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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 20.6.2017
Zastupitelé schválili:





Závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2016 s výrokem bez výhrad a byla projednána
zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2016 s výrokem bez výhrad, viz příloha
č. 1.
Účetní závěrku za rok 2016 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle protokolu o hlasování členů ZM, výsledek
hospodaření za rok 2016 činí : + 1.683.421,83 – zisk, jelikož jsou výnosy vyšší než
náklady, viz příloha č.2.
Účetní závěrku za rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres
Rakovník, výsledek hospodaření zisk 278.291,47 Kč a žádost o souhlas ZŠ a MŠ
Kněževes s realizací projektu OP VVV ZŠ a MŠ Kněževes.



S podáním žádosti o finanční podporu podanou Základní školou a Mateřskou školou
Kněževes, okres Rakovník z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
období 2014 – 2020, specifické cíle v rámci IP 1 – SC 1: Zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, SC2 – Zlepšení kvality vzdělávání a
výsledků žáků v klíčových kompetencích v rámci IP3: SC 1.



Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením
stavby a budoucí vyvázání z věcného břemene kanalizační přípojky k nemovitosti,
výmaz služebnosti z katastru nemovitosti.

Smluvní strany se dohodly, že nejdříve po uplynutí 6 let a nejpozději do 8 let od zhotovení
inženýrských sítí přípojky kanalizace a kanalizační (revizní) šachty a jejich uvedení do provozu
uzavřou smlouvu o převodu inženýrských sítí přípojky kanalizace a kanalizační (revizní) šachty
do vlastnictví vlastníka služebné nemovitosti s tím, vlastník služebné nemovitosti uhradí za
převod inženýrských sítí oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě ke dni podpisu smlouvy o
převodu inženýrských sítí kupní cenu ve výši 5000,- Kč a dále vlastník služebné nemovitostí
uhradí též náklady na výmaz služebnosti z katastru nemovitostí.


Záměr prodeje pozemku p.č. 159/1 o výměře 317m2 a p.č. 1802 o výměře 73m2 v k.ú
Kněževes (Pozemek 159/1 o výměře 317m2 pod budovou sušárny chmele ve vlastnictví
firmy Lupofyt s.r.o., pozemek p.č. 1802 o výměře 73m2).



Poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč na činnost šachového kroužku pro děti a
pořádání šachového turnaje pro rok 2017.



Schvalují koupi pozemku p.č.433/7 výměra 216m2 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, orná
půda, za cenu 150,-Kč/m2 a pověřují starostku podpisem kupní smlouvy a všech úkonů
spojených s koupí. Důvod odkupu za cenu 150,-Kč/m2: pro budoucí účely komunikace,
zpracovaná studie výstavby v dané lokalitě.



Vypracování projektové dokumentace a smlouvu s Ing. Ladislavou Parkmanovou –
Projekty staveb, IČ 61075761, “Objekt stájí čp. 102 v Kněževsi – úprava na komunitní
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centrum s víceúčelovým sálem – II. etapa, za celkovou cenu 54.600,-Kč + autorský
dozor 400,-Kč/hod.


Koupi pozemku č.parc. 500/8 výměra 20m2 a 500/9 výměra 175m2 v k.ú. Kněževes u
Rakovníka za cenu 100,- Kč/m2 a pověřují starostku podpisem kupní smlouvy a všech
náležitostí spojených s koupí. Důvodem odkupu za cenu 100,-Kč/m2 je budoucí účel
komunikace dle zpracované studie výstavby v lokalitě pod zemědělským družstvem.



Pronájem hospody Na Václaváku panu Pavlu Dražanovi, Riegrova 1172, 269 01
Rakovník, IČ 06023924, DIČ: CZ9504261250, od 1.5.2017 za měsíční nájemné 3.000,Kč + DPH.



Pronájem a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor s Radomírem Dvořákem,
Kolešovice 315,270 02 Kolešovice, IČ: 70647585, DIČ: CZ6506271915 od 16.5.2017
o výměře 80m2, správní budova, č.p. 397, parc.č.1369 k.ú. Kněževes u Rakovníka
(areál Benzinol), měsíční nájemné 1333,-Kč + 280,- Kč DPH, celkové nájemné za měsíc
1613,- Kč.



Poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na rok 2017 na činnost šipkového klubu
na soutěžní ročník 2017-2018 , pořádání turnajů pro dospělé a děti.



Poskytnutí finanční podpory na provoz Linky bezpečí, z.s. pro rok 2017 ve výši 2000,Kč.



Podpis smlouvy o postupu práv s nakládáním s majetkem městyse Kněževes,
prodloužení vodovodního řadu ulice U Haldy za cenu 40.020,-Kč bez DPH.



Záměr převedení majetku vodovodu obce z formy postoupených práv na plný vklad do
sdružení Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) Frant. Diepolta 1870,
269 01 Rakovník, IČ 47019549, DIČ CZ47019549.

z diskuze VZM 20.6.2017 - Dětské hřiště v mateřské škole
Na veřejném zasedání dne 20.6.2017 starostka seznámila zastupitele s trvajícími problémy
týkajících se dětského hřiště ve školce. Na opakující se vandalismus upozornila i ředitelka Dana
Vondrušková, která zároveň navrhovala další možnosti řešení provozu dětského hřiště, aby
mohlo být veřejnosti stále přístupné. Zastupitelé navrhli dočasné řešení a to uzavření dětského
hřiště v mateřské školce pro veřejnost. Poslední kapkou pro zavření hřiště bylo nalezení střepů
v kamínkách kolem hracích prvků a spálená čepice, kterou zapomnělo školkové dítko na
zahradě. Zastupitelé navrhují pořízení kamerového systému.
I když byly střepy vybrány, tento herní prvek (loď) se uzavřel i pro děti ze školky.
Z bezpečnostních důvodů dojde o prázdninách ke kompletní skrývce kamínkové dopadové
plochy a navezení nové vrstvy kamínků..
Zastupitelstvo navštívili i zástupci rodičů dětí ve školce, kteří však před projednávaným bodem
z jednání odešli s informací o postupu doručení jejich petice.
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Petice občanů
Dne 26.6.2017 byla do kanceláře doručena petice občanů „Uzavření hřiště MŠ Kněževes pro
veřejnost“ a „Vybudování nové odpočinkové zóny s hracími prvky“ se 47 podpisy
kněževeských občanů a 62 podpisy občanů z dalších obcí a měst (Přílepy, Kolešovice,
Hořovičky, Hokov, Povlčín, Krupá, Slabce, Hořesedly, Svojetín, Rakovník, Chrášťany,
Mutějovice, Šanov, Lašovice, Lužná, Nové Strašecí, Vrbice, Heřmanov, Pšovlky, Kladno,
Plzeň).
Opis petice:
Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním.
My, níže podepsaní občané Kněževsi u Rakovníka, prostřednictvím této petice žádáme, aby se
uzavřelo veřejné hřiště v mateřské škole a to z důvodu vandalství (rozbité sklo v kamínkách
okolo prolézaček, nedopalky, výkaly v prolézačkách).
Také žádáme, aby se otevřelo nové hřiště a to na pozemku mezi základní školou a drogerií
Růžička, kde je krásné prostranství, kde by se dalo hřiště vybudovat, stačilo by pískoviště,
lavičky a skluzavka. Nové hřiště by jsme chtěli proto, že tyto dvě hřiště pro veřejnost (hřiště,
mateřská škola) jsou mimo obec a není dohled nad dětma, ve středu obce by se zabránilo
vandalismu a rodiče s dětma by hřiště využívali, když by šli k lékaři, čekali na děti, než skončí
vyučování, než pojede autobus, děkujeme za přečtení petice.
Děkujeme.
Za petiční výbor: HK, MČ

Z veřejného zasedání 25.7.2017
 Petice občanů „ Uzavření hřiště MŠ Kněževes pro veřejnost“ a „ Vybudování nové
odpočinkové zóny s hracími prvky“
Z důvodu dodržení lhůty pro odpověď dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním bylo svoláno
mimořádné Veřejné zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé již na 4. veřejném zasedání ZM projednávali na základě upozornění paní ředitelky
ZŠ a MŠ Kněževes dětské hřiště v MŠ, kde bylo sděleno dočasné uzavření hřiště, výměnu
kamínků okolo herních prvků, kde byly nalezeny střepy a zajištění kamerového systému. Po
projednání petice zastupitelstvo městyse schvaluje dočasné uzavření hřiště v MŠ Kněževes pro
veřejnost.
Dále zastupitelé projednali návrh petice na „ vybudování hřiště mezi základní školou a drogerií
Růžička“. ZM neschvalují vybudování odpočinkové zóny, dětského hřiště mezi školou a
prodejnou drogerie Růžička, z důvodu umístění hřiště mezi dvě rušné a dopravně vytížené
silnice a do budoucna plánovaného parkoviště.
Zastupitelé proto navrhli pořízení 4 ks vhodných herních prvků pro nejmenší a předškolní děti
k fotbalovému hřišti, kde je již hřiště zřízeno.
Na projednání petice nebyl přítomen žádný zástupce petičního výboru.
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Zastupitelé schválili:




Dočasné uzavření hřiště v MŠ Kněževes a schvalují doplnění 4 ks vhodných herních
prvků pro nejmenší na dětském hřiště u fotbalového hřišti.
Umístění mysliveckého zařízení ( umělá nora na lov lišek) na pozemku parc. č. 2231
k.ú. Kněževes u Rakovníka.
Konání večerní venkovní kulturní akce – vystoupení kapely Rock Slaves dne 19.8.2017
na dvoře Hospody na Václaváku.

Diskuze :
Starostka seznámila ZM s výročím 120 let povýšení Kněževsi na městys. 1897 dne 3. června
došel dekret znějící „ Jeho Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím ze dne
29.4.1897 obec vaši nejmilostivější povýšit na městys. ZM doporučují uspořádání malé
slavnosti v prostorách hostince Na Václaváku. Termín bude včas upřesněn a občanům ohlášen.
S tímto bude také zpracován materiál s informacemi pro památkovou budovu hostince č.p. 102.
Dále ZM souhlasí s projektem „Několik zastavení po obci“ – panely s informacemi o
významných budovách v Kněževsi, autorem je Roman Hartl.
ZM nepodpoří akci IV. Ročník Den české historie 2017, upřednostňují podporu místních akcí.

Kanalizace II.a III. etapa
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala o připravované akci výstavbě další etapy kanalizace „Kanalizace
Kněževes – II a III. etapa.“
Příprava pokračování výstavby kanalizace trvala téměř rok a dnes mohu říci, že jsme byli úspěšní a
získali jsme dotaci Ministerstva životního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů
Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 1: Zlepšení kvality vod a snížení množství
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů znečištění a vnos
znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Již máme vydané písemné Rozhodnutí o poskytnutí dotace s konkrétními podmínkami.
Nyní připravuji veškeré podklady, které je ještě nutné na SFŽP doložit. Po doložení všech
dokumentů bude vydáno Změnové Rozhodnutí, ve kterém budou upraveny konečné částky,
finální harmonogram apod.
Délka budovaných kanalizací (řady +přípojky) 5,027 km
Délka budovaných kanalizačních řadů 2,278 km
Počet obyvatel nově připojených 291.
Počet kanalizačních přípojek 136, z toho 131 přípojek z dotace.
Výstavba II a III. etapy se bude týkat ulic Chmelařská, Karlovarská, Štrosova, Tyršova, Husovo a
Václavské náměstí a spojovací ulice za úřadem do Jižní ulice.
Stavbu bude provádět firma MOBIKO a.s., Valašské Meziříčí, která v současné době připravuje
aktuální časový a finanční harmonogram výstavby.
Pro výstavbu I. etapy 2013-2014 jsme dotaci nezískali, nesplňovali jsme podmínky pro žádost a proto,
aby nám nepropadla veškerá povolení a vynaložená energie nebyla zbytečná, jsme přistoupili k čerpání
úvěru ve výši 21mil. z Komerční banky a.s.. Na vybudování přečerpávací stanice v ulici Jižní jsme
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získali dotaci od Středočeského kraje ve výší 3.680.000,- Kč. V současné době nám zbývá doplatit
k 30.6.2017 částku 16.916.654,-Kč. Celkové náklady na výstavbu I. etapy byly 28.092.634,-Kč bez
DPH.
Výstavba II a III. etapy se bude oproti první etapě lišit v podmínkách připojení nemovitostí.
V první etapě byly realizovány kanalizační přípojky k nemovitostem na hranici pozemku z rozpočtu
městyse a zbývající část si budovali vlastníci nemovitostí z vlastních zdrojů.
U II. a III. etapy byla možnost zažádat o finance na výstavbu hlavního řadu i kanalizačních přípojek,
což jsme jako řádní hospodáři využili. Vlastníci nemovitostí s městysem podepsali smlouvy o zřízení
věcného břemene kanalizační přípojky a nemovitost bude komplet napojena.
Vlastníci nemovitostí budou hradit příspěvek obci na vybudování kanalizace jako v I. etapě, tj. 10.000,Kč na základě uzavřené smlouvy (schválené zastupitelstvem v roce 2012) a po ukončení udržitelnosti
projektu výstavby kanalizace budou ještě vlastníci nemovitostí hradit obci výmaz břemene za částku
5.000,- Kč + správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Jakmile budeme vědět přesnější informace o termínu začátku výstavby, budou vlastníci nemovitostí
dotčených výstavbou včas informováni.
Pevně věřím, že společně opět toto náročné období zvládneme.
Děkuji všem spoluobčanům za pochopení.
Alena Králičková, starostka

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
v červnu
70 let Zárubová Julie
85 let Malafa Josef
70 let Englická Irena
70 let Holá Hana
84 let Hálek Emil
87 let Kautová Miluška
81 let Hornofová Věra
82 let Fojtík Miloslav
75 let Morda Miroslav
70 let Koutecký Josef
v srpnu
70 let Koutecká Jana
82 let Konvalinka Čestmír

v červenci
89 let Houžvička Zbyšek
70 let Kučaba Josef
95 let Svatek Jaroslav
85 let Česal Josef
87 let Kučera Milan
70 let Krýlová Eva
75 let Křivský Zdeněk

v září
89 let Filipová Marie
83 let Kuklík Karel
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v říjnu
70 let Paduová Libuše

Vítáme nové děti
Marek Noga
Emma Boumová
Julia Hauer
Max Šťastný
Vojtěch Jahoda

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.
Sňatky 2017
V letošním roce se se svatbami roztrhl pytel. Do konce července bylo uzavřeno 12 sňatků.
Z toho 3 v obřadní síni Městyse Kněževes, 1 u kostela sv. Jakuba Většího v Kněževsi, 3 sňatky
na zahradě domu čp. 256 v Kněževsi, 1 svatba v kapli sv. Barbory v Chrášťanech a 5 sňatků ve
„Staročeské stodole“ v Chrášťanech.
Opustili nás
Miloslava Česalová

Václav Polata

Čest jejich památce.

Dopravní značení na váze
Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a zamezení znečišťování veřejného prostranství bylo
v červnu osazeno nové dopravní značení v prostoru „na váze“. Dopravními značkami
s dodatkovými tabulkami (Po-Pá 18.00-6.00, SO-NE) bylo omezeno stání pro vozidla nad 3,5
t. Občané bydlící v blízkosti si tak konečně odpočinou od neustálého ranního startování.

120 výročí povýšení Kněževsi na městys
V roce 1896 byla zaslána byla žádost k C. k. místodržitelství v Praze, aby obec Kněževes byla
povýšena na městys.
1897 výpis z kroniky
Podaná žádost, aby povýšena byla Kněževes na městys, byla příznivě vyřízena a obecnímu
zastupitelstvu došel od c. k. hejtmanství v Rakovníce dekret ze dne 3. června 1897 znějící:
„Jeho Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. dubna 1897 obec vaši
nejmilostivěji povýšiti na městys“.
Po přečtení dekretu starostou zaznělo při schůzi třikráte „Sláva!“ Zaslán byl telegram
místodržiteli: „Prodchnuto jsouc pocity neoblomné loyality a nezvratné věrnosti osměluje
se obecní zastupitelstvo městyse Kněževsi ve slavnostní schůzi dnešní výraz nehynoucích
a vděčných díků obyvatelstva zdejšího posvátné osobě Jeho Veličenstva tlumočiti. Připomínajíc
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sobě vysoké velkodušné přízně věnované ušlechtilé tužbě a nerozdílné žádosti ze srdce všech
zdejších obyvatelů, aby obec rodná vřaděna byla po bok českých měst, která hotova jsou jmění,
krev i život svůj obětovati za nejvyšší, každému vlastenci nejdražší statky, vyprošuje sobě
obecní zastupitelstvo našeho městyse vzácné ochoty, aby Vaše Excelencí náš vřele tlumočený
výraz díků milostivě ráčila přijati. Současně prosíme, aby tento projev loyálních pocitů
na stupních nejvyššího trůnu blahosklonně tlumočiti ráčila. Bůh žehnej, opatruj Jeho
Veličenstvo!“ Telegram byl ihned vypraven. K návrhu starosty Srba usneseno založiti
na trvalou upomínku nadaci pro zdejší chudé na oslavu povýšení obce na městys. Věnováno
100 zlatých jako první příspěvek.

Veřejná slavnost uspořádána byla dne 13. a 14. listopadu 1897.
Opis pozvánky na slavnost:
Obec Kněževes
pořádá na oslavu svého povýšení na městys
dne 13. a 14. listopadu 1897 veřejnou slavnost,
ku kteréž se tímto činí všeobecné uctivé pozvání.
V Kněževsi dne 24. října 1897
Slavnostní výbor
Pořad slavnosti
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Dne 13. listopadu:
I.
1. Večer o ½ 6 hodině osvětlení a průvod s pochodněmi.
2. Slavnostní divadelní představení: a) Proslov, b) živé obrazy, c) Noc na Karlštejně,
veselohra o 3 jednáních od J. Vrchlického.
Dne 14. listopadu:
II.
1.
2.
3.
4.

Ráno budíček.
Od ½ 10 hod. dop. slavnostní průvod ku obecní úřadovně.
Slavnostní schůze obecního zastupitelstva.
Slavnostní řeč před úřadovnou a slavné služby boží.
III.

1. O ½ 1 hod. společný oběd u p. Jos. Štrosa. Přihlášky ku společnému obědu přijímá
slavnostní výbor. (Oběd zl. 1,30)
2. O 6 hod. věneček u p. Jos. Cédla.Vstupné 1 zl. 20 kr. Čistý výnos věnován bude
na nadaci založenou na oslavu povýšení vesnice Kněževsi na městys. Dobročinnosti
se meze nekladou.
Při celé slavnosti koncertuje hudba rakovnická.

Z knihovny
Před koncem školního roku 19.6.2017 se uskutečnilo tentokrát v prostorách ZŠ Kněževes
,,PASOVÁNÍ NA MLADÉHO ČTENÁŘE“. Pasovány byly děti první a druhé třídy ZŠ.
Podpořit svoje ratolesti přišli i někteří rodiče a prarodiče. Také paní ředitelka Vondrušková
přišla dětem držet palce.
Úvodem přivítala všechny přítomné paní učitelka Tesařová, která vše s dětmi připravila.
Úkolem dětí bylo, přečíst vybrané odstavce z pohádky ,,JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI
DORT“. Samozřejmě nastoupila i trochu tréma, ale nakonec děti vše zvládly na výbornou.
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Následoval ,,SLIB MLADÉHO ČTENÁŘE“, který děti po pasování zpečetily vlastnoručním
podpisem. Paní knihovnice jim předala knihy se samolepkami, diplomy a přihlášky s průkazy
do knihovny s registrací na celý rok zdarma.
Po ukončení si děti se všemi zúčastněnými připily ,,RYCHLÝMI ŠPUNTY“ a následovalo
občerstvení, které pro ně připravily paní ředitelka s paní učitelkou.
Helena Kuklíková, knihovnice

Ze základní školy
Žhavé léto je v plném proudu a děti si užívají nejdelší prázdniny, jaké školní rok přináší. Ranní
vstávání si každý školák může přizpůsobit své potřebě, dospělí si vybírají dlouho očekávanou
dovolenou, aktivity si volíme podle svého zájmu. Léto zkrátka přeje volnějšímu režimu po
všech stránkách. Vždyť si to naše děti zaslouží. Po deset měsíců usilovně pracovaly, aby jejich
výsledky byly co nejlepší a udělaly radost i svým nejbližším. Výsledky žáků pravidelně
sledujeme, hodnotíme, porovnáváme s ostatními školami. Každoročně nás zajímají i výsledky
žáků na 2. stupni škol, kam naši žáci přestupují. Dvě žákyně úspěšně pokračují na osmiletém
gymnáziu. Ředitelé těchto škol hodnotí kladně u našich žáků hlavně jejich pracovní návyky a
stabilní prospěchové výsledky. Jsou ochotní, přátelští, se smyslem pro týmovou práci. Všichni
se shodují, že nezaznamenali problém, který by souvisel s přechodem žáků z naší školy.
Výborné výsledky si drží často až do deváté třídy a potvrdili to uspěním v jednotné přijímací
zkoušce na střední školu. Republikové srovnávací testování je nástroj, který dokresluje celkový
obraz žákovských výsledků. Letos proběhlo v pátých ročnících. Naše škola byla vybrána
Českou školní inspekcí pro testování v oblastech : Český jazyk, Angličtina a Člověk a jeho svět.
Výsledky nám potvrdily, že od 1. ročníku systematicky vedeme děti k nabývání vědomostí a
dovedností, které si mají na druhý stupeň odnést.
Výsledky letošního testování: Český jazyk – 77% ( ČR 61%), Anglický jazyk – 95% ( ČR
79%), Člověk a jeho svět – 64% (ČR 65%).
Školní život je souhra všech, kteří se ho účastní. Každý článek pětiletého běhu musí do sebe
zapadat, všichni musí mít při každodenních starostech hlavní zájem – dělat vše co nejlépe pro
naše děti.
S žáky pátého ročníku jsme se v červnu rozloučili, slavnostní vítání nových prvňáčků se
uskuteční v pondělí 4. září v 7.45 hodin. Do té doby ještě necháme školní aktovky i děti
odpočívat, aby nabraly co nejvíce sil a chuti do dalšího maratonu. :-)
Mgr. Dana Vondrušková, ředitelka školy

Dětské hřiště v mateřské škole
Čas letních prázdnin je zároveň dobou velkých oprav ve všech školách i školkách. Kromě
generálního úklidu místností i vybavení vyměňujeme okna v šatnách a umývárně za otvíratelná,
abychom zajistili lepší větratelnost těchto prostor. Vše, co se v naší MŠ i ZŠ během provozu
děje, musí být plně v souladu s předepsanými hygienickými požadavky. Takovým pravidlům
bezprostředně podléhají i dětská hřiště. Každý provozovatel ručí za bezpečné prostředí na svém
hřišti. Netýká se to jen pravidelných revizí sportovních zařízení a herních prvků, ale všeho, co
se v takovém objektu nachází.
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Na dětském hřišti v mateřské škole právě probíhá velká úprava pískovišť a terénu. Kruhové
zídky, které byly okolo každého pískoviště, jsou již zbourány. Vnitřní kruhy s pískem zůstanou,
terén bude upraven do mírného svahu. Omítky totiž opadávaly, dřevěné sedací plochy praskaly
a trouchnivěly. Před několika lety jsme betonové kruhy nechali opravit, nabarvit veselými
barvami, stejně tak paní učitelky vyzdobily dětskými obrázky ostatní smutná místa.
Povětrnostní podmínky a vlhká část pozemku ale brzy zapůsobily a stavby začaly znovu chátrat.
A nejen voda se stala naším nepřítelem.
Velkým nepřítelem se stal každý, kdo odpoledne nedodržoval vyvěšený Řád provozu dětského
hřiště, nepřikrýval pískoviště, vjížděl a skákal na dřevěné sedačky na jízdním kole, skákal po
střechách herních prvků, neodhazoval odpadky a nedopalky cigaret do koše ( i přes zákaz
kouření), nedošel si na toaletu domů, ale dovnitř lodě, rozdělával ohýnky z věcí, které našel,
nedodržoval nejvyšší povolenou věkovou ani váhovou hranici pro vstup na prvky. Spíše to
vypadalo, že zkoušel, co ještě dané vybavení vydrží. Tito vandalové mají zřejmě radost z toho,
že dokázali závěsné lano přetrhnout, dřevěnou laťku přerazit nebo vypáčit a vůbec jim nedojde,
že příště nemají kam jít.
Každodenně nás trápil horší a horší stav všech věcí, některé z nich jsme již během května
museli odmontovat, protože byly zcela nepoužitelné. Ze stejného důvodu byl zakázán přístup
na největší atrakci – loď, protože kamínky v dopadové ploše jsou plné drobných střepů z lahví.
Do konce srpna musíme dopadové plochy vyvézt a naplnit čistým kamenivem, aby si děti v
mateřské škole mohly na nich hrát a nemusely na ně jen koukat. Jsou to všechno velice nákladné
investice. Nemůžeme "vyhazovat peníze oknem" a zároveň musíme udržet hřiště v pořádku. Je
to často boj s větrnými mlýny. Proto společně s naším zřizovatelem hledáme nová řešení.
Od 1. července je hřiště z důvodu rekonstrukce a možného nebezpečí mimo provoz.
V novém školním roce bychom rádi pokračovali ve výstavbě dalších stanovišť přírodovědné
stezky ( např. cesta bosých nohou, bylinková zahrádka, záhonky na pěstování jahod, zeleniny,
tunel z vrbového proutí, mlhoviště,...). Nápadů a plánů k zatraktivnění výuky a pobytu v
mateřské škole mají paní učitelky dostatek. Nelze přehlédnout hmyzí hotel s ukázkou přírodnin,
který vybudovaly a s dětmi očekávaly první návštěvníky. Jen chudák dřevěný zajíček, který
domeček hlídá, neustál kopanec odpoledního vandala či ránu míčem a byl po několika dnech
bez hlavy. :-(
Ve spolupráci s Věznicí Oráčov máme dřevěné stavby a lavice se stoly hezky nově natřené.
Další plánovanou novinkou a naší povinností je umístění nových venkovních prvků pro
dvouleté děti. Jsou nižší, konstrukčně přizpůsobené této věkové kategorii, tudíž není možné,
aby po nich lezly velké děti.
Chceme, aby nové věci dětem sloužily, aby dětské hřiště bylo pro ně místem radosti,
sportovního i přírodovědného vyžití a hlavně bezpečí.
Mgr. Dana Vondrušková, ředitelka školy

Ze školní družiny
Sběr papíru a citrusové kůry
I v letošním roce se naše škola účastnila sběru papíru a citrusové kůry. Děti pilně nosily
sběr po celý rok a neváhaly nosit i velké balíky, aby přispěly. Papírem se plnil prostor školy tak
rychle, že jsme museli požádat o odvoz dvakrát ve školním roce. Pomerančová a citrónová kůra
se zase hromadila v mnoha krabicích a provoněla nám celou školu.
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Ve sběru papíru jsme se (s celkem 4870 kg) ze všech patnácti soutěžících škol umístili
na krásném třetím místě. Odměnou nám byl kromě peněz z prodeje papíru i diplom a finanční
bonus 3000,- Kč. Peníze chceme použít na nové vybavení venkovního hřiště u školy. Kůry jsme
nakonec zvládli nasbírat tři velké pytle o celkové váze skoro 20 kg.
Všichni sběrači byli odměněni a my jim, jejich rodičům, všem příbuzným a příznivcům
školy nejen z naší obce moc děkujeme za pomoc a ochotu, s jakou pomáhají nám i přírodě.
Nejlepší sběrači papíru:
Ema Černá 1.r. - 493 kg, Kateřina Pisárová 4.r. - 427 kg, Anna Doležalová 5.r. - 401kg
Nejlepší sběrači kůry:
Natálie Uhrová 3.r. - 4,48 kg, Jakub Kostka 3.r. - 3,71 kg, Anna Doležalová 5.r. - 2,5 kg

Každý den si čteme
Naše škola je účastníkem celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Tento projekt má
za cíl pomocí každodenní četby rozvíjet dětskou osobnost, fantazii a lásku ke knihám.
Ve školní družině čteme s dětmi každý den vždy po obědě. U četby si děti odpočinou po
náročném dni ve škole a odreagují se.
Knihy vybíráme ze seznamu knih doporučených projektem (Lichožrouti, Deník malého
poseroutky) i podle vlastního přání dětí. Z každé dočtené knihy si namalujeme i obrázek, aby
všichni viděli, co jsme zrovna dočetli a každou přečtenou knihu si také zapíšeme na náš seznam.
Děti čtení zajímá a baví je.
Alena Poštová, družinářka

Olympijský běh
Sportovní akce mají děti rády. Tou novou byl letos T-Mobile
Olympijský běh. Přihlásili jsme k této celorepublikové akci na
podporu pohybu všechny děti ze základní i mateřské školy. Pro
uskutečnění vlastního závodu jsme od Českého olympijského
výboru dostali startovní pásku, trička pro pořadatele, pro každé
dítě diplom, medaili, tyčinku na posilnění, prstové barvy na
dozdobení diplomu, pro vítěze ještě další věcné ceny.
Připravili jsme v Jižní ulici trasu dlouhou 0,5 km. Naše obavy, že pro mladší ročníky to bude
v červnovém horku obtížné, se nepotvrdily. Naopak. V cíli byli všichni dřív, než jsme se nadáli.
Nejrychlejšími závodníky ve svých věkových kategoriích byli z MŠ Sára Malafová, Filip Kraus
a Matyas Ransdorf. Ze ZŠ Sára Kučerová, Jára Konopásek, těsně v jeho patách Jakub Houska.
Na zahradě v mateřské škole jsme si všichni užili vybojovaných odměn, zatleskali jsme vítězům
a strávili tak pohromadě hezký den.
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Rybářský spolek Kněževes
První půlrok proběhl v relativním poklidu, i když se nám nepodařilo odchovat Na Kovárně
candáty.
Rok začal Spolkovým plesem, na který přišlo tentokrát méně lidí. O to více si to pochvalovali
ti, co si koupili tombolu. Ještě že jsme se na to připravili a sesbírali během roku igelitové tašky.
Někteří měli tak nakoupeno, že bez pomoci by se domů ani nedostali. Mnoho lidí šlo domů
doslova obtěžkáno výhrami a snad všichni byli spokojeni.
Na jaře jsme uspořádali další rybářské závody pro dospělé. Zde se opět potvrdilo, že pokud se
to dělá poctivě a je pro závodníky připraven solidní servis, rádi k nám přijedou. Opět se břehy
zaplnily a soutěžící tvrdě bojovali o ceny. Však uzeniny od J. Vrábíka již mají své jméno. Opět
bych rád poděkoval našemu sponzorovi J. Vrábíkovi za dary pro ostatní účastníky závodů.
Každého balíček potěší, i když se při závodech tolik nedařilo.
Na konci června proběhly dětské závody. Zde opět zazářil Matouš Laitner a nekompromisně je
vyhrál. Takže bude, Matouši, příští rok hatrick?
Přišla vedra a Na Kovárně nám uhynuli candáti. Je to náchylná ryba na kyslík a my to včas
nezachytili. Rozbor vody ukázal, že zde máme na tzv. nebesák velmi dobrou vodu. Snad se to
již nebude opakovat, i když se ztrátami se má počítat. Nikdo není dokonalý, ani ti, co nás za to
kritizovali.
Břehy rybníků udržujeme v pořádku a lidé na procházce si zde i mohou posedět na námi
vyrobených lavičkách. Na Závlaze se pokochat kachnami a klidně jim i něco dobrého hodit.
Myslivci se určitě zlobit nebudou.
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Co říci závěrem? Snad jen to, že ty dvě velké štiky U Kostela jsou již chyceny a zkonzumovány.
Takže „hon na čarodějnice“ může skončit. A ty dvě poslední 60-ky, co tam zbyly, aspoň budou
mít klid.
za RSK M. Vondruška

Klub invalidů Kněževes
Od 1.1.2017 byl Svaz invalidů přejmenován na Klub invalidů Kněževes. Z důvodů změny
nového názvu byl založen nový účet, na který byly převedeny peníze z účtu původního, který
byl zrušen ke konci roku 2016.
Byla jmenována nová předsedkyně Helena Kuklíková a nová účetní Miroslava Kytková.
Členové výboru jsou: Helena Kuklíková, Miroslava Kytková, Jana Šímová, Ivana Liprtová,
Miluše Hrubá, Anežka Vosmíková, Václav Vrábík / za Kněževes /, Jana Ziková, Marie
Jirotková / za Kolešovice /, Hana Huňatová / za Přílepy /.
K měsíci červenci je celkem 104 členů.
V červnu se uskutečnilo „Opékání buřtů na Přílepské skále“. I přes velké horko se nás sešlo asi
20 členů. K dobré náladě, která panovala, přispěl i pan Kluc se svoji harmonikou.
Velký dík patří pánům Mrhalovi a Staňkovi, kteří strávili spoustu času úpravou terénu / sekání
vysoké trávy a ostružiní /, abychom mohli posedět v chládku a nebyli jsme vystaveni prudkému
slunci. Doufám, že příští rok na nás bude počasí hodnější , nebudou tak vysoké teploty a my se
sejdeme v hojnějším počtu.
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Ve stejném měsíci jsme uspořádali zájezd do Žatce a na zámek Stekník. V Žatci jsme si
prohlédli Muzeum chmele , Chmelový orloj, který ukazuje čas, astronomické údaje, znamení
zvěrokruhu a práce na chmelu v jednotlivých měsících. Navštívili jsme i vyhlídkovou věž, které
se říká Chmelový maják s vnitřním výtahem a unikátní 3D projekcí, jenž simuluje let balónem
nad Žatcem.
Na vyhlídce jsme si mohli prohlédnout Žatec z ptačí perspektivy.
Po obědě v restauraci U ORLOJE, která je součástí muzea jsme odjeli na zámek Stekník. V
současné době je po částečné rekonstrukci, která začala v roce 1997. Prošli jsme si nově
restaurované prostory a italskou terasovitou zahradu, která zámek obklopuje. Škoda, že růže,
které jsou po celé zahradě už byly odkvetlé.
Další plánovanou akcí bude zájezd na Cibulový jarmark do Hořovic, který se uskuteční 7. října.
Zájemci se už nyní mohou hlásit u p. Šímové a nebo Kuklíkové.
Helena Kuklíková, předsedkyně

SDH Kněževes
SDH Kněževes má v současné době 12 členů výjezdové jednotky.
Od 1.1.2017 do 30.7.2017 měla zásahová jednotka 39 výjezdů. Jen za červenec jsme vyjeli 6x.
Dne 16.7.2017 naše jednotka ve spolupráci SDH Lužná a HZS Rakovník zasahovala u
největšího požáru na okrase Rakovník, objekt Tyršova koupaliště.
SDH Kněževes je první záloha za HZS Rakovník.
Petr Majer, zástupce velitele
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Zásah na požáru rodinného domu ve Vrbici.

Cykloturistická aplikace „na KOLE i
PĚŠKY
Obce Mikroregionu Kněževes jsou od
července zařazeny v cykloturistické mobilní
aplikaci. Tato jednoduchá aplikace Vám
pomůže zjistit jaké cyklostezky a stezky se
nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už si
dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo
na místě, nabídne Vám v dané lokalitě několik
tras. Na nich pak mapuje různé body zájmu –
místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce,
památky - ale také kde se můžete najíst, přenocovat nebo "okoštovat" dobré vínečko. To vše
včetně kontaktů a popisu daných míst.
S aplikací již nezabloudíte - ukáže Vám, kde se nacházíte a provede Vás stezkou nebo navede
na Vámi vybraný bod zájmu.
Aplikace je pro Vás samozřejmě zdarma, takže stačí si ji stáhnout do mobilu stejným způsobem
jako aplikaci o městysi a využívat jejích služeb. Více informací na www.nakoleipesky.cz.

Vlhčené ubrousky do kanalizace nepatří
Ačkoli se může zdát, že jsou vlhčené ubrousky podobné toaletnímu papíru či papírovým
kapesníčkům, není tomu tak. Jsou v nich kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy
tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové
části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést,
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případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. A tuhle zkušenost už máme
i na naší čistírně. Oprava čerpadel na kněževeské ČOV nás stála 22.110,-Kč.
Vlhčené ubrousky zkrátka patří do koše.
Vlasy - I chuchvalce vlasů patří do odpadkového koše. Rozhodně ne do záchodové mísy. Vlasy
se totiž také nijak snadno nerozkládají, a co víc, mají tendenci se v potrubí zachytávat a
nabalovat na sebe další nečistoty.
Chemikálie a léky
Zatímco čisticí prostředky určené pro mytí toalety či nádobí jsou uzpůsobeny faktu, že skončí
v odpadních trubkách, a čistírny si s nimi dokáží poradit, u dalších chemikálií už to tak
jednoduché není.
Týká se to i léků – nevypotřebovaná léčiva vracejte zpět do lékárny, nikdy je nevhazujte do
záchodu! Je prokázáno, že například antibiotika, hormonální antikoncepce, ale i některé léky
na bolest a další léčiva negativně ovlivňují životní prostředí.
Kočkolit
Určitě ne do toalety. Kočkolit má totiž silné absorpční schopnosti, navíc „hrudkuje“, takže
odpadní trubky dokáže velmi spolehlivě ucpat. Obsahuje také často písek, což je další
spolehlivý „ucpavač“ odpadu.

Připravuje se
 26. srpna XIX. Ročník Kněževeské chmelové šišky – od 14.00 hodin
v parku u kostela, tradiční i nové soutěže pro děti, opět bohatá tombola,
večer k tanci i poslechu hraje hudební skupina ŠLAPETON
 slavnost u příležitosti 120. výročí povýšení obce na městys – na dvoře a v prostorách
hospody „Na Václaváku“ pravděpodobně v měsíci září, o podrobnostech akce budete
včas informováni
 16.11.2017 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na činohru Vyhazovači, od
19.00 hodin,
obsazení - Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan (původně také Tomáš
Racek), Vojtěch Hájek (původně také Jan Antonín Duchoslav), Petr Vágner
Hudební komedie, v níž herci ztvárňují mnohočetné mužské i ženské postavy. Čtyři
vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, denně se potýkající s neurvalým
chováním návštěvníků, žijí však také vlastní životy, mají své problémy, které tají...,

můžete již nyní v kanceláři úřadu
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hlásit se

Cvičení pro ženy opět začíná
Od září opět začne v sokolovně oblíbené cvičení pro
ženy pod vedením zkušené cvičitelky Renaty Pickové.
Každou středu od 18:30 hodin si můžete přijít zacvičit
pilates, jógu, aerobní cvičení či klasické posilování.
Stačí si přinést podložku, sportovní obuv, pití, dobrou
náladu a chuť si zacvičit  Všechny informace o
cvičení najdete na facebookovém profilu „Hýbeme se
v Kněževsi“
nebo získáte na telefonním čísle
775 169 694.

Češi k recyklaci odevzdali úsporné žárovky
obsahující 25 kilogramů rtuti
V českých domácnostech se vyskytuje celkem 66,5 milionu světelných zdrojů. Z těch, které
dosloužily, se odevzdalo k ekologické recyklaci 726 tun, což představuje přibližně 5 milionů
kusů úsporek. Toto množství obsahuje zhruba 25 kilogramů rtuti. Kvůli malému obsahu rtuti
a dalším druhotným surovinám se musí odborně recyklovat, a proto je třeba je umístit do
speciální sběrné nádoby a nikoli do běžného odpadu.
Pro představu, 25 kilogramů rtuti by mohlo teoreticky znečistit vodu v objemu téměř dvou
slapských přehrad či 79 Máchových jezer. EKOLAMP zajišťuje zpětný odběr a zpracování
vysloužilých osvětlovacích zařízení.
Češi třídí, ale nechtějí chodit daleko: ujdou maximálně 617 metrů
Rtuť je uvnitř úsporné žárovky neškodná a pro svícení nutná, ale když doslouží, je ji třeba
ekologicky zlikvidovat. Vyřazené úsporné žárovky se proto odevzdávají do sběrného dvora
nebo speciálního kontejneru umístěného například v obchodních domech nebo místních
úřadech.
Z průzkumu
společnosti
EKOLAMP vyplynulo,
že o umístění sběrného
místa mají povědomí
dvě třetiny Čechů.
Ideálně by sběrné místo
chtěli mít do 617 metrů
od domova. Pokud je
sběrné
místo
vzdálenější,
obvykle
zářivky
skončí
v popelnici,
Z
jednotlivých
míst
zpětného odběru je
nejčastěji
využíván
sběrný dvůr.
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V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst, alespoň jedno v každém městě či obci s
počtem obyvatel nad dva tisíce. Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, v
obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi
často rozmístěny v supermarketech či nákupních centrech, na obecních a městských úřadech.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.
Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si
mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst
aplikace obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.
Něco na uklidnění, vymaluj si svou mandalu…………………..

Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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