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„Pečuj o své přátele jako o svoje obrazy. Postav je vždy do nejlepšího světla.“
Churchillová
1

Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schvalují
ukončení smlouvy s ČEZ Prodej s r.o. Praha na dodávku elektrické energie
u odběrných míst Městyse Kněţeves
uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie s firmou Centropol Energy, a.s.
Ústí nad
Labem na odběrná místa Městyse Kněţeves, důvodem je úspora
finančních prostředků
změnu dodavatele plynu na společnost RSP Energy a.s.
z důvodu úspory
finančních
prostředků s termínem od 1.9.2011
záměr prodeje části pozemku p.č.161/1 cca 44 m2 u domu čp. 398 na základě
ţádosti manţelů Bokových
úpravu smlouvy o dílo včetně harmonogramu prací na projekt „Úpravy veřejných
prostranství (rybník, komunikace, zeleň) s firmou Froněk s r.o. Rakovník v čl. I.
1.6 se vypouští obsah, ţe se jedná o finanční prostředky – dotace z EU. Doplní se
do věty, ţe se jedná o finanční prostředky - dotace z rozpočtu Středočeského kraje
–FROM . Platební podmínky jsou upraveny ve smlouvě v souladu s pravidly
Středočeského kraje dotačního titulu FROM. Rekonstrukce silnice a chodníku
v ul. Chmelařská II. etapa (ke hřbitovu) se bude realizovat a financovat z rozpočtu
městyse v r.2011, 2012
zákaz SDH Kněţeves plnění bazénů z hydrantů pomocí hadic
závěrečný účet za r.2010 se závěrečným výrokem: byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závaţnost nedostatků uvedených pod písmenem c §10
odst.3 písmena b zákona č. 420/2004 Sb. Dle rozvahy sestavené k 31.12.2010
městys chybně naúčtoval na účtech 315, 321,378 – záporné zůstatky na těchto
účtech a územní celek nevytvořil analytické účty k zastavenému nemovitému
majetku ve vlastnictví obce
spisový řád pro Městys Kněţeves na základě § 66 odst. 2 zákona č.499/2004 Sb. o
archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů
ţádost pana Radka Hanzla o pronájem skladu č.14 v hale č.12. 88 m2 za cenu
200,-Kč /m2/rok
Komunitní plánování sociálních sluţeb na Rakovnicku
pronájem skladu č.3 v hale č.12 o výměře 88 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok v areálu
Benzinol panu Davidu Krejčímu
odkoupení 2 ks úsporných světel na zkoušku od firmy Moderní
Technologie
s r.o. Praha
ZM rozhodlo, ţe úředně určenou místností pro uzavírání manţelství je obřadní síň
v budově úřadu Městyse Kněţeves a dnem stanoveným pro uzavírání manţelství je
pátek a sobota.
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
p.č.254/1 u přípojky NN do 50 m v Libušině ul. (p.Peschek)
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Investiční a neinvestiční akce pro r.2011 – 2012
V letošním roce se nám podařilo být mezi úspěšnými ţadateli a obhájit projekt z dotací
Středočeského kraje z Fondu rozvoje měst a obcí s názvem Městys Kněţeves „Úpravy
veřejných prostranství (návesní rybník, komunikace, zeleň)“. Na základě výběrového řízení
na realizaci stavby byla vybrána v r.2010 nejvýhodnější nabídka firmy Dopravní stavby
Froněk spol. s r.o. Rakovník s cenovou nabídkou 13 326 988,60 Kč včetně DPH. Dotace ze
Středočeského kraje činí 9 236 533 Kč, zbývající částka bude hrazena z rozpočtu městyse.
Dotační pravidla jsou taková, ţe nejdříve musíme postavit, uhradit dílo a následně pak ţádat o
proplacení s moţností celkově ve čtyřech splátkách. Po dohodě stavbu předfinancuje firma
Froněk spol. s r.o. V druhé polovině července letošního roku zahájíme stavbou vydláţdění
dvora a nových chodníků ze zámkové dlaţby kolem celé základní školy včetně odvodnění.
Jednotlivé stavby se budou provádět postupně. Dále se zahájí stavba rekonstrukce rybníka
v Libušině ulici. Rybník bude vypuštěn, odbahněn. Břehy rybníka budou zpevněny
betonovými opěrnými zdmi, které budou na návodní straně v celé výšce obloţeny dlaţbou
z lomového kamene do výšky okolního terénu. Zrekonstruuje se výpustný objekt. Bude
zachován historický vzhled rybníka. Stavba hrází rybníka se dokončí v r.2012. Letos se také
zahájí rekonstrukce chodníku od česaček ke hřbitovu. Stávající betonové panely budou
sníţeny - zapuštěny do terénu. Na podzim v této části bude vysázena lipová alej. Další alej
bude vysázena na Václavském náměstí od úřadu městyse ke statku čp.55.
V r.2012 budeme rekonstruovat chodník v ul. Praţská (směr Chrášťany) ze zámkové dlaţby.
Další stavbou bude rekonstrukce komunikace v ul. Chmelařská –II.část od česaček ke
hřbitovu. Silnice se vyrovná, doplní štěrkodrtí, zhutní a doplní asfaltovým povrchem
pokládaným finišerem. Další investiční akcí bude dokončení realizace chodníku ze zámkové
dlaţby a silnice s asfaltovým povrchem v ul. Dr. F. Topky (proti škole).
V současné době firma PIK Vítek Mníšek pod Brdy dokončuje projektovou dokumentaci pro
splaškovou kanalizaci ke stavebnímu povolení a zároveň prováděcí PD za nejvýhodnější
cenovou nabídku 1 174 800 Kč. Na základě vyhlášení výzvy pro podání ţádostí
Ministerstvem zemědělství ČR budeme ţádat o dotaci na realizaci stavby čistírny odpadních
vod a I.etapu hlavního řadu. Podmínkou realizace stavby je úspěšnost v získání dotace od
státu. Věřme, ţe se nám v příštím roce podaří zahájit tuto potřebnou stavbu.
Eva Janotová

Společenská kronika
Významná jubilea oslaví tito naši spoluobčané:
v červenci
83
let
89
let
70
let
81
let
81
let

Houţvička Zbyšek
Svatek Jaroslav
Konopásek Jiří
Kučera Milan
Černý Josef

v srpnu
88
let

Růţička Zdeněk
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v září
86
83
70
83
86
70
83

let
let
let
let
let
let
let

Kreislová Anna
Filipová Marie
Netíková Jaroslava
Švecová Melanie
Brabcová Drahomíra
Vaitová Jaroslava
Kadlecová Jarmila

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

Vítáme nové občánky
Natálie Červinková
Barbora Košařová
Mikuláš Picek
Jan Bláha
Adam Kadlec
Natálie Myknyiková
Matyas Ransdorf

I Vám přejeme do života hodně
zdraví a štěstí.

Dovolená obvodního lékaře pro dospělé 18. – 29.7.2011
18. – 22.7. zastupuje MUDr. Foltýnová v Ţatci (poliklinika 1. patro, tel. 414110697,
414110111)
25. – 29.7. – bude v Kněţevsi ordinovat MUDr. Beneš v úterý 26.7. a v pátek 29.7. od 9.00
do 11.00 hodin

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 15.7.2011 od 8,00 do 15,00hodin bude po celé obci přerušena dodávka elektrické
energie. Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční
soustavy.

Odpad
Poplatek za odvoz odpadu na II. pololetí 2011 je dle vyhlášky č.2/2010 splatný do 31.7.2011
hotově v kanceláři úřadu, poplatek je 250,-Kč na občana trvale přihlášeného v obci a 250,-Kč
na nemovitost určenou k rekreaci.

Kominické služby
Ve dnech 11.7. – 15.7. a 8.8. – 12.8.2011 bude provádět v Kněţevsi kominické sluţby
kominík pan Rohla. Máte-li zájem o čištění a zprávu o provedení kontroly spalinových cest
objednejte se osobně nebo telefonicky (313582206) v kanceláři úřadu.
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Pasování na čtenáře – Najdou cestu ke knížkám?
Novinkou pro prvňáčky byla v tomto roce událost čtenářská „Pasování na čtenáře“. Tato akce
proběhla v posledních dnech školního roku, kdy se jiţ prvňáčci mohou pochlubit svou
čtenářskou dovedností. V příjemném prostředí dětského oddělení místní knihovny děti za
podpory některých maminek a babiček přečetly úryvky z pohádek. Jejich snaţení bylo
odměněno pasováním, tedy přijetím mezi skutečné čtenáře. Nezapomnělo se ani na dárky.
Kaţdý prvňáček si odnášel kníţku s věnováním, pasovací list a skutečně velkým dárkem byl
čtenářský průkaz, který děti dostaly na celý první rok zcela zdarma. Slavnost završil přípitek
dětským šampaňským a malé občerstvení.

Netradiční zakončení školního roku v mateřské škole
Konec školního roku ve všech školách, ať uţ základních, středních nebo mateřských, je ve
znamení blíţících se prázdnin. Pomalu se děti loučí s učením a povinnostmi s ním spojenými
a uţívají si chvíle strávené na různých výletech, exkurzích, sportovních nebo zábavných
akcích.
Ani naše mateřská škola není výjimkou.
Ke konci školního roku jsme se s dětmi zúčastnili programu pro rozvoj čtenářské gramotnosti
,,Po stopách draka Boda“, udělali si malý výlet do lesa a do malé dančí obory, závodili na
olympiádě pro mateřské školy, ze které jsme si přivezli jednu zlatou a tři bronzové medaile.
To nejlepší nás ale ještě čekalo, a to ,,Dlouhá noc“v mateřské škole, kterou jsme se rozhodli
nahradit kaţdoroční výlet do zoologické zahrady. Pro děti bylo ten den kromě pravidelných
činností připraveno ještě sportovní dopoledne, a také odpolední program s poníky, na které se
děti těšily uţ dlouho dopředu a mělo u nich velký úspěch. Děti nejen, ţe se vozily na ponících
Kryštůfkovi a Týlince, ale také střílely z kuší na bizony, házely krouţky na indiánský totem,
skákaly v pytlích, zachraňovaly vejce vzácného zlatého ptáka, házely sekyrkami na terče,
skládaly velké indiánské puzzle a hledaly cestu z labiryntu. Kaţdý si také namaloval čelenku
a naučil se indiánský tanec. Na závěr se děti rozloučily s indiány a jejich poníky pravým
indiánským pozdravem a společně se vyfotili před ,,indiánskou vesnicí“.
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Po večeři si všechny děti vyrobily zvířátka z vatových koulí a zhlédly velkoplošně
promítnutou pohádku ,,Medvídci“.
Večer byl završen ohňostrojem a přenocováním těch nejodváţnějších. Tato zkušenost byla pro
děti zcela novým záţitkem, na který jsme se všichni těšili a pěkně si to uţili.
Školní rok uţ odpočítává poslední dny a my věříme, ţe jsme ho našim malým svěřencům
dostatečně zpestřili a ţe se k nám zase po prázdninách rády vrátí.
Přejeme všem krásné prázdniny.

Kolešovka – prázdninové jízdy
Ruční česání chmele do věrtelů se stalo minulostí stejně jako pravidelné parní vlaky. Právě
lokálka Krupá – Kolešovice prochází řadou chmelnic a Kněţevsí, která byla o sklizních
domovem tisíců česáčů chmele. Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým parním
vlakem okusit romantiku Starců na chmelu. V Kněţevsi můţete navštívit výstavu historických
dráţních vozidel a exponátů Klubu historie kolejové dopravy a v Luţné u Rakovníka si
nenechte ujít prohlídku Ţelezničního muzea ČD.
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JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ
Vlaky tam
9.52
13.52
10.00
10.10
10.20
10.25
10.31
10.32
10.35
10.42

14.00
14.10
14.20
14.25
14.31
14.32
14.35
14.42

odj.

zastávka
Luţná

Příj.

vlaky zpět
12.46
16.46

příj.
odj.
odj.
odj.
příj.
odj.
odj.
příj.

Krupá
Krupá
Olešná
Chrášťany
Kněţeves
Kněţeves
Přílepy
Kolešovice

odj.
příj.
odj.
odj.
odj.
příj.
odj.
odj.

12.38
12.25
12.15
12.10
12.03
11.03
11.00
10.52

16.38
16.25
16.15
16.10
16.03
15.03
15.00
14.52

JEDE V SOBOTU: 9 • 16 • 23 • 30. července, 6 • 13 • 20 • 27. srpna 2011
Jízdenky je moţno zakoupit pouze u průvodčích historických parních vlaků.
V uvedených historických parních vlacích neplatí ţádné slevy ani jízdní výhody.
Přeprava kočárků a kol ve sluţebním voze zdarma !
Jízdenka tam nebo zpět 70,- Kč, zvýhodněná zpáteční jízdenka 120,- Kč * Děti do 10
let a důchodci poloviční jízdné * Zvýhodněná zpáteční rodinná jízdenka (2 dospělí a 2
děti do 10 let) 300,- Kč
Společný projekt Českých drah, a.s. a HERKULES KHKD s.r.o. podporují:
Středočeský kraj * Klub historie kolejové dopravy
Rakovnicko o.p.s. * Mikroregion Kněževes
Městys Kněževes * Obec Kolešovice
www.khkd.cz • www.cdmuzeum.cz • www.rakovnicko.info

Muzeum lidových krojů
Červen – červenec – srpen – vţdy v pátek a v sobotu od 10.30 do 17.00 hodin. V ostatních
dnech je muzeum uzavřené. Pro skupiny je moţné domluvit termín návštěvy i mimo uvedené
dny na tel. 737907979 paní V. Čurdová.

Novinky z fi. Ravos, s.r.o. – provozovatele vodovodu
Rezervační systém
Váš požadavek vyřídíme bez čekání.
Potřebujete si něco vyřídit v zákaznickém centru a chcete být
odbaveni bez čekání? Vyuţijte náš nový rezervační systém a zarezervujte si na internetových
stránkách naší společnosti den a čas, který Vám vyhovuje.
Faktura emailem
Stálý přehled o vlastní spotřebě a menší zátěţ pro přírodu.
Dáváte přednost elektronické komunikaci nebo se často zdrţujete mimo trvalé bydliště?
Doporučujeme Vám aktivaci naší sluţby zasílání faktury emailem. Faktura Vám pak bude
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zasílána ve formátu pdf jako příloha emailu. O aktivaci sluţby můţete poţádat emailem,
telefonicky na zákaznické lince číslo 313 512 410 nebo osobně v zákaznickém centru.
Pozor soutěţ! Z nově přihlášených zákazníků budou 3 náhodně vylosovaní odměněni
domácím výrobníkem sodovky Soda Stream! Losování proběhne 15.7.2011.
Zákaznický účet na internetu
Přístup k informacím 24 hodin denně.
Zákazníci, kteří chtějí mít nepřetrţitý přístup k informacím o své spotřebě vody a kontrolu
nad svými výdaji za ni, si mohou aktivovat svůj zákaznický účet na našich internetových
stránkách. Díky zabezpečenému osobnímu účtu tak získáte přehled o své spotřebě vody, o
svých fakturách, odečtech vodoměru ve své nemovitosti a také moţnost nahlásit změnu
smluvních údajů, výši placených záloh, samoodečet vodoměru atd.
Stavíte nebo projektujete?
Budoucím stavebníkům, projektantům a dalším zájemcům nabízíme zaslání informací a
plánku sítí v dané lokalitě emailem (jako přílohu ve formátu pdf). V případě zájmu nás
kontaktujte telefonicky na čísle 313 521 031.
Jak rychle napustit bazén?
Naší autocisternou.
Máte doma bazén a chcete se rychle koupat? Nabízíme Vám moţnost napuštění bazénu
z autocisterny. Cisterna naplní Váš bazén rychle kvalitní pitnou vodou a Vaše koupání nebude
mít vliv na provoz vodovodní sítě. Jde o placenou sluţbu, kdy zákazník hradí běţnou cenu
vodného za dovezený objem vody a dopravu. Všechny informace o sluţbě Vám rádi
poskytnou operátoři naší zákaznické linky nebo Vám je zodpovíme emailem.
V případě napouštění bazénu z vodovodní sítě napouštění provádějte pomalu a mimo špičku.
Při odběru vody ze sítě se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných sedimentů způsobené vlivem
vysokých rychlostí proudění v potrubí. Vedle toho můţe dojít i k poklesu tlaku, který se můţe
projevit i u Vašich sousedů.
SMS Info
Bezplatné informace o haváriích a odstávkách vody.
Nenechte se zaskočit případnou odstávkou vody! Spolehněte se na
včasné informace ZDARMA do Vašeho mobilu. V rámci sluţby
SMS INFO Vám budeme poskytovat i informace o haváriích na
vodovodu nebo kanalizaci a další obchodní informace.
Zaregistrujte se na stránkách www.voda-info.cz nebo telefonicky
na čísle 840 111 111-112.
Šetřete vodou a vyhrajte výrobky zn. WHIRPOOL.
Veolia a Whirpool Vám přináší soutěţ o energeticky úsporné spotřebiče Whirpool a další
výhry. Zapomeňte na čas strávený u kuchyňského dřezu při mytí nádobí. Myčka nádobí Green
Generation s technologií 6. Smysl nastaví program mytí podle míry znečištění, díky čemuţ se
ušetří aţ 50% energie, vody a času.
Zapojte se do soutěţe na www.whirpool.cz/veolia a vyhrajte spotřebiče Whirpool.

Kněţeveský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464
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