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„Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.“
František Ladislav Čelakovský
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
doplnění Plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v kat.
území Kněževes u Rakovníka
závěrečný účet Městyse Kněževes za r.2013 s výrokem bez výhrad a byla projednána
zpráva o výsledku kontroly hospodaření za r.2013 s výrokem bez výhrad,dále byla
schválena Účetní závěrka za r.2013 , výsledek hospodaření za r.2013 činí: zisk
1,678.665,57 Kč
Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Kněževes, okr. Rakovník za r.2013,
zisk činí 46,02 Kč
stanovení 13 členů do zastupitelstva obce na volební období 2014-2018
stanovení ceny za prodej knihy z historie Kněževsi na 180,-Kč za ks
prohlášení třech čestných hrobů v Kněževsi,jedná se o čestné občany Kněževsi, hrob
č. 55 Antonína Vojáčka nar.4.6.1874 zemřel 26.7.1941, hrob č. 33 rodina Štrosova
(Jakub Štros nar.25.7.1839 v Kněževsi a zemřel 28.10.1910) hrob č. 316 Václava
Hornofa nar.21.9.1840 a zemřel 6.3.1874
záměr prodeje pozemku parc.č. 265/8 o výměře 1013 m2 u nádraží na základě žádosti
KHKD s r.o. Praha majitele budovy nádraží
prodej pozemku parc.č. 265/8 (u nádraží) o výměře 1013m2 za částku 100 Kč/m2
rozpočtový výhled městyse s analýzou financí a ratingem na r. 2015 až r. 2018
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou Energie – stavební a báňská a.s. Kladno na
stavbu splaškové kanalizace a ČOV za objednané práce navíc v částce 3,453.742,50
Kč bez DPH
žádost Středočeskému kraji o změnu v žádosti o dotaci u projektu: Kněževes –
splašková kanalizace I. etapa (za neprovedené práce dešťové kanalizace provést
prodloužení řadu o 207 m splaškové kanalizace a opravy komunikace)
stavbu komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dr.F. Topky. veřejné osvětlení 4 lampy
dodatek č.1. k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu s Městem Rakovník,
důvodem je novela školského zákona

Vážení spoluobčané!
Dnes čtete poslední číslo zpravodaje ve volebním období r. 2010
až 2014. Proto si dovoluji bilancovat v tomto volebním období,
jak se zastupitelům podařilo plnit úkoly, které si vytyčili.
Navázali jsme na rozpracované projekty převzaté z r.2010 a
dokončili je s výjimkou výstavby splaškové kanalizace, z které
bude letos vybudovaná zatím 1. etapa. Pokračování výstavby
dalších etap se bude realizovat v dalších letech.
Zastupitelé podporují rozvoj a uvědomují si nenahraditelný
význam školy pro život v městysi, proto jsme v posledních

2

letech opět investovali jak do základní, tak i mateřské školy. Dětem a učitelům se snažíme
vytvářet stále příjemnější a estetičtější prostředí a zázemí jak uvnitř škol, tak v jejich
bezprostředním okolí.
Důležitou složkou života obce je podnikatelská sféra. Jsme rádi, že se podnikání v Kněževsi
daří. V bývalém vojenském areálu působí několik firem, například autoopravárenství,
autodopravci, živnostníci zde mají sklady nebo garáže, je zde i čerpací stanice pohonných
hmot. Železniční vlečku využívá Klub historie kolejové dopravy ( KHKD) HERKULES s r.o.
V části areálu vybudoval KHKD železniční muzeum, které nadále rozšiřuje a vylepšuje.
V létě pořádá víkendové jízdy nostalgických parních vlaků s historickými vlaky na trati
„Kolešovka“ z Lužné do Kolešovic. Jejich součástí je i prohlídka železničního muzea
v Kněževsi.
Podnikatelské aktivity v Kněževsi se samozřejmě neomezují pouze na areál bývalého
Benzinolu. V městysi úspěšně působí celá řada dalších firem a živnostníků. Nové přibyly i
navzdory hospodářské krizi. Vyrostla zde například elektrárna na suchou biomasu. Úspěšně se
rozvíjí Výrobna masných a uzených výrobků. V městysi funguje pneuservis, autodoprava,
prodej uhlí, tři instalatérské a topenářské firmy, dvě elektrikářské firmy, čtyři zednické firmy,
pekárna, dvě prodejny cukrárny, dva obchody s potravinami, prodejna elektro – domácí
potřeby – drogerie, textil, penzion s restaurací, restaurace – krčma, výkupna ovoce a zvěřiny,
prodej živé drůbeže, prodejna květin, prodejna spojovacího materiálu a dvě zemědělské
firmy. Vzájemná spolupráce mezi podnikateli a městysem je na dobré úrovni. Vážíme si
podpory, kterou podnikatelé poskytují zdejším spolkům a pořadatelům společenských,
sportovních a kulturních akcí.
Městys se utěšeně rozvíjí. V posledních čtyřech letech jsme vybudovali inženýrské sítě pro
výstavbu rodinných domků v nové ulici Dr.F.Topky. Zrekonstruovali jsme zbývající střechy
na šesti halách v bývalém areálu .Benzinol a sociální zařízení v hlavní budově. Byla
vypracována projektová dokumentace ke stavbě čistírny odpadních vod a splaškové
kanalizace nejdříve k územnímu řízení, stavebnímu povolení a konečně prováděcí
dokumentace.
Zrekonstruovali jsme budovu mateřské školy. Byl zateplen pláštˇ, výměněna oken, i
vnějších dveří. Budova má novou fasádu i podlahy v tělocvičně, teplo zajišťuje nové plynové
topení. Dětem pro radost slouží u mateřské školy nové dřevěné hrací prvky, prostředí
zkrášluje dvacet nových vzrostlých stromů. Další dětské hřiště s hracími prvky vzniklo
v zahradě základní školy a u hřiště. Vybudovali jsme zázemí pro dobrovolné hasiče, a sice
klubovnu včetně sociálního zařízení.
Několik dlouhodobých problémů naráz se nám podařilo vyřešit v projektu „Úpravy
veřejného prostranství“, konkrétně rekonstrukci rybníku v Libušině ulici (odbahnění, výstavba
nové hráze z žulových kvádrů), rekonstrukci chodníků kolem školy( výměna poškozených
dlaždic a betonu za zámkovou dlažbu), rekonstrukci 380 m chodníku v Pražské ulici,
rekonstrukci silnice z Chmelařské ulice ke hřbitovu, která se dočkala nového živičného
povrchu a zároveň přeložení a doplnění chodníku z panelů. Silnici lemuje šedesát nových lip.
Nové stromořadí z červených hlohů lemuje i chodník od úřadu městyse směrem k Vrábíkovu
statku.
Suché a nebezpečné stromy v parku nahradily nové stromy. Budova úřadu městyse získala
příjemnější vzhled díky nové střeše z červených tašek, které nahradily nevhodné azbestové
šablony.
Velkou pozornost jsme věnovali kněževeskému klenotu – památkově chráněné budově
čp.102, který patří k nejstarším venkovským hostincům v Čechách a ve kterém, jak věříme, se
nám v budoucnu podaří vybudovat muzeum chmelařství a českého venkova. Uskutečňujeme
tento záměr postupně, krok za krokem. Architekty byla vypracována ideová zadávací
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dokumentace. Byla provedena výměna oken v druhém podlaží, spoustu práce dala rozsáhlá
rekonstrukce přízemí, která této části hostince vtiskla styl staročeské krčmy.Ve všech
místnostech vnikly nové rozvody elektriky, vody, odpadu a dílem i pro nové topení. Staré
dveře byly vyměněny za nové, nová je i kuchyň, ve všech místnostech byla položena nová
stylová dlažba, v krčmě byla instalována jednotka vzduchotechniky. Místo nevyhovujícího
starého přístavku se záchody jsme vybudovali toalety na úrovni.
V letošním roce jsme s pomocí dotace získané prostřednictvím Místní akční skupiny
Rakovnicko z Ministerstva zemědělství ČR, odstranili obtížný problém – špatnou akustiku
v sokolovně. Současně jsme provedli i dílčí estetické změny v interiéru sokolovny a výměnu
dvou vchodových dveří. Návštěvníci a uživatelé tohoto sportovního a kulturního střediska
našeho městyse tato vylepšení jistě ocení.
Jednou z nejdůležitějších investičních akcí, je výstavba čistírny odpadních vod a
splaškové kanalizace. Po několikaletých přípravách jsme letos začali s realizací. V rámci 1.
etapy bude na kanalizační řad napojeno 120 domů. Věřím, že v získávání dotací budeme
v dalších letech úspěšní a postupně tak odkanalizujeme celou obec. Opravy komunikací
budou provedeny po dokončení dílčí výstavby kanalizace. Věřím, že nám dovolí klimatické
podmínky ještě v letošním roce rekonstruovat komunikace v ul. Karlovarská, Hokůvek,
Pachťálna, Přílepská, Jižní, Krokova a Václavské náměstí.
V letošním roce finišuje komplexní pozemková úprava, která rovněž představuje významný
rozvojový počin v rámci našeho městyse. Všichni vlastníci pozemků v extravilánu obce díky
ní získají přístup na svůj pozemek. K naplnění Územního systému ekologické stability budou
postupně vybudovány cesty, vodoteče, rybníky a vysázena nová zeleň.
Užitečnou a praktickou službu pro občany představuje počítačová aplikace CZECH POINT,
která umožňuje snadno a rychle získat nejrůznější listiny, například výpis z rejstříku trestů,
výpis z listu vlastnictví katastru nemovitosti aj. Tato služba je k dispozici v úřadu městyse.
Pracovnice úřadu vyřizují požadavky občanů v systému CZECH POINT prakticky denně.
Pro seniory zajišťujeme pečovatelskou službu a poskytujeme jim i příležitost k pravidelným
setkávání v Klubu důchodců, v rámci svých možností přispíváme i k jejich kulturnímu vyžití.
Podporujeme zdejší lékaře, kteří pečují o zdraví nejen kněževeských občanů, ale i obyvatel
z okolních obcí.
Podporujeme i činnost místních spolků a zájmových sdružení, která přispívají k barvitému
společenskému, sportovnímu a společenskému životu v našem městysi. K tradičním akcím
přibývají nové. Spolková a zájmová činnost je v Kněževsi skutečně bohatá. V městysi působí
Sbor dobrovolných hasičů, který disponuje i akceschopnou zásahovou jednotkou, Základní
organizace zdravotně postižených, Občanské sdružení 21. století, Český svaz žen, Myslivecké
sdružení Kněževes – Přílepy, chovatelé holubů, rybáři, Sdružení rodičů a přátel dětí školy,
Klub důchodců, FK Kněževes, sportovní aktivity reprezentuje i cvičení pro ženy.
Všem, kteří se podílejí na pořádání společenských , sportovních a kulturních akcích, na
spolkovém a zájmovém dění v Kněževsi patří poděkování.
Odvětvím, které v Kněževsi získává své důležité místo, je venkovská turistika.
Podporujeme venkovskou turistiku jak železniční muzeum, tak i muzeum lidových krojů.
Věříme, že se nám podaří v historickém objektu hospody čp.102 v budoucnu vybudovat
muzeum chmele a českého venkova s vystavením všech zajímavostí, které zde máme.
Získali jsme pozemky pro vybudování cyklostezky z Kněževsi do Rakovníka a z Kněževsi do
Kolešovic.
Staráme se o zeleň v obci i mimo ni sekáním trávy, upravují se koruny stromů, dle potřeby i
kácení pro zachování bezpečnosti, a podporujeme nové výsadby stromů. Vylepšujeme a
zlepšujeme i nadále prostředí, kde žijeme.
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Předáváme příchozím zastupitelům k spravování obecní majetek v hodnotě cca 184,372.000
Kč. Finanční zdraví městyse Kněževes je velmi dobré s tím, že finanční kondice je na výborné
úrovni a stav financí velmi dobrý. (dle zpracovatele rozpočtového výhledu ekonoma ing.
Luďka Tesaře z CITYFINANCE). Stav financí městyse na bankovních účtech k 17.9.2014
činí cca 4,500.000 Kč. V letošním roce jsme na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV
uzavřeli s Komerční bankou úvěrovou smlouvu na částku 21,000.000 Kč a splacení do 15 let
při úrokové sazbě 0,64 %. Máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje pro investiční dotace na splaškovou kanalizaci ve výši 3,680.000 Kč.
Objem objednaných stavebních prací výstavby splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod,
kanalizačních přípojek na veřejné části, opravy komunikací po stavbě kanalizace 1. etapy
k dnešnímu dni činí 29,094.641 Kč. Věřím, že se nám tato náročná investiční akce zdaří a
bude sloužit ke spokojenosti našich občanů.
V letošním roce jsme pořádali Kněževeské slavnosti ve znamení 130. výročí otevření školní
budovy. Vydali jsme první knihu o historii našeho městyse „Kněževes mozaika z dějin
chmelařského městyse do padesátých let 20. století“.
Děkuji všem zastupitelům za dobrou spolupráci, že svým konstruktivním jednáním při řešení
nejrůznějších úkolů přispěli k dalšímu rozvoji naší obce. Zvoleným zastupitelům v blížících
se komunálních volbách přeji mnoho úspěchu, vytrvalosti a trpělivosti.
Eva Janotová,starostka městyse

Volby do Zastupitelstev měst a obcí
Volby do Zastupitelstev měst a obcí se budou konat ve dnech 10. a 11.
října 2014.
Dne 10. října (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
11. října (sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je v budově
úřadu v přízemí vedle pošty.
Voličem do zastupitelstva obce je : státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a
prokáže se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a státní občan
jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k
trvalému pobytu (má povolení k trvalému pobytu). Hlasovat může pouze za předpokladu, že
požádal obecní úřad o zápis do dodatku ze stálého seznamu voličů.
Ostatní členské státy EU:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič (překážky výkonu volebního
práva) v těchto případech : zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání v zahraničí.
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Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad ve dnech voleb o
hlasování do přenosné volební schránky (nahlaste včas do kanceláře úřadu jméno a adresu,
tel. 313582206). Hlasovací lístky budou do schránek doručeny nejpozději v úterý 7.října.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou společné s volbami do Zastupitelstev měst a obcí ve
dnech 10. a 11. října 2014.
Dne 10. října (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 11. října (sobota)
se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je v budově úřadu v přízemí
vedle pošty.
Druhé kolo voleb do senátu Parlamentu ČR se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská
ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.
Případné hlasování bude zahájeno 6 den po ukončení hlasování v prvním kole tj. 17. a 18.
října 2014.
Voličem do Senátu je pouze státní občan České republiky.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz pro volby do Senátu pro volbu v senátním
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Společenská kronika
V červenci
86 let Houžvička Zbyšek
75 let Sloupová Květoslava
92 let Svatek Jaroslav
82 let Česal Josef
84 let Kučera Milan
75 let Vrábíková Jana
70 let Hrdá Marie
91 let Klikošová Anna
70 let Fojtíková Zdeňka
70 let Sáblová Veronika
V září
70 let
86 let
89 let
70 let
80 let

V srpnu
70 let Šašková Libuše
V říjnu
70 let Černá Danuška
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Vrábík Václav
Filipová Marie
Brabcová Drahomíra
Procházková Helena
Kuklík Karel

V listopadu
91 let Ulrichová Dobruška
84 let Kokschová Bohumila
85 let Patráková Jiřina

v prosinci
84 let Svatková Emilie
82 let Picek Vít
80 let Kučerová Marie
70 let Prošek Josef
85 let Drazdík Jaroslav

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vítáme nové děti
Elen Košařová
Emma Šťastná
Madlen Senf

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Základní škola
První školní den ukončil období prázdninových radovánek i pro naše děti. Změnu největší pak
prožili ti, kteří zasedli do školních lavic poprvé. Každý rok vítáme prvňáčky na slavnostním
zahájení nového školního roku. Jsou to neopakovatelné chvíle pro všechny, kteří jsou
přítomni. Výjimečnost spočívá v tom, že se s prvňáčky ve škole sejdou všichni ti, na kterých
pak záleží, jakým směrem se začnou děti ubírat na téměř "nekonečné" cestě za vzděláním.
Bez vzájemného pochopení a jasně nastavených pravidel součinnosti rodičů, pedagogů a žáků
pak s výsledkem nejistým. Ale pokud všichni v sobě najdou způsob, kterým mezi sebou
účinně komunikují, pak je to ta nejšťastnější možnost, jak naše děti mohou prožít pět let v
podnětném, bezpečném a kamarádském prostředí. Přejeme si, aby atmosféra prvního školního
dne přetrvala i nadále. Dětem to pomůže překonat první "pracovní povinnosti" v jejich životě.
Podpoří-li se rodiče s učiteli navzájem, vydělají na tom především jejich "společné" děti. K
tomu když připočteme podporu, kterou máme od zřizovatele, nelze pochybovat, že naše děti
mají možnost se rozvíjet ve všech oblastech v moderně vybavených budovách už od
předškolního věku.
Běžnou součástí předškolního i školního vzdělávání budou v letošním roce opět pohybové
aktivity, péče o zdravý životní styl, pomůžeme sběrem surovin životnímu prostředí i
společnosti. Vystoupíme pro radost našim rodičům, kněževeským občanům, vyjedeme na
okresní soutěže ukázat, co umíme, navštívíme velké divadlo v Praze, pobesedujeme s
odborníky. Zkušenosti z práce na projektech letos využijeme při zapojení do programu Zdravá
abeceda. Spoluprací mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, základní školy a rodičů
chceme přispět k vybudování správných návyků dětí v oblasti životosprávy a aktivního
pohybu. Všichni víme, že jak kvalitní bude život dětí v mládí, tak o své zdraví budou pečovat
i v dospělosti, protože jim to přijde samozřejmé. Volný čas budou moci vyplnit různorodými
činnostmi ve školní družině, v zájmových kroužcích, letos nově i v přírodovědném a
šachovém.
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Nový školní rok je na samém počátku. Zahájili jsme ho s 50 žáky v základní škole a s 36
dětmi v mateřské škole. Škola a školka se stane opět na deset měsíců nám všem místem, kde
každým dnem budeme mít radost, jak se děti krůček po krůčku posouvají k novým
dovednostem.
Přeji všem, aby se na takto strávené dny těšili.
Dana Vondrušková
ředitelka školy

Rybářský spolek Kněževes
Dne 24.května se uskutečnily na rybníku U Kovárny první rybářské závody pro dospělé.Byla
to naše první větší akce a tak jsme byli sami zvědavi, jak ji zvládneme.
Od 8.00 hodin byl zápis startujících a od 9.00 hod. začaly samotné závody. Proměnlivé počasí
dávalo tušit, že závodníci to nebudou mít jednoduché. I přes dobře osazený rybník změna
tlaku přinesla nezájem ryb o potravu. Přesto se někteří závodníci dokázali přes to přenést a
nějaké ryby ulovili. Ryby do 20 cm se počítaly za 1 bod a ryby 20 cm a více co 1 cm to bod.
Bylo to celkem napínavé, neboť i jen jeden kapřík mohl promluvit do celkového pořadí.
Slušné počasí ( liják přišel až odpoledne ), voňavé grilované klobásky a chlazený Bakalář, to
vše pomáhalo překonávat napětí z úspěchu či neúspěchu. Pokud však závodník tuto soutěž
pojal jako „ srandamač“ , jak byla myšlena, tak prožil příjemné chvíle s přáteli u vody nebo u
stolu s chladivým mokem. A o tom to je. Nejsme profesionálové, abychom se rvali o každý
bodík. A až snad na jednu či dvě výjimky si myslíme, že se nám to podařilo. To snad
dokazuje i pochvala v Raportu od p. Nadi Márové.
A jak to tedy nakonec dopadlo? Na prvním místě se umístila p. Hosnedlová L. s 231 body, na
druhém pak p.Černý V. s 207 body a na třetím místě p.Hrenák M. se 150 body. Prvních deset
závodníků se podělilo o pěkné ceny a zbylých třináct se už určitě těší na příští rok, jak jim to
nandaj.
Jinak na koupališti jsme vyrobili přírodní stůl i s lavicemi,takže lidé si při procházce můžou i
odpočinout a posedět. Snad to nezmizí jako většina nízkých sedátek, co byla okolo ohniště.
Dne 13.září jsme pak uspořádali třetí ročník Dětských rybářských závodů, které jsme nestihli
na jaře. I když předchozí den propršel, děti měly na rybaření doslova perfektní počasí. Ráno
přišlo 19 malých lovců, čímž překročili (o 6) rekordní účast na závodech minulých. V 8.00
všichni nahodili a začala rivalita kdo z koho. Někteří vydrželi chytat celou závodní dobu, jiní
jen hodinku , ale hlavně, že se všichni dobře bavili. Zejména Kuba Houska nám předvedl
pravou nefalšovanou radost při zdolávání kapra. Jeho šťastné výkřiky na celý rybník neměly
chybu. Ve 13,00 byl závod ukončen a pro děti nastala další radostná chvíle, a to rozdávání
cen.
Na prvním místě se umístil Marek Mai se 142 body. Na druhém Lukáš Vondruška se 140
body a na třetím Honza Pisár se 136 body. Jak je vidět, mezi nejlepšími byl minimální rozdíl.
Všichni malí lovci dostali odměnu, jak ve formě rybářské, tak čokoládové, takže spokojenost
dětí snad byla úplná.
Na závěr bychom chtěli poděkovat J. Vrábíkovi za sponzorský dar, místním fotbalistům a
Úřadu Městyse Kněževes za zapůjčení věcí.
za RSK M.Vondruška
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Tématická vycházka k vydané knize Kněževes –
mozaika z historie chmelařského městyse
V sobotu 27. září 2014 od 14.00 hodin, sraz před úřadem městyse,
s Romanem Hartlem (autorem knihy) se uskuteční slibovaná
opakovaná tématická vycházka k vyšlé knize Kněževes….Kdo jste ji
nestihl při oslavách v květnu, máte jedinečnou příležitost. Během
zhruba hodinové vycházky se dozvíte mnoho zajímavého o
významných budovách, historických událostech, rodácích,
osobnostech a kuriozitách kněževeského náměstí.

Výstava hub a fotografií ptactva a zvěře Rakovnicka
V neděli 28. září od 13.00 do 18.00 hodin a v pondělí 29. září od 8.00 do 16.00 hodin (12.00
do 13.00 polední přestávka) se koná tradiční výstava hub a fotografií v zasedací místnosti
úřadu.

Cvičení v sokolovně
Cvičení začne 1.10. 2014 ve středu. Budeme cvičit pravidelně pondělí a ve středu od 18:30
hodin jógapilates. Případné informace – tel.775 169 694, email.renata.pickova@volny.cz.

Kněževeské posvícení
Sobota 18. října - 14,30 hodin – DRAKIÁDA – za
hřištěm, soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka,
soutěž o nejvýše létajícího draka
20.00 hodin – Posvícenská
zábava – v sokolovně, hraje hudební skupina KUPA
(znáte z kněževeských slavností), vstupné 70,-Kč
Neděle 19. října 15.00 hodin DĚTSKÉ
POSVÍCENÍ – v sokolovně, zábavný program pro
děti - pohádka, soutěže, diskotéka, vstupné děti 10,Kč, dospělí 20,-Kč

Přehled počasí v Kněževsi
Zdroj: www.meteo.dusoft.cz
2014

Max.
teplota
°C

květen
Červen
červenec
srpen

28,7
33,2
32,8
30,6

Min. teplota
°C

Průměrná
teplota °C

Úhrn srážek
za měsíc
mm

4,7
5,8
9,3
6,1

14
16,9
20,2
17,1

3
39,1
112,3
98,3
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Nejvyšší
denní
úhrn srážek
mm
2,3
15,5
28,7
25,1

Datum
nejvyššího
úhrnu
18.5.
24.6.
30.7.
31.8.

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které
lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného
komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají
jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství
přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých
spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých
materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a
prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič
na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů,
ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o
to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní
sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou –
podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí
do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou
technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní
prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se
také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli
platit.
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdena Malafová
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