počtu na sportovním hřišti, abychom oslavili Den dětí. Bohatý program plný 
soutěží, ukázek, zábavy a odměn nám odstartovali pracovníci Celní správy, 
odbor 03 – Pátrání a dohledu, kteří předvedli ukázku výcviku psů na 
vyhledávání drog a tabáku.  Byl vybrán dobrovolník „figurant“ z řady dětí 
jako „dealer“, který byl zdárně během několika vteřin speciálně vycvičeným 
psem odhalen. O další zpestření  se postarala Policie ČR, která umožnila 
vyzkoušet  nejen dětem, ale i rodičům střílení z laserových pistolí na cíl. 
Místní hasičský sbor přistavil hasičský vůz a děti si mohly pod dohledem 
jednoho z členů vůz náležitě prohlédnout. Na své si přišli i ti nejmenší.  Měli 
k dispozici nafukovací atrakce, kde se mohli patřičně vydovádět. Malování na obličej proměnilo každý dětský obličejík na 
postavičku z pohádek a komiksů. Tradiční přetahování lanem děti proti rodičům ukončilo toto krásné odpoledne, děti 
spokojeně odcházely s náručí plnou dárků. Děkuji všem dětem a rodičům za účast, doufám, že se příští rok opět sejdeme. 
Děkuji všem sponzorům a všem těm, kteří se na přípravách podíleli. Vaše radost je naší odměnou!                      Krausová Kateřina  

 

 

 

 
 

 

 
 

                                  
 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ / Tak jako každým rokem, konalo se i letos na Svátek 
matek vítání nových kněževeských občánků. Protože byla budova základní školy 
vystěhovaná z důvodu plánované rekonstrukce, sešli jsme se v prostorách školy 
mateřské. Starosta obce pan Stanislav Kettner přivítal dva malé kněževáčky – 
Tadeáška Huga Dobersteina a Šimonka Drábka. Oba přišli v doprovodu nejen svých 
rodičů, prarodičů, ale vítání Tadeáška si nenechala ujít ani prababička paní Pejclová 
a „strýček“ Jakub. Malého Šimonka Drábka zase doprovázel „velký bráška“ 
Štěpánek, který si tak obhlédl i hračky a otestoval prostředí, kam už bude brzy 
docházet. Paní učitelka Mgr. Iva Farová se svými žáky připravila pásmo písní a 

říkanek. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy, obdrželi od obce finanční dárek, Šimonek s Tadeáškem knížky a maminky 
kytičku. Za Komisi školskou, kulturní a sociální byl vítání přítomen pan JUDr. Ondrej Dojcsan a Ing. Václava Vlčková. Tak zase 
za rok a ať se počet nás kněževeských navýší ještě ve větší míře. Školku obdivují i  přespolní  a staro-nová škola bude jistě také 
příkladnou  vizitkou naší krásné obce.                                                                                                         Za OÚ Kněževes Ing. Václava Vlčková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  

KNĚŽEVÁK                                             ČSŽ – Klub Kněževes                                          2/2012 

60 let ČSŽ v Kněževsi / 15.7.2012 uplyne 60 let od založení Českého svazu žen v Kněževsi. 

Zakladatelkou byla pí Božena Součková. Na počest tohoto výročí pořádáme o letošních prázdninách 

pro dospělé i děti pěší výlet do Lidic nebo cyklovýlet Kněževes-Lidice-Červený Hrádek-Kněževes. Bližší 

upřesnění termínu a trasy bude v naší nástěnce u obchodu.                 Za ČSŽ-Klub Kněževes Krausová Kateřina 

 

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 



 

 
 

 

 

 
                                                  foto: LURO 

                     montáž nových regálů v hasičské zbrojnici 

vv autě zleva : Seiner,          Kotrouš, Čefelín st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zleva : Čefelín ml., Pejcl, Matiášek, Kratochvílová, Botka, 

Souček, Čefelínová, Kratochvíl 

 

Recyklujte s hasiči 
Náš sbor dobrovolných hasičů se přihlásil do soutěže 
„Recyklujte s hasiči“. Jedná se o celoroční sběrnou akci sběru 
starých nebo vyřazených elektrospotřebičů. (pračky, 
ždímačky, televize, videa, radia,vysavače, fény, kulmy, staré 
vařiče, lednice, mikrovlné trouby a veškeré drobné 
spotřebiče) 

Sběrná místa: 
Kratochvíl Pavel   Nová Čtvrť 95             603 937 819  
Pejcl Václav   Na hlavní silnici                 724 549 922 
Botka Ondra Metal Produkt                    607 866 020 
Čefelín Václav K rybníku                           607 866 020 
Černý Luděk Na Slovance 45                    723 104 562 
Po předběžné dohodě jsou hasiči schopni větší spotřebiče 
odvézt na místo určení.           

 

 

 

 

 

 HRÁČI RUDNÉ V POSLEDNÍCH MINUTÁCH ZVÝŠILI TLAK… 

 

 

 

 

 

 

 

 

.        www.knezevessokol.estranky.cz                                        foto: LURO 

…TEN NAKONEC VYÚSTIL VE VYROVNÁVACÍ GÓL NA 1 : 1 

 
Dne 26. 5. 2012 proběhla ve Středoklukách na koupališti okrsková soutěž ,,O pohár starosty okresu Praha-západ“. Soutěže se zúčastnilo pět 
sborů. SDH Středokluky muži a ženy, SDH Kozinec, SDH Kněževes, SDH Libčice-Letky a SDH Roztoky. Požární útok proběhl jednokolově. Za 
SDH Kněževes startovali: Kotrouš Jaroslav, Danko Pavel, Cajthaml Pavel, Čefelín Václav ml., Labač Jiří, Máslo Ondra, Hikl Honza. Jen díky 
menšímu zaváhání našeho proudaře nás dokázalo porazit 
pouze družstvo sousedních Středokluk. Konečné pořadí:          
1. Středokluky,  2. Kněževes,  3. Libčice-Letky,  4. Kozinec,  5. 
Roztoky. Všem zúčastněným by jsem rád poděkoval za fandění 
a podporu našeho družstva.    
Za SDH Kněževes Kratochvíl Pavel 

 

 
 
 

Hasičská zbrojnice prošla v jarních měsících stavební 
úpravou, kterou provedla firma p. Sochora a 
financoval obecní úřad v částce 120 tisíc. Jednalo se 
o přístavbu k zadní části budovy zbrojnice. Tento 
přístavek nahrazoval variantu zvýšeného patra, které 
chtěli původně hasiči zbudovat uvnitř zbrojnice. 
Vytvořením nového skladového prostoru se uvolnilo místo pro lepší parkování hasičského vozu i s  přívěsem pro rychlejší výjezd k požáru. 
Výstavba přístavku se nakonec za podobných finančních nákladů jevila jako technicky vhodnější. V sobotu 21. dubna se pak hasiči sešli na 
brigádě, aby postavili nové úložné a pracovní prostory a provedli generální úklid. Tohoto setkání bylo dále využito i ke společnému 
posezení, jako poděkování všem soutěžícím za účast na závodech v minulém roce. Pro brigádníky byl připraven oběd ( vynikající gulášek 
uvařil V. Čefelín st.) a dále se odpoledne grilovala krůta a samozřejmě nechybělo „točené“. Hasičská sobota se podařila jak pracovně tak i 
posezením, kde se všichni dobře bavili a zábava skončila až v pozdních hodinách.                                                                                                      R. 

 

 
Kněževes - Středokluky B 1 : 2 ( 0 : 2 )  
Středokluky, jako vždy, namotivovány na nejvyšší míru. Musíme ale uznat, že hráči pro to 
udělali vše. Ani jeden míč pro ně nebyl ztracen, obětavost by mohli rozdávat a jejich chuť 
po vítězství byla větší než naše. Naši hráli také velmi dobře, ale ten kousíček obětavosti a 
možná i štěstí tam chyběl. Celkově to byl až nadprůměrný zápas. Je také potřeba si 
vyjasnit priority některých hráčů v našem mužstvu. Ve druhém poločase bylo mužstvo sice 
oslabené, paradoxně však snížilo a až do konce zápasu se rvalo alespoň o bod. 

Hostivice B - Kněževes 5 : 0 ( 2 : 0 )  
Největší porážka v této sezóně. Z 
nejrůznějších důvodů chybělo SEDM 
hráčů, takže je vlastně úspěch, že se 
sešlo dost hráčů, utkání se odehrálo 
a nemusela se platit pokuta. 
Kněževes - Rudná B 1 : 1 ( 1 : 0 )   
Po tragických Hostivicích výborný 
zápas s Rudnou. Bohužel už bez 

možnosti bojovat o postup. Ten jsme 
ztratili v předchozích zápasech. Od 30té 
minuty jsme vedli, vyrovnání přišlo až 
sedm minut před koncem. Remíza je asi 
spravedlivá, škoda nevyužitých šancí za 
stavu 1 : 0, soupeř by se asi už nechytal. 
Jinak ale na tuto soutěž výborný zápas. 
čerpáno z internetových stránek  
TJ Sokol Kněževes  - Fotbal                           pozn. LURO 

  
  
  
  
  
  

VÝSLEDKY 

KNĚŽEVES JENEČ B 5 : 2 
KNĚŽEVES ROZTOKY B 5 : 1 
TURSKO KNĚŽEVES 2 : 1 

KNĚŽEVES Č. ÚJEZD B 5 : 1 
JINOČANY B KNĚŽEVES 1 : 4 
KNĚŽEVES STŘEDOKLUKY B 1 : 2 

HOSTIVICE B KNĚŽEVES 5 : 0 
KNĚŽEVES RUDNÁ B 1 : 1 

DRAHELČICE KNĚŽEVES 2 : 1 
KNĚŽEVES TUCHOMĚŘICE B 5 : 0 

ZBUZANY B KNĚŽEVES  

 

KNĚŽEVÁK                               SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ                                   2/2012 

TJ SOKOL KNĚŽEVES 

http://www.knezevessokol.estranky.cz/


 

 
Usnesení č. 6/22 veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 12. 3. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva a Rady obce od posledního veřejného zasedání konaného dne 12.  12. 2011 
2. Zprávu předsedy Komise pro životní prostředí a rozvoj obce p. Červeného o akcích, které byly uskutečněny, právě probíhají či jsou 

v plánu na nejbližší období. 
3. Zprávu p. Černého o plánu společenských akcí na období do 30. 6. 2012 

  

Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 26. 3. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.   Zadání opravy barokní brány a sochy sv. Jana Nepomuckého Na Slovance. Poslední oprava proběhla před 14 lety.  
2.   Úpravu hasičské zbrojnice tak, že místo původně navrhovaného umístění regálu na uložení drobného vybavení bude postavený 

přístavek dostupný z vnitřního prostoru. Odhadované náklady cca 200.000 Kč. 
3.   Vyčištění Ouvalky a potoka od nánosu. 
4.   Zahájení příprav 925 let obce; koordinátorkou příprav je jmenována V. Vlčková. Další členové přípravného týmu jsou: Souček, Černý, 

Kašpar, Horáková, Dojcsan, Pavlíková, Kratochvíl. Pracovní schůzka týmu se uskuteční 4. 4. 2012 v 18 hodin 
 

Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 23. 4. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1.   Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na historické bráně Na Slovance v ceně 158 130,- Kč bez DPH. 
2.   Dotaci, přijatou z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 3 781 159,- Kč, určenou na „Stavební úpravy objektu ZŠ v Kněževsi čp. 54“ 
3.   Doporučení hodnotící komise o výběru firmy Spilka a Říha s.r.o. na zakázku „Stavební úpravy objektu ZŠ v  Kněževsi čp. 54“. Výběr byl 

proveden ze tří uchazečů – Swietelsky stavební s.r.o., Spilka a Říha s.r.o., Kočí a.s..  
4.   Provedení voděodolného soklu u Pastoušky v rámci rekonstrukce fasády tohoto objektu. 
5.    Výpověď p. Ulmanové z nájemní smlouvy ze dne 3. 6. 2008 na užívání předzahrádky u Pastoušky z důvodu nutnosti postavení lešení 

okolo celého objektu v rámci rekonstrukce fasády. 
6.    Zřízení dočasného vstupu a poskytnutí obecního pozemku 4m

2
 p. Divišovi až po udělení stavebního povolení na rekonstrukci půdního 

prostoru u čp. 27. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1.   Výstavbu mobilní betonárny firmy SKANSKA a.s. z důvodu zhoršení životního prostředí. 

 

Usnesení č. 25 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 7. 5. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.   Umístění sběrného kontejneru na šatstvo (nabídka od společnosti Regios); kontejner bude umístěn vedle kontejnerů na tříděný odpad 
u obchodu, je potřeba připravit zpevněný podklad o rozměru cca 5 m

2
, cenu navrhuje p. Sochor cca 19.000,- Kč 

2.   Zprávu starosty o průběhu prací na další rekonstrukci budovy základní školy, které zatím probíhají v souladu s projektem. 
3.   Použití daru v rámci akce „Žijeme zde společně“ ve výši 1,7 mil. Kč dle rozhodnutí Rady ZO ze dne 30. 4. 2012 
4.   Žádost firmy Skanska o souhlas s provozováním mobilní betonárny po dobu 30 dní a s používáním obecní veřejné komunikace a zdroje 

pitné vody po dobu rekonstrukce dráhy Letiště Praha. 
 

Usnesení č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 28. 5. 2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.   Ve věci územního plánu takto: 
I.Zastupitelstvo obce Kněževes bere na vědomí vyhodnocení uplatněných stanovisek, připomínek a námitek včetně návrhu 
rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Kněževes uplatněných podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., které jsou uvedeny 
v návrhu pořizovatele na vydání územního plánu ve sdělení čj. MUCE18322/2012 OUPSR z 23. 5. 2012 
II.Zastupitelstvo obce Kněževes bere na vědomí, že nabytím účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán 
Kněževes, končí platnost Územního plánu obce Kněževes, jehož závazná část byla vymezena obecně závaznou vyhláškou č. 1/1996 z e 
dne 8.7.1996 a jeho změny, vydané obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 ze dne 7.10.2002. 
III.Zastupitelstvo obce Kněževes ověřuje, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
IV.Zastupitelstvo obce Kněževes vydává podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. územní plán Kněževes formou opatření obecné 
povahy a zároveň rozhoduje podle § 172 odst. 5 zákona 500/2004 Sb. o námitkách tak, jak je uvedeno v části odůvodnění 
k předmětnému opatření obecné povahy. 

2.   Rozhodnutí nezapojit se do projektu Interreg D-air (viz informace o projektu prezentovaná starostou na minulém zasedání 

zastupitelstva) a nebude na plnění projektu participovat. 

3.   Vybudování cyklostezky v úseku od PSVS Nové Středokluky do obce Středokluky dle předloženého projektu vypracovaného pro obec 
Středokluky. Celková hodnota investice je Kč 834.000,- vč. DPH. Cyklostezka bude financována z 60% obcí Středokluky a ze 40% obcí 
Kněževes (z finančního daru od Letiště Praha). Termín výstavby je září 2012. 

4.   Rozpočtové opatření č. 2 předložené finančním výborem. 

5.   Převod pozemku KN st. 393 o výměře 29m
2 

v KÚ Kněževes od státu do majetku obce Kněževes. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Informaci starosty o průběhu prací na rekonstrukci budovy základní školy. 
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             Ne vždy bylo u Ouvalky místo pro klidné posezení. pozn.R. 

 

 
Informační komise  Oznamujeme občanům, že v případě odsouhlasení ZO dojde během měsíce července 2012 ke změně 
v kabelové televizi v Kněževsi dle podaného návrhu firmy ELMA, která TKR  spravuje. Změna spočívá v rozšíření příjmu 
nynější televizní ústředny a celkové digitalizaci. Jelikož ústředna bude šířit signál pouze digitálně, bude zapotřebí stávající 
televizory s analogovým tunerem dovybavit přijímačem DVB-T  (tzv. set top box). Televizory vybavené pro příjem signálu 
DVB-T stačí jenom naladit na digitálním tuneru. Součástí tohoto rozšíření bude v základní nabídce možnost přijímat – ČT 24, 
ČT 4 sport, Nova ČT 1, ČT 2, Prima family, TV Barandov, Nova Cinema, Prima Cool a Prima Love. Rozšířená nabídka pak bude 
doplněna mimo stávající programy o slovenské programy STV 1, STV 2, TV Doma,  TA 3, TV Patriot, JOJ, JOJ+ a dále o 
Eurosport a to za stávajících cenových podmínek. Před úpravou kabelové ústředny budeme občany podrobněji informovat 
formou letáků jak o termínu přechodu na digitální příjem pro domácnosti, tak o způsobu přeladění a číslech kanálů.  
                                                                                                                                                                                                                        za Informační komisi R. Souček 

 
 
 
 
 
 
 

          Místopis – U Ouvalky.  Rád chodím pěšky po vesnici a představuji si, jak se za staletí měnila a jak asi vypadala a žila v  době našich 
prarodičů a dříve. Podle velikosti a výstavnosti statků a podle toho, že se toto malé sídlo dobře vypořádalo s historickými změnami a 
významnými podmínkami, limitujícími územní polohu vesnice až do vzhledu, který má dnes, měli na dějinný vývoj vliv dobří hospodáři. 
          Sídlo vzniklo nejspíše z potřeby zkrátit cesty z bydliště na pole. Ač velmi staré, nenese žádné charakteristiky běžných starobylých 
vesnic. Význačné statky byly postaveny hospodárně kolem snížení geologického profilu a u potůčku , aby se šetřila orná půda a nebylo 
daleko k vodě. Další zástavba vznikala  kolem těchto velkých statků.  Je tu proto nadobyčej mnoho slepých ulic. Vlivem vlastnických vztahů 
k polím a statkům a blízkosti velkých vesnic zde není např. kostel. V Kněževsi není ani typická náves, jen se podle okamžitých potřeb 
vytvářely a vytvářejí komunikační uzly – plocha u  Ouvalky, obchodně hospodářské centrum na bývalé hlavní silnici kde je restaurace a 
penzion Maštal, rozšíření cesty před penzionem U Tetičky, prostor před zdravotním střediskem a školkou a místo dětských her a sportování 
na křižovatce v nové čtvrti. 
           Nejraději si na chvilku vždy sednu u Ouvalky. Dívám se na dvě vzrostlé vrby a napadá mě, že to tady asi dříve vypadalo trochu jinak. 
Vrby poukazují na zamokřený terén. Jedna je ozdobná „městská“. Určitě byla vysazena „na parádu“. Druhá je neudržovaná košíkářská. 
Možná to je pozůstatek vrbovny, která byla zdrojem materiálu pro výrobu košíků a pletených potřeb pro hospodaření. Podle výšky kmene 
tato vrba vyrostla v době, kdy se tu již proutí nepěstovalo (je příliš vysoká). Z toho soudím, že někdo z obyvatel okolních domků možná na 
památku někoho nebo něčeho vysazoval tradičně sazenice původních vrb po úpravách okolního terénu. U Ouvalky bylo také jediné místo 
v Kněževsi vhodné na plavení koní, jako napajedlo a brod. Domnívám se, že původní terén byl podstatně nižší a že současná úroveň je 
vytvořena dodatečnou navážkou. Navážka může souviset se skrývkou pro 
bývalou cihelnu, která byla na místě nynějšího zdravotního střediska. Ta 
využívala zásob kvalitní cihlářské hlíny, ale v provozu se dále neudržela z jiných 
ekonomických důvodů. Na oploceném plácku nad sochou Panenky Marie rostou 
dva velké stromy. Bříza a zejména nádherný dub.  Úžasně vypadá i votivní malba 
a celé průčelí objektu pana Červeného a dřevěné brány v bezprostřední blízkosti. 
          Krásné, nové dětské hřiště přibližuje část prostoru potřebám nejmenší 
generace občanů Kněževsi a vodní nádrž, do které se pokaždé chvíli dívám, dává 
celému prostoru specifický zklidňující nádech. No není to čarovné místo? 
         Takto vnímám plácek U Ouvalky já.  Bylo by hezké, kdyby se ozval někdo, 
kdo si z vyprávění předků pamatuje, jak to skutečně bylo a napsal do Kněževáku 
reálnou verzi této mojí představy.                                                                    B. Trojan 
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Výzva pro podnikatele! V obci máme dnes možnost vložit Vaši firmu na interaktivní mapy, které jsou 
součástí oficiálních stránek obce Kněževes. V případě zájmu zašlete informace (provozní dobu, 
kontakt), možný i stručný popisek o firmě plus fotografii, na e-mail web-knezeves@seznam.cz 
 
 

NAPSALI JSTE NÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setkání v restauraci „Maštal“                   v Kněževsi  19.5. 2012. 
zleva nahoře:  L.Skočdopolová,  M.Mařik,  S.Kubr,  A.Černý,  J.Kynzl,  J.Zýková,  E. Pacáková 
zleva dole:  V. Čermák,  V.Marvalová,  J.Rákos,  P.Říha,  p.učitelka J.Uxová,   H.Pejclová,  
M.Votavová  a   V. Valentková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Osmiletá střední škola Středokluky roku 1957.  

SRAZ  SPOLUŽÁKŮ PO 55 LETECH 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:web%2dknezeves%40seznam%2ecz


1.  tryzna  1945 na dnešním pietním území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lidické ženy (zprava : Jedličková , s dítětem Müllerová ,  
Petráková, hlava vzadu Kopáčková , vedle Kubelová a zcela vlevo 
Maštalířová) pokládají věnec obětem lidické tragédie. 

Manželé Suchých z Lidic, tehdy bydleli na 

Buštěhradě  a  to je zachránilo. 

 

 
Pokračujeme v dalším desetiletí končící dvojkou. Tentokráte ve smutném období, které přinesla 2. světová válka i do naší obce. Jelikož 
Pamětní kniha obce Kněževse z roku 1922 se musela toho času (r. 1940) odevzdat Okresnímu úřadu a byla uložena v Archivu země české, 
jsou zápisy z tohoto období let 1941 až 1945 spojené v jeden celek, který zachycuje nejenom nelehký život v naší obci, ale i dění v Čechách za 
okupace. Toto všechno bylo zapsáno a doplněno po skončení okupace v r. 1945, kdy byla kronika opět vrácena a v zápisech pokračováno…. 
Rok 1942 byl nejen pro naši vesnici spojen s tragedií pro nás velmi blízkých Lidic…                redakce LURO                                                                                                                                                                                                       
       Ještě 26. května 1942 přijímá Heydrich členy t. zv. protektorátní vlády, k nimž promlouvá varovná 
slova na adresu nesvědomitých a neodpovědných živlů. Byl to tehdy jeho poslední projev. Dne 27. 
května 1942 je českými vlastenci za své zločiny popraven. K. H. Frank používá dané situace, aby 
dokázal Hitlerovi, že je osobou nejen nepostradatelnou, ale i vhodnou k nejvyšším funkcím. Již v den 
atentátu vyhlašuje výjimečný stav a hrozí nejostřejším postupem proti celému národu. Když opatření 
německých orgánů nemají výsledku, ačkoliv se zatýká a popravuje, dává Frank povel k přepadení klidné nevinné, nic netušící obce Lidice. 
        Dne 3. června 1942 jest obec přepadena německou policií a vykonávány 
prohlídky ve všech staveních. Příslušníci rodin Horákovy a Stříbrných, jejichž 2 
členové byli v čsl. armádě v Anglii, jsou zatčeni a odvezeni do Kladna. Časně ráno 
dne 9. června 1942 byly Lidice Němci obklíčeny. Do obce byl vpuštěn každý, nikdo 
však z obce ven. Starosta obce byl první vzbuzen a v nočních hodinách zavolán do 
krajního domku se strany Buštěhradu, kde v přítomnosti vedoucích osob gestapa 
musel odevzdat hotovost obce, vkladní knížky, cenné papíry. 
       Obyvatelstvo obce bylo pak postupně buzeno a vyzýváno k oblečení a 
k opuštění domů s hotovostí a všemi cennostmi a vkladními knížkami. Muži byli 
ihned odloučeni od rodin a odváděni na dvůr Horákova statku, kde byli prozatím 
vtěsnáni do sklepa a když byl plný, do vyprázdněného chléva. Ženy a děti byly 
odváženy nákladními auty na Kladno a umístěny ve třídách kladenského gymnásia. 
Mužové, jichž bylo celkem 173 byli ráno vyváděni vždy po 10 na zahradu Horákova 
statku. Ke zdi stodoly sousední usedlosti byly postaveny slamníky, aby se vražedné 
kulky neodrážely a tam nastoupilo prvních deset lidických mužů, před nimiž zaujala postavení třicetičlenná popravčí četa německé policie. 
Potom byli přiváděni další, vždy desítka za desítkou. Ti museli nastoupit před těla svých mrtvých kamarádů. Tak se to opakovalo pětkrát, 
než byl katanům !dopřán zasloužený odpočinek“, tj. kořalka, uzeniny, pivo, což bylo ukradeno z lidických krámů a hospody. Podobná 
hostina byla uspořádána i na návsi, ač již obec hořela na všech stranách. 
       Vše co bylo možno odnést a odvést bylo uloupeno. Po přestávce bylo pokračováno na zahradě Horákova statku v  hromadném vraždění. 
Mužové, kteří již ze salv pušek a výkřiků kamarádů tušili, co na ně čeká, povzbuzováni stařičkým farářem p. Josefem Štemberkou 
nastupovali s hrdinným klidem na popravčí místo. Tak toto vraždění pokračovalo bez přestávky, až kolem 11 hodiny dopoledne leželo na 
zahradě Horákova statku 172 mužů v sedmnácti řadách. K nim přibyl ještě jeden nezjištěného 
jména. Ženy a děti pak v kladenském gymnasiu byly 10. a 11. června spisovány a 12. června ve 
večerních hodinách předjíždějí autobusy a odvážejí děti odloučené od matek. Po nich 
sedmnácti auty i všechny lidické ženy odvezeny do Německa a Polska. Celkem 195 žen bylo 
zavezeno do koncentračního tábora v Ravensbrücku a sedm žen z rodin Horákovy a 
Stříbrných bylo zastřeleno v Praze. Vypálená obec Lidice byla srovnána se zemí. Stavení byla 
nejdříve trhavými náložemi vyhozena do vzduchu a potom celý terén srovnán a přeměněn 
navezením orné půdy v pole. Nepodařilo se jim to, neboť Lidice vyrůstají znovu. Měly být 
vymazány z mapy a zatím se staly známým celému světu. A budou vítězstvím nad barbarským 
nacismem, nad brutálním Německem a zběsilou zločinností. Lidice budou žít!    A zároveň 
budou výstrahou do budoucnosti a stálým mementem k obraně národa a státu. 
       V den 9. června 1945 ve výročí vypálení Lidic konala se pouť českého lidu do zničené 
obce, aby poklonil se každý památce nevinně utracených lidických obětí. Ze zdejší obce zúčastnily se všechny korporace a spolky a školní 
mládež. Peněžitá sbírka na znovuvybudování Lidic byla občanstvem štědře podpořena.                                                                      (tolik kronika) 
 K lidické tragédii bylo mnoho napsáno a každý z nás se nějak setkal s tragickým osudem Lidic. Pro některé občany z Kněževse je tato událost 
zvlášť osobní a to nejen z důvodu blízkosti obcí. Proto jsme chtěli události z Lidic zachytit pohledem našich občanů, ať osobním, nebo jak 
byla zachycena kronikářem naší obce. Jako by se pod oním nánosem sedmdesáti let zastavil čas, když se člověk ocitá v blízkosti těchto 
příběhů pocházejících z pera pamětníků. Tehdy k nám začínají promlouvat pocity, jež pokládáme za dávno zapomenuté a překonané a 
poznovu živě, ba živelněji, zaplavují naši mysl. Tak vyvstávají otázky, které by měli zůstat napořád otevřené – kde je počátek toho, že mohlo 
dojít k tak velké tragédii jakým vyhlazení Lidic je. Když píšu tyto statě o Lidicích jako bych se přiblížil k neuchopitelnému obrazu, který by měl 
být varováním pro další generace. Říká se, že dějiny se opakují. Nedovolme proto nikdy tomuto návratu, ať by to bylo třeba jenom naší 
lhostejností k tomu, co se děje kolem nás…   „V upomínku na  paní Horákovou Marii, rozenou Sojkovou, nar. 6. 8. 1885 v Kněževsi,        
bydlící toho času v Lidicích č. 72, která byla zatčená 3. června 1942  
a zastřelena dodatečně v Praze dle stanného práva.“                            redakce LURO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 foto z archivu občanů Kněževse a Lidic 
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            Kostel se starou sýpkou. Stejné místo zpustošené nacistickým běsem. 

                      „ Jenom skřivan se k vám dolů vrací, 

                             je vám blíž než my a slyší spíš, 

                             čemu rozumějí jenom ptáci.“ 

                                                          Jaroslav Seifert 

 

 

 

 

              

                                  Dnešní pohled s památným stromem. 



                               

 
 

 

 

 

 

 
 Práce na rekonstrukci kulturního domu.l 

Úpravy parků a pokládání obrubníků. 

 

 
Dalším rokem s dvojkou je rok 1982, který je pro mnohé z nás nedalekou minulostí, ale kdo všechno si přesně vzpomene , co se vše 
uskutečnilo a vybudovalo před třiceti lety, v době kdy obec žila stavbou nového kulturního domu o brigádnických sobotách a nedělích. 
Samostatně jsme se kulturnímu domu již věnovali v rubrice „Z historie obce“ v čísle 3/2007.                                                               redakce LURO 
         Mám jako kronikář obce Kněževes před sebou na pracovním stole řadu poznámek, řadu čísel, řadu     
faktů o průběhu roku 1982 v naší obci. Nemohu si ale pomoci – musím nejdřív aspoň stručně 
podtrhnout ty stimulační prvky, které podstatně ovlivnily víc než kladný a významný průběh všeho dění 
v obci. Mám tím především na mysli skutečnost, že mladé vedení obce se nezaleklo obtíží, které se 
stavěly do cesty realizaci volebního programu, který se do co rozsahu finančního, co do rozsahu 
politického a kulturního a hlavně co do zapojení všeho občanstva nemá v historii naší obce obdoby. 
Můžeme směle říci, že všichni poslanci vzali záměry plánu za svou věc a pustili se s  chutí do práce, která v závěru roku 1982 byla 
korunována dalším úspěchem: po dokončení výstavby zdravotního střediska v roce 1977 byl v tomto roce – 26. listopadu 1982 – slavnostně 
otevřen a předán do užívání přebudovaný moderní kulturní dům. 
Jedním ze stimulujících prvků byla snaha, za všech okolností dodržet 
harmonogram těch prací, které na sebe navazovaly. To předpokládalo 
nejen zajištění materiálu, stavební techniky, finančních prostředků, ale 
hlavně – a to musím na tomto místě zdůraznit – lidí, kteří se dobrovolně 
vzdali svého odpočinku o sobotách a nedělích, a ráno v 7 hodin se scházeli 
pod vedením předsedy MNV Václava Procházky, tajemníka MNV Stanislava 
Kettnera, předsedy stavební komise Alexandra Valentka a případným 
dozorem na stavbě Antonínem Michlem, aby pokračovali v započatém díle. 
A byli to řemeslníci, odborníci i laici, byli to starší pracovníci i důchodci, 
muži v plné síle i mládežníci, i žáci devítiletky a ti všichni vynakládali 
všemožné úsilí, své síly, svůj um a dovednost k tomu, aby rekonstrukce 
Kulturního domu byla dokončena kvalitně a včas, to jest do dne 
slavnostního otevření 26. listopadu. Na všech pracích v průběhu 
rekonstrukce a výstavby Kulturního domu se vystřídalo celkem 249 občanů. V tomto čísle je zahrnuto 40 žen a18 pionýrů. Celkem 
odpracovali naši občané 27.659 brigádnických hodin. Musím se zmínit i o pomoci pionýrů stejně tak, jak to učinil předseda MNV  Václav 
Procházka ve svém slavnostním projevu, kde poznamenal, že i taková drobná pomoc, jakou pionýři ochotně a s  chutí prováděli, ať to bylo 
rovnání a příprava cihel pro zedníky nebo různé úklidové práce, byla stavbě KD na prospěch. „Takže“ – jak uvedl V. Procházka: „i ti kluci a 
děvčata byli platnými pomocníky a patří jim náš dík“. Společně se všemi přítomnými na slavnostní schůzi při otevření kulturního domu jsem 
vyslechl slova chvály, jimiž byla oceněna přímá i nepřímá zásluha našich žen o to, že výstavba kulturního  domu jakož i další akce, prováděné 
o brigádnických sobotách se konaly s jejich aktivní podporou – tím myslím péči žen o stravování brigádníků, kvalitně provedený úklid, jakož 
i vytvoření potřebného zázemí doma pro manžely, kteří volné soboty věnovali na brigádu. Tím se právě stalo, že leckteré práce musely ženy 
zvládnout doma samy, zejména v jarním a podzimním období. Ale nejen Kulturní dům zabral hodně volného času brigádníků. Byly zde i další 
akce, které bylo nutno provést a které si vyžádaly nejen hodně přemýšlení, jednání, pohovorů, dohod, ale hlavně dost šikovných a 
obětavých rukou: Čištění únětického potoka od mnohaletého nánosu, které se muselo provést před zatrubněním malého rybníčku 
podnikem PSVS (nákladem 105.000 Kč). Provedení drenážního systému pro svod nadměrného výronu spodních vod (hodnota akce 80.000 
Kč) v dolní části obce. Dále byla provedena oprava komínového tělesa ve škole a 
mnoho dalších akcí. 
Již 14. ledna se Rada zabývala nutností opravy mostu na Staré silnici, která je 
velmi frekventovaná. Přes tento most přejíždí denně mnoho těžkotonážních 
vozidel Železničního stavitelství, Vojenských staveb, Dopravních staveb a 
Montovaných staveb, kteréžto podniky tudy dopravují na svá staveniště 
stavební materiál různého druhu, ať je to písek, drť, štěrk, ale i obrovské 
několikatunové betonové panely. Opravu mostu provedou Dopravní stavby n.p. 
V předvečer 1. máje se konal jako každoročně Mírový oheň poblíž fotbalového 
hřiště. Předtím byla položena kytice květů u pomníku padlých, proslov Václava 
Černého, lampiónový průvod obcí. Velká účast občanů a školní mládeže. Na obě 
předmájové oslavy byly zorganizovány směny Národní fronty, zúčastnilo se jich 
po 50 občanech a prováděla se úprava veřejných prostranství a vyhrabovaly se 
silniční příkopy. 
Dne 14. září se konala na MNV ustavující schůze Národní fronty s novým předsedou, na nějž byla po odstoupivším F. Císařovi navržena a 
schválena s. Helena Šťastná. Dne 21. září podepsali zástupci MNV Kněževes a Svazu zahrádkářů smlouvu o dočasném užívání pozemku 
v rozloze 1,5 ha pro zahrádkářskou kolonii za roční úhradu 3.099 Kčs. Byla podepsána smlouva s manželi Mizerovými jako novými správci 
Kulturního domu. V březnu nastupuje za dosavadní administrativní pracovnici MNV Venuši Hympánovou paní Eva Pejclová.     (tolik kronika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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foto – archiv občanů Kněževse 

 



                          Lidice z jihu s pohledem na kostel a faru. 

  

 

 
 
 

 

Boženka s tetou si ráno 14. června vyzvedly od četníka své legitimace a vydaly se na zpáteční cestu, aniž by spatřily Lidice respektive  to, co 
z nich zbylo. Jak těžké bylo pro 18letou dívku smířit se s tím, že její milovaný domov už neexistuje. Velkou vzpruhou ve smutku dalších dní 
bylo vědomí, že maminka žije, je v pracovním táboře Ravensbrűck, a stále neutuchající naděje, že se jednou maminka vrátí!!! Pravidelně 
každý měsíc posílala děvčata mamince psaní a balíček s chlebem a jinými 
potravinami, kterých bylo v koncentráku tak málo, psala povzbuzující 
dopisy, jen zmínka o tom, že Lidice, manželé, děti již neexistují, tam 
nesměla být. Neuvěřitelně smutné tři roky uběhly, než se zbytky rodin 
mohly setkat. Pro Boženku a Helenu toto období skončilo „relativně“ 
šťastně, pro většinu lidických žen nikoli. Po návratu nenašly nic, a dlouho 
v sobě musely sbírat sílu začít nový život, v nových Lidicích. 
Toto byla osobní vzpomínka jedné lidické dívky, která „staré“ Lidice 
považuje stále za svůj domov, i když v době tragedie byla v povzdálí. Staré 
Lidice v jejím srdci žijí dál. 
A pro připomenutí už jen několik faktů: tragedie v Lidicích si vyžádala 173 
obětí mužů, kteří byli zastřeleni na zahradě Horákova statku, životy 60 
žen, které nepřežily pobyt v Ravensbrűcku či byly zastřeleny v Kobylisích 
a 82 dětí, které byly usmrceny v Chelmnu.    Věnujte jim všem vzpomínku. 
                                       Ze vzpomínek své maminky napsala Jana Horáková. 
 
 
 

 

V předešlém čísle jsem se zmínil o opravách kulturního 

domu a „Pastoušky“. Mohu dnes říci, že oba domy jsou 

téměř hotové. Na „Pastoušce“ byl proveden obklad 

z důvodu velké vlhkosti zdí. Tato nová metoda by měla 

značně vysušit objekt. Sečení trávy zatím provádí Petr Berka 

a posečení příkopů v obci i zbylých prostranství provedla 

firma pana Chládka. Tyto věci jsem pokládal za prospěšné 

vám vážení spoluobčané sdělit.                     Stanislav Kettner 

 
 
 
Někdo napsal a je v tom možná kus pravdy - je to kolega zastupitel z Roztok u Prahy Roman Jandík.... 
 "Homo politicus na pokraji vymření" 
Homo politicus byl v české kotlině označen za kriticky ohrožený druh poté, co klíčové posty šamanů a náčelníků jednotlivých skupinek ovládl zmutovaný 
poddruh homo politicus kriminalis. To vedlo k postupnému úbytku populace potentních politicus, jejíž malé nezdegenerované skupinky přežívají pouze v 
rezervacích v menších městech a na vesnicích, kde jsou pod dostatečným dozorem místních obyvatel homo demokratos. 
Ač poddruh kriminalis tvořil pouze promile z celkové populace politicus, jednalo se o velmi agresivní, ambiciózní a invazní živočichy, kterým se podařilo 
ovládnout klíčové loviště a migrační stezky s jediným cílem, parazitovat na ostatních jedincích. Nechuť ostatních homo demokratos k soupeření s poddruhem 
kriminalis vede jen k jeho větší dominanci v populaci. Celková letargie tlačí společnost k projevům agresivity a odsuzování posledních zástupců druhu 
politicus, kteří nemají s poddruhem kriminalis nic společného. Důvodem je fakt, že se jedinci vzájemně těžko rozlišují. 
Do svobodného teritoria běžných obyvatel druhu demokratos se začíná vměšovat i další autoritářský poddruh homo komunisma, který migruje přes Karpaty 
z východu a v současné době obsazuje zejména Ostravsko a sever Čech. V posledních letech se poddruhu komunisma nečekaně dobře začíná dařit i v 
Bruselu, kde byl jeho výskyt dříve monitorován pouze v zoo nebo soukromých výzkumných chovech. Běžní politicus se tak musí mít na pozoru nejen před 
východními sousedy, ale nově i sofistikovanějšími bruselskými kmeny. Skepse běžné populace v českém teritoriu vede k hledání falešných proroků z této 
rádoby mírumilovné tlupy homo komunismů s falešnou tváří, kteří čekají jen na správný okamžik, aby definitivně zatočili i s posledními jedinci homo politicus 
a následně okradli i zbytek obyvatel homo demokratus. 
Řešením vedoucím k záchraně homo politicus je větší angažovanost populace demokratos, která by dala voleným homo politicus větší sílu a tudíž i legitimitu 
k boji s kriminalis. Tyto demokratické principy je nutné nastavit zvláště v samotných kmenech politicus, které čítají od několika set k několika málo desítkám 
tisíc kusů. Volení náčelníků letadlovým způsobem, kdy celostátní náčelníky volí v lepším případě krajští šamani a nikoliv všichni obyčejní městští politicus, se 
ukazuje jako nefunkční model, který umožňuje poddruhu kriminalis pronikat na důležité pozice. Menší počty politicus v jednotlivých skupinách pochopitelně 
vedou při jejich množení k degenerativním změnám a nemocem. Některé menší skupinky nebo spíše sekty budou muset být vyhubeny, protože míra 
demence v jejich genech už nedovolí další křížení s běžnou populací. Otázkou je, zda běžní demokratos přestanou situaci kritizovat jen od ohňů a svou 
potencí přispějí k ozdravení populace homo politicus. 
 

A teď trochu to co se nás spojuje všechny....... politika na malé vesnici není to pravé, žijeme společně a musí nám jít o to, aby se nám tady 
dobře žilo. Jsou super dětské dny, čaje pro seniory a akce jako máje v naší obci a za to dík organizátorovi Luďkovi Černému a ostatním... 
určitě jsme se zapotili při stavění májky...... a Láďa Hanzlík vše dozoroval... 
Rekonstruujeme místní školu a to je super - bez dotace to by nešlo a dohlíží na to Milan se Standou. Sociální byty a jejich rekonstrukce, kde 
bydlí paní Ulmanová a Gunitšová, je dobré řešení - v tom nám pomáhá letiště Praha-Ruzyně, je to fajn. 
Tento rok opravíme naši školu - a opět, bez dotace by to nešlo. Máme to štěstí, bydlíme v blízkosti největšího letiště v naší republice a to 
nám pomáhá.  Nechci přehánět, ale není tolik obcí jako ta naše a zastupitelé v čele se starostou se snaží a je to vidět...jsme tým  
Pokud budete mít náměty, třeba kde je možné získat dotaci nebo granty, prosím, ozvěte se... 
Možná jen poznámka na závěr -  zastupitelstvo obce podporuje obnovu památek a myslím si, že je to dobře. Letos budeme rekonstruovat 
sochu sv. Jana Nepomuckého - víme všichni, kde to je ..... Je to jedna z našich nejstarších památek, jako je i naše škola.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      Hezké léto přeje Láďa Kašpar 
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LETIŠTĚ PRAHA - RUZYNĚ 
 

 

 

 

 

 

 
Provoz letiště byl zahájen 5. dubna  1937, kdy zde v devět hodin ráno přistál letoun DC-2 
Československé letecké společnosti na letu z Piešťan přes Zlín a Brno, o hodinu později pak 
letoun Air France na trati z Vídně do Drážďan. 
Letiště bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. Konstrukce letiště byla 
vyprojektovaná arch. Adolfem Benšem, který zvítězil v architektonické soutěži 1931. 
 

LETIŠTĚ PRAHA – RUZYNĚ PO  DOKONČENÍ VÝSTAVBY  ROKU 1937 

provizorní tribuna pro spottery 

Douglas DC-2            první letoun, který přistál na letišti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letiště patří bezesporu ke stavbám, které velice zasáhly a ovlivnily život v obci. Vždyť největší část polností patřící kdysi katastru Kněževse se 
nachází právě pod dnešním „Novým letištěm“. Nebudeme tady ale popisovat, jak se obec na základě rozvoje letiště měnila, o tom snad 
někdy příště. Podíváme se na jeho vznik, tak jak ho zachytil kronikář obce v zápisech z období let 1930 až 1937.                            redakce LURO 
Rok 1930 – Při státní silnici „Dlouhé míli“ na pozemcích obce Ruzyně a Kněževsi určeno místo pro zřízení státního civilního letiště. Z katastru 
zdejší obce odprodali k tomu své pozemky t. zvané „Na zadních lánech“ tito majitelé : J. Hrdina, rolník z č 30-16 korců, J. Javůrek, rolník z č 
14 – 9 korců, F. Javůrek, rolník z č3 – 13 korců, Rákos, rolník v Ruzyni 13 korců. Kupní cena za sáh čtvereční 35 Kč. S úpravou pozemků pro 
letiště započato na podzim tohoto roku. 
V sousedství kněževeského katastru, na katastru obce Ruzyně zakoupil 
stát pozemky na zřízení státního civilního letiště. V minulých třech letech 
provedena pozemní úprava pláně, zřízena asi 38 metrů hluboká studně 
s podzemní štolou. V tomto roce 1935 postaveny tři železné hangáry. 
Železo na ně vykládáno ve stanici Středokluky. Pro odpadovou vodu 
z letiště vykopána nádrž a z ní veden podzemní kanál údolím směrem ke 
Kopanině, který vyúsťuje za Kopaninou do potoka. Hlinou odváženou při 
kopání této nádrže zavezena byla rokle v Kněževsi před číslem 82, 81, 83. 
Touto roklí vedla v dřívějších dobách vozová cesta do polí zvaná 
„mostecká“. Vedla pod most přes st. silnici. 
Již od roku 1933 se pracuje na ruzyňském letišti „Praha“, které asi rok již soustřeďuje celý dopravně letecký provoz. Poněvadž tato velká 
stavba budí zájem i v naší obci, pro zajímavost uvádím některá získaná čísla a informace. 
Přesný záznam pracovních směn do poloviny roku 1937 činí 380 000 směn, což odpovídá stálému zaměstnání 323 lidí. Největší denní 
zaměstnanost se pohybovala při plánování přistávací plochy v prvním roce stavby, kolem 
550 lidí a pak hlavně při rozvinutí plného pracovního tempa v letech 1935 a 1936, kdy 
pracovalo denně až 750 lidí. Čísla jsou živými důkazy, že stavba měla vliv na snížení počtu 
nezaměstnaných. 
Při úpravě přistávací plochy bylo přesunuto 570 000 m3 půdy a oseto asi 900 000 m2 
země. Obestavěný prostor letištních budov měří přes 200 000 m3 a zastavěná plocha 
téměř 30 000 m2. Váha ocelové konstrukce hangárů činí asi 16 500 q. Položeno bylo 9,5 
km kanalizačního potrubí. Délka osvětlovacích, telefonních a jiných kabelů měří 60 km. 
Vydlážděno bylo asi 60 000 m2 plochy provozní. 
Letiště má 365 m nadmořské výšky a leží 200 m nad hladinou Vltavy, nebylo tedy možné 
připojení na pražský vodovod. Voda se čerpá ze studně asi 32 m hluboké, opatřené 
úchytnou štolou o obsahu 50 m3.  
Stavba je stále ještě v proudu. Především z důvodu bezpečného přistávání za špatné viditelnosti bylo nutno zvětšeti letiště asi o 150 ha. 
Znamená to prodloužení stavby. To provádí se v tomto roce směrem k Hostivici. Mimo to však i jinak je třeba letiště neustále zdokonalovati 
a přizpůsobovati novým požadavkům leteckého provozu, jeho bezpečnosti, rychlosti, pravidelnosti. Vždyť bude ještě upraveno 5 km 
provozních drah – přistávacích silnic, aby letiště vyhovovalo plně i mimo suché letní údobí.                                                              ( tolik kronika) 

V souvislosti se 75. výročím existence ruzyňského letiště byla za hřištěm u Staré 
silnice, která zde končí, u plotu letiště vybudována provizorní tribuna, která 
slouží pro spottery (fotograf, který čeká v blízkosti letiště a fotografuje letadla), 
aby zde mohli sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše. Mobilní 
tribuna byla slavnostně otevřena u příležitosti zahájení činnosti Klubu přátel 
letecké fotografie při Letišti Praha v sobotu 7. dubna 2012 a zůstala na tomto 
místě stát po celý měsíc. V budoucnosti by zde měla být vybudována pevná 
vyhlídka. Na vybraných místech se dále v oplocení letiště vytvořily také 
speciální otvory pro objektivy fotoaparátů, aby letečtí fandové mohli snadněji 
získávat své úlovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů odpovídá 
nejoblíbenějším místům, které veřejnost při focení letadel využívá.                     R. 
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR FK STŘEDOKLUKY / Ve Středoklukách se 8.5. konal volejbalový turnaj o pohár FK 
Středokluky. Ředitel turnaje Honza Dvořák jako vždy bravurně rozdal pokyny, rozlosoval první zápasy a za krásného slunného 
počasí se mohlo začít. Bylo 6 družstev. A hned padaly sázky – kdo vyhraje zápas Středokluky versus Kněževes? Byl to tvrdý boj 
– za stavu 1:1 se hrál rozhodující set a ten vyhrála Kněževes … byl to krásný zápas. Také ostatní zápasy si všichni užívali. Za  
Kněževes hrála 2 družstva (ELITA Kněževes A a Elita Kněževes B). Taktiku jsme zvolili takovou, že A bylo ženské družstvo. 
Počtem je doplnil pouze Martin Souček. Hráli moc hezky a mezi chlapskými družstvy se naše ženy umístily na krásném 5 
místě. Do finále se pak dostala ELITA B a Pidi Lidi z Buštěhradu. Přestože Kněževes vyhrála, skončila celkově na 2 místě 
vzájemným zápasem … Vítěz získal „pohár“ – skleněnou mísu plnou vynikající zmrzliny.  Byl to krásný den plný míčových 
zvratů. A jako doplněk krásného dne se hned vedle volejbalového hřiště také soutěžilo – hasičská drobotina i dospěláci. Byl to 
krásný pohled na 3-4 leté „hasiče“, jak bojují s proudnicí a po doběhu do cíle si někteří utřeli i slzičku …                                    Luc 

 

 VOLEJBAL NA ŠUMAVĚ / Volejbalisté TJ Sokol Kněževes se ve dnech 
8.-10.června zúčastnili víkendového soustředění na Šumavě a 
Německu. Stejně jako vloni si tentokráte na 6. ročníku volejbalového 
turnaje smíšených družstev amatérů „O pohár Koutského zámku“ 
v zámeckém sportovním areálu v Koutě na Šumavě změřili síly 
s tamějšími volejbalisty. Pořadatel turnaje Sokol Kout na Šumavě 
připravil pro 14 družstev dva volejbalové kurty. Zápasy se odehrály na 
antuce a písku. Družstva si vylosovala hřiště a bylo hráno systémem 
každý z každým ve skupině.  Vítěz a druhý ze skupiny si zahráli o 1.-
4.místo. Na prvním místě se umístnili Trubky Týno, na druhém Sokolíci 
Blížejov, třetí byl Baba team, čtvrtí domácí pořadatelé Dřeváci Kout. 
Naši volejbalisti družstva ELITA Kněževes A se umístili na 7 místě, a 
přestože družstvo ELITA Kněževes A skončilo v druhé polovině tabulky, 

z turnaje jsme si všichni odvezli nezapomenutelné nejenom sportovní zážitky. S některými družstvy  včetně „koutského“ jsme 
si dojednali, že k nám přijedou na podzimní volejbalový turnaj „Royal Cup Kněževes“. Upomínkové dárky dostali 
nejvzdálenější účastníci Tygři Sušice a naše týmy A,B Kněževes. Tradicí bylo také udělení ceny pro nejstarší ženu, muže a Miss 
sympatie. Ceny pro každé družstvo, pečené, grilované i sladké dobroty a koutské pivo byly již na tomto turnaji samozřejmostí 
… Do Kouta jsme všichni přijeli již v pátek. Ubytování jsme měli 
zajištěno přímo na místním zámku. V sobotu se hrál turnaj a 
v neděli, přestože pršelo, jsme jeli do Německa do Národního 
parku Bavorský les. Zde se v Neuschonau - Centrum Národního 
parku Luzný - nachází 1300 metrů dlouhá dřevěná lávka, jež 
umožňuje pohyb nenarušenou přírodou ve výšce 8 až 25 metrů 
nad zemí. Je to nejdelší stezka korunami stromů na světě. Prošli 
jsme si také přilehlý zoo park … Unaveni, ale s krásnými zážitky 
jsme se večer vraceli do našich domovů … A co napsat závěrem? 
V loňském roce jsme se na turnaji dostali do boje o třetí místo, 
ale na „bednu“ jsme nedosáhli.  A přestože se nám ani letos 
nepodařilo na „bednu“ vystoupit, musíme konstatovat - byl to 
krásný víkend. Už nyní se těšíme na Šumavu v příštím roce …                                              
Luc 
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Budvar 
Hořčice, chleba, ovárek, 

k tomu čerstvý Budvárek ! 

 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM AKCÍ 
3. „Čaje pro seniory …“, 1. „Kněževeské vajíčko“ , „Staročeské máje 2012“ 

Obecní úřad Kněževes, LinkAmerika II spol. s r.o, Letiště Praha  a.s., AGRIVEP a.s., VP ARGO 

spol. s r.o.,  ZAHRADA Kněževes, Družstvo OPUS VDI - tiskárna Praha, DSB CARPET s.r.o.- 

Kladno, Promat spol.s r.o - Tuchoměřice,  RAINBOW - Praha, 1.Vlasové závody Praha - 

kadeřnictví Praha, ABAPP - dárkové předměty Praha, Divadlo Na zábradlí - Praha, 

Švandovo divadlo - Praha, Muzeum TGM v Lánech, HOTEL zámek Berchtold, ZOO Chleby, 

PRAGOFLORA - zahradnická centra, spol. JAaVY, OS ČČK-Praha 1, Autoškola Kladno s.r.o., 

III. župa Baráčníků Praha, Lékárna Kněževes, rest. „Kulturní dům“ Kněževes, p. Kettner st., 

p. Červený, p. Šebelka, Obec baráčníků Kněževes, SDH Kněževes, Svaz žen - Klub Kněževes, 

Spolek Havlíček o.s. Kněževes, TJ Sokol Kněževes, Myslivecké sdružení Středokluky, 

Baráčníci Středokluky, Chovatelé – Hostouň . Mediální partner:  Náš region, Kněževák 
                                                                                                                                                                                                                                                 LURO 

 

 

 



 

 

 
 

„ČARODĚJNICE“  /   Tak jako každoročně se ubíral „lampiónový průvod“ od obecního úřadu ke 
škole k pomníku padlých, kde zástupci obce položili květiny a uctili památku zesnulých. 
Následně pokračoval na místní hřiště, kde pod dozorem místních hasičů byl zapálen oheň. 
Účast byla hojná, snad také z důvodu pěkného počasí. A tak se také nedalo divit, že se u 
„bufíku“ tvořily pěkné fronty žíznivců. Za připomenutí stojí, jak uvádějí pamětníci, že je tomu 
přesně padesát let, kdy se „čarodějnice“ poprvé konaly na tomto místě. Dříve bylo „pálení“ 
prováděno na konci rokle vedoucí směrem k „Miliónkám“.         R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z činnosti Spolku Havlíček, o.s. Kněževes od poč.roku 2012 / Spolek vyvíjí svou vzdělávací činnost a plní podpůrné a 
humanitární poslání  v naší obci letos již celkem 5 let od 23.8. 2007, kdy byl řádně zaregistrován jako nezisková organizace. 
Členové se scházejí pravidelně čtyřikrát do roka v knihovně, řídí se celoročním plánem a v jeho čele pracuje volená správní 
rada. První letošní jarní setkání proběhlo dne 31.3. t.r. s tímto programem. Informace o přednáškách pro žáky ZŠ, jež se 
uskutečnily 5/3, 12/3 a 28/3  jednak v knihovně, jednak ve školní budově ve Středoklukách. Dále o literární soutěži, o 
spolupráci  s regionálním muzeem, o výstavce v kulturním domě a o účasti spolku na akcích, pořádaných Školskou a kulturní 
komisí OÚ Kněževes. Na vývěsce vedle samoobsluhy a na internetových oficiálních stránkách obce i v Kněževáku se objevují 
pravidelně zprávy, programy divadel, poděkování  sponzorům a různé aktuality z oblasti kultury. Doplňují se pamětní listy 
bedekru s texty a obrázky místních památek a průběžně jsou nabízeny zájemcům. Poslední výstavka proběhla 14.4. 
v kulturním domě při 3. Čajích pro seniory. Mládež i spoluobčané byli seznámeni s historií  a zakladateli Sokola při 150. výročí 
jeho vzniku a před blížícím se letošním Všesokolském sletu. Zájem byl také o přednášku o období vzniku Národního divadla a 
o významu V.M.Krameria pro povznesení českého národa v době obrození. Připomínána i letos byla a jsou životní jubilea 
členů a členek a probírají se též jejich aktuální potřeby. V nejbližší době je naplánována návštěva muzea TGM v Lánech, 
zájemci se mohou přihlásit u L.Kučerové do konce června nebo na letním setkání dne 23.6. t.r.  Zveme i Vás a děkujeme za 
projevenou stálou přízeň.                                                                                                              Pro Kněževák připravila D.M.Jelínková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBLÍBENÁ JÍDLA PREZIDENTA T. G. MASARYKA / V rodině Masaryk uznával rovnocennost partnerů, své ženě pomáhal v domácnosti a o své děti se uměl 
bezvadně postarat a rád si s nimi hrál. Jeho životní styl byl velmi střídmý a skromný, což se, jak dokazují vzpomínky jeho přátel a personálu v Lánech, 
odráželo i v jeho vztahu k jídlu. Mezi oblíbená jídla prezidenta T.G.Masaryka patřila jednoduchá česká jídla jako švestkové knedlíky sypané mákem, topinky 
s česnekem, ovesná kaše, škubánky, makovec (maková buchta upečená ve formě bábovky) a hlávkový salát. K pití preferoval černou kávu nebo čaj. Jeho 
dcera Alice Masaryková měla nejraději zeleninová jídla a brynzové halušky, syn Jan Masaryk zase vuřty s křenem, houbovou omáčku, bramborovou polévku a 
k pití si rád dopřál whisky. Duší rodiny byla babička, která měla tu zvláštní jemnost a určitost rysů, s jakou se na Hané často setkáváme. Jejím úslovím bylo: 
„Je třeba vařit s láskou“ A ona opravdu  s láskou po celý život vařila, nejprve pro dědečka a své tři chlapce, pak pro nás.“ Vzpomínka Alice Masarykové na 
babičku Terezii Masarykovou, rozenou Kropáčkovou (Zdroj: Masaryková, A.. Dětství a mládí. 1994)                                                                                                       R 
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OÁZA V LIDICÍCH / Vážení a milí „kněževáci“, prohlížíme fotografie a vzpomínáme, jak bylo u vás hezky na „Čajích“ a „Májích“. Chtěli bychom vás k nám 
pozvat na výstavu obrazů pana Jaroslava Adama, a proto vám chceme představit  naší Oázu. Jsme bytový dům s možností pečovatelské služby. Lékař 
k nám jezdí jednou za 14 dní. Kadeřnice je tady denně a pedikérka jezdí jednou za šest týdnů. V domě nás bydlí deset. Každý máme svůj byteček. Je to 
v podstatě dobře vybavená garsonka. Z toho tři byty jsou 1+1 s příslušenstvím. Kolem domu máme krásnou zahradu. Máme tam ohniště, krb a pěkné 
sezení. Opékáme tam buřtíky, grilujeme masíčko. To hlavně, když přijedou vnoučata. V domě máme velký pěkný sál a hezkou klubovnu. Slavíme tu 
karnevaly, čarodějnice, vánoce. Zkrátka co se dá. Hlavně pro to, abychom byli pohromadě a ne každý sám. A protože každý z nás něco umí, tak vyrábíme 
různé věci pro své potěšení, které potom dáváme na výstavy a soutěže. Několikrát jsme se například zúčastnili v Lysé n/Labem na výstavě „Šikovné ruce 
našich seniorů.“ Tam je opravdu na co koukat. Letos jedeme zase. Jezdíme i za zábavou. Do divadla, na koncerty a taky za harmonikami. To jezdíme 
třeba až za Plzeň. Kdo máte možnost podívat se na web, tak se podívejte na stránky naší Oázy ( www.seniori-oaza.cz ). Tam máme všechny naše aktivity 
na fotografiích. Věříme, že do budoucna se zase setkáme.                                                                                                            Za obyvatele Oázy Libuše Doušová 
 

VÝSTAVA OBRAZŮ V LIDICÍCH / Přijďte se podívat k nám do Oázy, do pečovatelského domu v Lidicích, na výstavu obrazů pana Jaroslava Adama 
narozeného v Praze 13.11.1936. Měl čtyři sourozence.  Jeho  otec byl  posunovač na Českých  drahách.  Maminka pracovala v pekárnách. Jaroslav  se  
po základní škole vyučil v Žehušicích zahradníkem. Po absolvování  základní vojenské služby se už ke své práci nevrátil. Až do důchodového věku jezdil 
jako řidič nákladních aut a ve volném čase se hrozně rád věnoval malování. Zemřel 5.11.2011.                                           

 

NOVÝ NÁZEV LETIŠTĚ 
Na základě usnesení Vlády České 
republiky dojde k přejmenování 
mezinárodního civilního letiště 

v Praze Ruzyni na Letiště Václava 
Havla Praha. Jako anglický ekvivalent 

byl vybrán název Václav Havel 
Airport Prague. Slavnostní akt je 

naplánován na 5. října, tedy na den, 
kdy se Václav Havel narodil.  

Eva Krejčí – ředitelka Komunikace a 
tisková mluvčí Letiště, a.s. 

 

     



 

 

 

 

 

 
 

                                          

STAROČESKÉ MÁJE V NOVODOBÉ HISTORII OBCE KNĚŽEVES  I. 
Sobota 12. května 2012 byla v novodobé historii obce Kněževes 
významným dnem. A to v mnoha směrech. Po více jak 8 letech se 
v Kněževsi opět konaly „Staročeské máje“ a v tento den zároveň vznikla 
„Obec Baráčníků Kněževes“ … Ale pěkně popořadě … Garantem akce sice 
byli baráčníci, ale na organizaci se podílely všechny spolky působící v obci, 
a to za finanční podpory místního OÚ. Uplynulo hodně vody od doby, co 
se v naší obci Staročeské máje konaly. K tehdejšímu ukončení tradice 
došlo hlavně z důvodu snížení počtu členů (úmrtí) Obce Baráčníků 
Tuchoměřice se sídlem v Kněževsi… Dlouho se baráčníci snažili obnovit 
řadu tradic v obci a okolí, ale zájem nebyl příliš velký. Až na jednom sezení 
baráčníků v Baráčnické rychtě vzešel návrh obnovit pár let ,,mrtvou“ 
tradici Staročeských májů. Myšlenka se ujala, přestože někteří členové 
příliš v úspěch nevěřili. Bylo ale domluveno, že se na májích budou podílet 
i ostatní spolky v obci a OÚ. A tak se také stalo. Přípravy nebyly snadné. 
Byl vybrán termín, oslovena byla kapela do průvodu a na večerní veselici, 
dohodl se způsob zajištění jak malých májek, tak velké májky, občerstvení 
pro hosty v Rychtě, pozvání hostů – hlavně baráčníků z Prahy, Slaného, 
Středokluk …, vytvoření plakátů, pozvánek, visaček, … Rychtář Zdeněk 
Vorlíček zajistil u sousedů baráčníků ve Středoklukách zapůjčení krojů pro 
drába … Pochopitelně byla řada jednání s výměnou názorů – jak už tomu 
při podobných akcích bývá … Všechny spolky včetně místního OÚ se však 
do akce velice aktivně zapojily … Děvčatům, která měla být v den oslav vyváděna, jsme rozvezli nazdobené menší májky - 
břízky… A konečně přišla chvíle, kdy jsme druhou  květnovou sobotu v obci před Baráčnickou rychtou postavili velkou májku 
(pozn. redakce: vysoká smrková máj je často označována jako ,,král“). Společně jsme pak hlídali (hlavně tetička Jana 
Vorlíčková), aby nám krále nikdo do začátku průvodu nepodřízl, z čehož bychom měli velkou ostudu. Před 14tou hodinou se 

začali před místním Kulturním domem scházet krojovaní 
chlapci a dívky. I starší baráčníci přišli vykrášleni v krojích a 
moc jim to slušelo.  Dorazila dechová kapela F. Šitty a ve 14 
hodin se průvod vydal na téměř 3 hodiny dlouhou cestu po 
obci. Po vyvedení všech předem dojednaných děvčat - a 
nejenom děvčat - ( příchod k domu dívky,  pohoštění od rodičů 
a tanec s dívkou před domem ) se průvod vrátil před 
Baráčnickou rychtu, kde se pod „králem“ tančilo, zpívalo a 
veselilo. Pod velkou májkou si s krojovanou baráčnicí 
zatancoval i starosta obce Stanislav Kettner.  Celý den jsme pak 
zakončili povedenou taneční veselicí v místním Kulturním 
domě. Podporu pro realizaci oslav jsme našli i u Obecního 
úřadu v Kněževsi, který zafinancoval náklady na kapelu. 
S přípravami a průběhem akce pomáhali členové spolků 
z Kněževese – SDH, Svazu žen , TJ Sokol Kněževes, Spolek 
Havlíček, Chovatelé z Hostouně, Myslivecké sdružení 

Středokluky a řada občanů. Finanční pomoc přineslo oslovení živnostníků a firem z Kněževse, Prahy, Tuchoměřic, Kladna, Lidic 
… Všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli akci zrealizovat Obec baráčníků Kněževes a všechny spolky moc děkují …  
(pozn.: V příštím čísle Kněževáka se dočtete další zajímavosti  z příprav a průběhu oslav „Staročeských májů 2012“ …)                                    Luc 
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CENA JOSEFA VAVROUŠKA / U příležitosti Světového dne životního prostředí se dne 7. června 2012 
v rezidenci pražského primátora uskutečnilo slavnostní vyhlášení udělování prestižní 
environmentální ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu 
udělovala Nadace Partnerství spolu s Nadací Charty 77. Letos Cenu Josefa Vavrouška  obdrželi dva 
kandidáti: Martin Bursík a Pavel Šremer (foto). Martin Bursík ji obdržel za formulování a obhajování 
moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v České republice. Druhý laureát - biolog, bývalý poradce prezidenta 
Václava Havla pro životní prostředí a blízký spolupracovník Josefa Vavrouška - Pavel Šremer byl 
oceněn za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje. 
Celkem bylo na letošní Cenu navrženo 20 kandidátů z 9 krajů. Za obec Kněževes na Cenu Josefa 
Vavrouška navrhli Luděk Černý, Robert Souček a Václav Čefelín st. našeho starostu Stanislava 
Kettnera. A to za podporu rozvoje životního prostředí a obnovu historicky významných lokalit v obci 
Kněževes a okolí.                                                                                                                                                   R 

 
 
 
 
 
Koncert v Tuchoměřicích / U příležitosti životního výročí Tuchoměřického skladatele Karla Jana Loose (1722-1772) se dne 10. 
června v kostele sv. Víta konal slavnostní koncert. V rámci slavnosti se uskutečnila poutní mše ke sv. Vítu a prohlídka 
Tuchoměřického Kláštera. Pořadatelem byl OÚ Tuchoměřice, Komunita Chemin Neuf a Chorus Carolinus Kladno.        

Pozn.: CD se skladbami Karla Jana Loose lze zakoupit na OÚ Tuchoměřice v ceně 100,- Kč. Na CD naleznete skladby: Stabat 
Mater, O Guam tristis, Virgo virginum a další.                                                                                                                     OÚ Tuchoměřice 
 
 
 
 
 
 

TIP NA VÝLET – PAKOMĚŘICE / Při svých obchodních cestách navštívím i tu nejmenší 
vesničku naší krásné vlasti. Stalo se tak nedávno nedaleko Prahy. Zaujal mě nový 
přístřešek pro cyklisty s mapkou a popiskou okolí, pomníček sv.Jana Nepomuckého, a to 
vše pod košatou lípou. Na informační tabuli nechybí ani oslovení sponzoři akce, mezi nimi 
i nápis: Památce dědy Aima organizačně a finančně Milan Jirásek - vnuk. Nedalo moc 
práce, abych v přilehlé vesničce - Pakoměřicích pana Milana Jiráska našel. "To bylo tak", 
začal své vyprávění. "Můj děda zde vlastnil pole, na kterém mí rodiče pracovali, a tím i já 
zde prožíval své dětství. Kdysi prý zde stávaly čtyři vzrostlé lípy a také socha sv.Jana 
Nepomuckého. V té době vznikla myšlenka mého dědy zbudovat zde ve stínu stromů 
odpočívadlo pro koňské povozy, které vozily zboží z Mělníka na Prahu. Dnes, v době 
kamionů, spíše tato lípa překáží. Vznikly nové aktivity, kam patří i cykloturistika. A 

protože naší obcí vede cyklotrasa 8100, přetvořil jsem myšlenku dědy a vybudoval posezení pro cyklisty. Na sochu sv.Jana jsem tolik financí 
nesehnal, ale alespoň pomník zde připomíná místo slavných procesí z nedalekého líbeznického kostela. A tak dříve zbořeniště sochy, později 
smetiště, je pozoruhodným místem, kde se určitě na vašich toulkách kolem Prahy nezapomeňte zastavit." A mně nezbývá než tuto pozvánku 
jen vřele doporučit s poslední větou informační cedule: Ať vaše kilometry jsou jenom šťastné.                                                                                   R 
 

 
 
 

 

                                          
PODĚKOVÁNÍ Z LIDIC / Vážení přátelé, chtěli bychom vám poděkovat za vřelé přijetí chlebem a solí. Bylo to něco, co už jsme 
dlouho neviděli. Moc se nám u vás líbilo. Nejenom pro ceny za foto vánočních stromečků a velikonočních vajec, ale hlavně 
pro nová přátelství. Měli jste moc krásný program. Hlavně pěkné bylo to propojení stáří a mládí. Děti byly kouzelné a 
předtančení nádherné. Hudba pěkně hrála a my si při ní pěkně zazpívali. Doufáme, že na další akci přijedete Vy k nám.  
                                                                                                                                                                           Za Oázisty Libuše Doušová, Lidice 

                                          
PODĚKOVÁNÍ KNĚŽEVÁKU / Když jsem dočetl poslední číslo „Kněževáka“, uvědomil jsem si, jak se  od prvních čísel zlepšila 
jeho kvalita a grafická úprava. Nyní má úroveň profesionálních časopisů. Cítím potřebu poděkovat jeho autorům a všem, kteří 
se na jeho vydávání podílejí. Zejména dík tomu, kdo dělá dokonalou korekci. Odvádíte všichni skvělou práci. Pro budoucí 
ročníky mám takový návrh. Pokud to bude v silách a možnostech redakčního týmu, bylo by hezké doplnit časopis „Kněževák“ 
o rubriku „Společenská kronika“, ve které by mohly být zařazeny informace o narozených dětech, význačných výročích a  
studijních a pracovních úspěších našich občanů. Ještě jednou blahopřeji jak se vám podařilo Kněževáka vylepšit.  
                                                                                                                                                                                                    7. 6. 2012 Ing. Bohumil Trojan 
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SEZENÍ BARÁČNÍKŮ - 17. června se v Baráčnické rychtě koná od 14.00 sezení baráčníků Obce Baráčníků 
Kněževes a od 16.00 přátelské sezení s partnery, kteří finančně, materiálně či organizačně podpořili realizaci 
květnových „Staročeských májů 2012“.                                                                                                                Zdeněk Vorlíček - rychtář 

 

TJ SOKOL TUCHOMĚŘICE SLAVÍ - Pozvánka na oslavu 120 let založení TJ Sokol Tuchoměřice a 60 let od vzniku 
kopané v Tuchoměřicích. Akce se koná v sobotu 23.6. 2012 na sportovním areálu TJ Sokol Tuchoměřice.  
Začíná se v 10.00 a končí se v nočních hodinách. V 15.30 začíná derby Kněžívka – Tuchoměřice. Více se dovíte 
na  www.sokoltuchomerice.cz                                                                                                                       OÚ Tuchoměřice 
 

JAK HASIT POŽÁR NA SPORÁKU ... / Ze školení hasičů: Když Ti hoří pánev s olejem, vypni sporák, namoč utěrku, vyždímej 
ji, pak pánev utěrkou zakryj a počkej, až oheň zhasne. Nikdy! Nikdy! Nikdy nelij vodu na hořící pánev !!! Voda se odpaří, 
pára vytvoří s olejem hořící emulzi a výsledek ??? Hoří …                                                             Do redakce napsala Jana Součková. 

 

http://www.sokoltuchomerice.cz/


POZVÁNKA  
DO ŠVANDOVA DIVADLA  

MEIN KAMPF George Tabori 
PREMIÉRA 

Mladý Adolf Hitler přijíždí 
do Vídně, aby s velkou 

slávou absolvoval přijímací 
zkoušky na výtvarnou 

akademii. Nad odmítnutým 
zoufalcem se slituje Žid 
Šlomo, který ho chce s 
veškerou svou láskou 

převychovat a odvrátit tak 
neúprosný chod dějin 20. 

století. Příběh nekonečných 
otázek a odpovědí, hořkého 

humoru i tichého pláče. 
Geneze jedné nenávisti 

hraničící s 
pravděpodobností. Z 

melodie valčíků se stává 
hřmot holínek. Fraška. Hrají: 

Filip Čapka, Miroslav 
Hruška, Tomáš Pavelka, 
Martina Krátká, Petra 
Hřebíčková a Marek 

Pospíchal. Režie: Anna 
Petrželková. Velký sál 

Švandova divadla 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNĚŽEVÁK                                 PARTNEŘI / ČAJE PRO SENIORY …                              2/2012 

P R O D E J – S E R V I S – P Ů J Č O V N A 
STROJE PRO LES, PARK A ZAHRADU OVĚŘENÉ PROFESIONÁLY 

 
T U C H O M Ě Ř I C E, Hlavní 38 

www.husqvarna-promat.cz / email: promattu@tiscali.cz                                           
tel : 220 951 010 / mob: 724 304 725 

Otevírací doba : Po-Pá 8:00-17:00 / So 9:00-12:00 

 
 

 

CAFÉ MIA / Naše kavárna nabízí svým hostům 
příjemné posezení uvnitř i venku na terase. V 
nabídce kromě velké škály dortů a zákusků máme 
výbornou kávu SAO italského původu a horkou, 
hustou čokoládu, taktéž dovezenou z Itálie. Čaje 
zelené, černé, ovocné a studené. Alkoholické i 
nealkoholické nápoje. Míchané nápoje, moravská 
vína, plzeňské pivo, nealkoholické pivo Birell. Denně 
nabízíme také čerstvé bagety a hot dogy z nich. Od 
dubna do konce září - točenou zmrzlinu a poháry 
zmrzlinové i ovocné. Letos o prázdninách chystáme 
novinku v podobě ZDRAVÉ ZMRZLINY. A na podzim 
pak lívance a palačinky. Provozní doba kavárny je od 
úterý do neděle. Najdete nás na adrese: 
Tuchoměřice, Hlavní 23. Rezervace a objednávky: 
775070525                                        Monika Vosečková 

ODA KOI FARM / Naše firma se především zabývá chovem ornamentálních 
japonských nishikigoi. Koi vytíráme a následně třídíme na přírodních 
rybnících. Také se zabýváme realizací zahradních jezírek na klíč. Dodáváme 
technologie, které jsou desítky let prověřené na stovkách jezírek. Krmiva pro 
koi jsou nejvyšší kvality možnost u nás zakoupit za přijatelné ceny. Navštivte 
naše internetové stránky na adrese www.koikapr.info nebo nás kontaktujte 
po tel: 606 593 223.                                                                                Jaromír JIrka 

LÉKÁRNA KNĚŽEVES 
otevírací doba: Po až Pá - 8:00 - 17:00  

telefon do lékárny: 220 951 063 

V lékárně jsou k dostání i léky pro diabetiky. 

„ČAJE PRO SENIORY …“ a „KNĚŽEVESKÉ VAJÍČKO“ 
KNĚŽEVES – Obecní úřad a volejbalový oddíl TJ Sokol 
Kněževes mají nevšední schopnost pro organizaci 
hromadných společenských akcí. Čaje pro seniory zažili místní 
v sobotu 14. dubna již potřetí a po 1. ročníku listopadového 
Štrúdlování přišla nová akce – Kněževeské vajíčko. Soutěž, 
k jejímuž vzniku řekl její zakladatel, p. Kašpar toto: „K 
vyhlášení soutěže mě přivedla manželka. Každoročně maluje 
s dětmi vajíčka a to mě inspirovalo.“ Každý, kdo přinesl 
jakkoli ozdobené vajíčko byl zařazen do soutěže. 
Z přihlášených 37 exponátů pak odborná porota vybírala 3 
nejhezčí, kdy hodnotila hlavně nápaditost zdobení, a 
hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Po dlouhém a nelehkém 
rozhodování nakonec stanuli na stupních vítězů na 3. místě p. 
Vyhlídková, na 2. místě shodně p. Vorlíčková a p. Pavlíček a 
vítězná fanfára zazněla pro p. Hašplovou a p. Doušovou. 
Během bohatě nabitého programu se plný sál kulturního 
domu také dozvěděl výsledky 1. ročníku fotosoutěže o 
„Nejhezčí vánoční stromek 2011“ a soutěže pro MŠ a ZŠ 
„Kněževes-ráj pro děti a mladistvé“. Místní mateřská škola se 
prezentovala s krátkým vystoupením, za které sklidily děti 
obrovský potlesk. Obec baráčníků každého, kdo přišel, 
přivítala chlebem a solí. O ukázku standardních tanců se 
tradičně postarali S. Linhart a M. Vitásková z tanečního klubu 
Astra Praha a k tanci a poslechu hrál až do večerních hodin 
orchestr FENIX. Nechybělo ani “kolo štěstí“. Proto není divu, 
že odcházela veřejnost ze širokého okolí domů o další kulturní 
zážitek bohatší.                         Renáta Šťastná 

 

 

  

 

 

  

 

 

https://email.seznam.cz/redir?hashId=1851364215&to=http%3a%2f%2fwww%2ekoikapr%2einfo


 

 
 

Redakce Kněževáka vyhlašuje 1.ročník fotosoutěže pod názvem 
„FOTOKURIOZITY 2012“. Podmínky: kdo pošle do redakce 
Kněževáka v průběhu roku 2012 kuriózní fotku ze svého okolí, 
bude zařazen do celkového hodnocení soutěže. K fotce můžete 

zaslat i výstižný text. Majitelé nejnápaditějších a nejvtipnějších 
fotek budou odměněni zajímavými cenami. Ke každé fotce je nutné 

zaslat: 1. jméno a příjmení, 2. telefon, 3. název obce, kde pořizovatel fotky 
bydlí, 4. text k fotce. Fotky a text posílejte na mail: knezevak.ou@seznam.cz                                   
… přejeme šťastnou ruku na spoušti fotoaparátů ………………………………………………………….  LURO 
             

       KONEČNÁ – DÁL SE NEJEDE … FOTO: LURO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

KNĚŽEVÁK                                              SOUTĚŽ  / INFO / AKCE                                       2/2012 

Chceme si 
uchovat naši 
současnou 
přírodu i do 
budoucna ? 
Tak se podle 
toho také 
chovejme … 
Naši psí 
miláčci mohou 
nechtěně 
způsobit 
nedozírné 
škody …      R 

Jak asi bude „Pastouška“ pod Obecním 
úřadem v Kněževsi vypadat po rekonstrukci ? 
V příštím čísle Kněževáka už bude vyfocena 
v novém „kabátě“ …                                          R 

 

K n ě ž e v á k : zpravodaj  obce  Kněževes, ročník 13,  číslo 2 , červen 2012, ev. číslo - MK ČR E 11212, redakce: LURO =  LUděk 

Černý (Luc) & RObert Souček (Rob), grafické zpracování: Robert Souček, Luděk Černý, korektura: Jana Horáková, tisk zajišťuje: 
obec Kněževes, distribuce: Obecní úřad Kněževes, informace: www.knezeves.cz, příspěvky do zpravodaje možno zasílat na 

adresu vydavatele: Obecní úřad Kněževes, U Národního výboru 62, 252 68, tel: 220950633, e-mail:  knezevak.ou@seznam.cz Výtisk 

zdarma. Články a informace bez uvedení autora jsou předkládány  redakcí. Články obsažené ve zpravodaji nemusí vyjadřovat názor 
Obecního úřadu Kněževes a redakce. Všem dopisovatelům do Kněževáka děkujeme.                    ©2012 
Kněževák                                                                                                                                  

                                 

Vycházka dětí z MŠ často vede kolem 
místní školy … copak si asi děti myslí 
o budově, která ztrácí střechu, okna, 
zdi … copak si asi řeknou, až se 
dokončí rekonstrukce a za nějaký čas 
se řada z nich ocitne v nových lavicích 
a v nových prostorách školy … 
necháme se překvapit, třeba se to 
někdy dovíme ...                    R  

Ouvalka prošla 
velkou změnou – 
několik Tater 
přivezlo kamení a 
to pokrylo dno 
prameniště. Tím 
se zpevnily 
okrajové části 
proti sesutí stěn 
… a dojde ještě 
k další změně … 
ale o tom až 
příště …    R 

Dětský den 

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


 

 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNĚŽEVÁK                                                    FOTOGALERIE                                                   2/2012 
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