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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schvalují
žádost a uzavření kupní smlouvy s paní Vendulou Doležalovou o koupi pozemku
parc.č.155 v ul. r.F.Topky o výměře 782 m2 za částku 660 Kč/m2
podání a zpracování žádosti o dotaci na opravy střech u objektu č.2, 13, 15, 17, 23 a
opravu sociálního zařízení v obj.č.16 v bývalém vojenském prostoru.
Finační
spoluúčast pro obec činí 25% z ceny projektu. Předběžná cena projektu činí cca
1 859 443,-Kč, spoluúčast 464 861,- Kč
žádost spolku rybářů o užívání vodních ploch v Kněževsi. Jedná se o rybník
v Libušině ul., požární nádrž – koupaliště, rybníky u kostela. Podmínkou obce je
udržovat všechny vodní plochy v čistotě a jeho okolí. U požární nádrže bude
prováděna i údržba zeleně v okolí
realizaci osvětlení v ulici Pražská na doporučení stavební komise – prodloužení
osvětlení
berou na vědomí rezignaci zastupitelky R. Pickové a složení slibu 1 náhradníka J.
Sedláčkové
žádost KHKD HERKULES s r.o. o souhlas ke zřízení stavby
Malodráhy v areálu
Benzinol
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ( parc.č.332/3 ul. Pražská), u
čp.286 –přeložka ČEZ
rozšíření projektu žádost o dotace na vojenské prostory o střechu a soc. zařízení +
sklad č. 11
dodatek č.5. ke smlouvě o poskytnutí dotace 99.000 Kč na pečovatelskou službu
( OPS Nové Strašecí.)
záměr - odprodej pozemku p.č. 249, 39 m2
zamítají koupi pozemku KN 125 ( 1483m2 ) a PK 169 ( 49m2)
nákup 50 ks židlí za částku 535 Kč/ks včetně DPH do hostince čp.102
výzvu pro 5 firem na veřejnou zakázku (zpracování výběrového řízení na realizaci
výstavby ČOV kanalizace)
schodkový rozpočet dle paragrafů na rok 2012 ve výši: příjmy 22,771.833 Kč +
zapojení zůstatku z r.2011 ve výši 2,865.000 Kč, výdaje: 25,636.833 Kč
změny v komisi finanční nyní předsedu PaedDr. V.Skálu místo rezignující
zastupitelky R. Pickové. M. Kasana doplnit člena kontrolní komise za p. Paeddr.
V.Skálu, který ukončil činnost v komisi
výběr firmy pro zpracování výběrového řízení na veřejnou zakázku stavba ČOV a
splaškové kanalizace I. etapa. Vybrána firma CGB Consultink s.r.o. Praha za částku
48.000 Kč včetně DPH
odkládají záměr prodeje pozemku parc. č. 639 o výměře 506 m2, pozemek pod halou u
obchodního domu v ulici Tyršova
žádost Petra Dvořáka o pronájem pozemku na letní zahrádku
před cukrárnou
čp.102 o výměře cca 40m2 za 3,- Kč za m2/ rok
vypracování studie na řešení prostorové akustiky v sokolovně firmou SONING s.r.o.
Praha na komplexnější variantu za částku 48 000 Kč bez DPH
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nájemní smlouvu s Rybářským spolkem Kněževes o nájmu vodních ploch v majetku
městyse Kněževes, ul. Libušina, u kostela, koupaliště za účelem sportovního rybolovu
za částku 400 Kč/rok
dodatek č. 2. Smlouvy o výpůjčce č. 1/2004 objekt č. 10 parc.č.1369/4 a1369/7
v areálu Benzinol s firmou KHKD HERKULES s r.o. Praha (muzeum)
souhlasí s ustanovením Městyse Kněževes ( zastoupeného starostkou obce p. Evou
Janotovou ) opatrovníkem pro účastníky řízení KPÚ Kněževes v rozsahu uvedeném v
§5 odst.3 a 4 zákona č.139/2002 Sb o pozemkových úpravách a Pozemkových úřadech
v platném znění
výběr firmy Radek Feher na oplocení MŠ za částku 57 000,-Kč včetně DPH. Jedná se
o plot z pletiva v západní části, kde bude oddělen od sousedního pozemku

Úpravy veřejných prostranství
V roce 2011 jsme zahájili projekt s názvem Městys Kněževes – „Úpravy veřejných
prostranství (návesní rybník, komunikace, zeleň)“. V r.2011 jsme provedli rekonstrukci
chodníků a dvora u základní školy ze zámkové dlažby. Napojili dešťovou kanalizaci ze svodů
školy do dešťové kanalizace a vsakovacích jam. Vysázeli jsme 60 ks lip při silnici ke hřbitovu
a stromořadí na Václavském náměstí v počtu 34 ks hlohů.
Na jaře v r.2012 jsme pokračovali v realizaci zmíněného projektu a to rekonstrukcí chodníku
v ul. Pražská ze zámkové dlažby, odbahnění rybníka v Libušině ul. a rekonstrukci hrází ze
žulové dlažby, úpravy zeleně tohoto prostranství. Na závěr zpevněná cesta v severní části
rybníka. Tento projekt bude financovaný z dotace tzv. FROM Středočeského kraje ve výši
9,236.533 Kč a finanční spoluúčastí Městyse Kněževes dle pravidel 5 % z celkové výše
projektu částkou 491.253 Kč. Celkové náklady dotčeného projektu činí 9, 727.786 Kč.
V červnu r.2012 tento projekt bude ukončen.
V r.2011 se nám konečně podařilo zrekonstruovat komunikaci z Chmelařské ulice ke hřbitovu
včetně rekonstrukce panelového chodníku za částku cca 2 mil. Kč. Zde se ještě dodělávají
výpusti na dešťovou vodu tekoucí z areálu česaček. Dále se pokračuje se stavbou
inženýrských sítí v ul. Dr.F.Topky (proti ZŠ).

Hostinec čp. 102
Jeden z historických objektů v obci je hostinec s areálem č.p.102. Tento areál je evidován
jako kulturní památka. Na tyto objekty jsou určena přísná pravidla za jakých je možné
provádět jakékoliv změny v objektu. Abychom zjistili, jak budeme moci celý historický areál
využívat a jaké rekonstrukce v něm provádět, zadali jsme architektům zpracování studie.
Nejvhodnější nabídku předložil Ing. Arch. Jan Uchytil – atelier T+U Praha. Mezi podklady,
které jsou nutné k vytvoření studie patří statické posouzení a stavebně technický průzkum,
stavebně historický průzkum, zaměření polohopisu a výškopisu objektu. Tyto práce byly
provedeny v r.2011 a nyní se studie dokončuje včetně propočtu nákladů stavby. Výsledek
zjištění a doporučení využití areálu bude zveřejněn.
Projekt s názvem Ideová zadávací studie „Rekonstrukce areálu hostince č.p.102, Kněževes“ ,
bude financován z 80% z dotace Evropského Fondu program rozvoje venkova ČR Lieder,
administrátorem je Rakovnicko o.p.s a Ministerstvo zemědělství ČR.

Výzva pro občany
Protože bychom chtěli v budoucím muzeu v areálu hospody využít budovu sušárny a
představit ji tak jaká kdysi bývala a fungovala, vyzýváme občany, jestli se na vašich půdách
nenacházejí třeba i zbytky sušárenského zařízení a pomůcek pro sušení chmele. Budeme rádi i
za staré fotografie, materiály, prostě cokoliv týkající se pěstování chmele. Děkujeme .
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Městys Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2012
příjmy
paragraf název
Kč

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1345
1347
1361
1511
4112
4122
4122

daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně v.čin.
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů práv. osob za obec
daň z přidané hodnoty
daň z odvodů zem. Půdy
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psy
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za VHP
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu
neinv. Dotace z FROMu
invest. dotace z FROMu
daňové příjmy celkem

1012
2310
3113
3314
3319
3349
3412
3612
3632
3633
3725
6171
6171

nedaňové příjmy
podnikání a pronájem pozemků
pitná voda
základní škola
knihovna
kultura
zpravodaj
sportovní zařízení
bytové hospodářství
pohřebnictví
výstavba a údržba inž. sítí
sběr a svoz komunálních odpadů EKO-KOM
činnost místní správy
průmyslová zona benzinol
nedaňové příjmy celkem

1 550 000 Kč
300 000 Kč
140 000 Kč
1 600 000 Kč
500 000 Kč
3 850 000 Kč
3 300 Kč
470 000 Kč
13 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
48 000 Kč
100 000 Kč
1 100 000 Kč
484 500 Kč
4 596 467 Kč
4 640 066 Kč
19 770 333 Kč

60 000 Kč
49 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
49 000 Kč
1 322 000 Kč
1 500 Kč
256 000 Kč
60 000 Kč
132 000 Kč
1 055 000 Kč
3 001 500 Kč
22 771 833 Kč

celkem
8115 zůstatek na účtu

2 865 000 Kč
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Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2012
výdaje
položka název
Kč
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3141
3314
3319
3399
3412
3419
3519
3612
3631
3632
3633
3722
3745
4222
4351
5512
6112
6171
6171
6310
6399
6409

2 586 000 Kč
2 924 000 Kč
140 000 Kč
11 000 Kč
1 262 000 Kč
4 964 000 Kč
50 000 Kč
2 175 000 Kč
26 000 Kč
196 000 Kč
15 000 Kč
24 000 Kč
271 000 Kč
250 000 Kč
143 000 Kč
255 000 Kč
300 000 Kč
25 000 Kč
1 323 000 Kč
854 000 Kč
1 876 000 Kč
229 000 Kč
100 000 Kč
347 000 Kč
895 000 Kč
2 951 000 Kč
893 833 Kč
16 000 Kč
500 000 Kč
35 000 Kč

silnice
chodníky
provoz veřejné silniční dopravy
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
vodní díla
předškolní zařízení
základní škola
školní stravování
knihovna
kultura
ostatní záležitosti kultury
sportovní zařízení
ostatní tělovýchovná činnost
ostatní ambulantní péče
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba inž. sítí
komunální odpad
zeleň
veřejně prospěšné práce
pečovatelská služba
hasiči
zastupitelstvo
činnost místní správy
benzinol
obecné příjmy a výdaje
ostatní finanční operace
ostatní činnosti

25 636 833 Kč

celkem

Odpady
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Loni jsme ze sběrného dvora
k recyklaci fi. Asekol odevzdali 90 ks televizí, 37 ks PC monitorů – tj. 2360kg, 1264kg
ostatních drobných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že odevzdáním tohoto množství jsme uspořili 49,9 MWh elektrické
energie, 2 550,43 l ropy, 1,84 t primárních surovin, 216,53 m3 vody, snížili jsme produkci
nebezpečného odpadu o 43,11 t a produkci skleníkových plynů o 10,80 t CO2 ekv..
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Sběr, doprava, demontáž a následné využití zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů
představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

Zákaz vypalování porostů
Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí
přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může
příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit
pokutu až do výše 25.000Kč. Vypalovat porosty nesmí ani právnické a podnikající fyzické
osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se
zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou
povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje ( http://hzssk.webrex.cz/), který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě ji může zakázat. Při porušení této
povinnosti se osoba dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše
500.000,-Kč.

Neudržované pozemky a louky
Upozorňujeme vlastníky pozemků na povinnost pravidelné údržby vlastních pozemků bez
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.
Porušení tohoto ustanovení podle §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči, týkající se šíření plevelů projednává podle § 73 odst. 3 zákona obecní
úřad s rozšířenou působností (Rakovník) a zároveň může uložit lhůtu k odstranění plevelů
nebo může uložit vlastníkovi pozemku pokutu. Fyzické osobě 30 000,-Kč, právnické pak až
do výše 500 000,-Kč.

Společenská kronika
Významná jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
V lednu
80 let Koubek Ladislav
70 let Dutková Marie
86 let Zástěrová Františka
84 let Tygl Miroslav
V únoru
90 let Koubková Anna
80 let Bušta Jaromír
89 let Korf Miroslav
70 let Ransdorfová Anna
81 let Janotová Libuše
V březnu
90 let Junková Růžena
75 let Teuscher František

6

V dubnu
70 let Čechová Marta
81 let Čermáková Jiřina
82 let Korfová Alenka
83 let Klímová Mária
V květnu
70 let Klakurková Milena
87 let Bazika Jiří
V červnu
80 let Malafa Josef
80 let Izajová Vlasta
82 let Kautová Miluška
86 let Hornofová Věra
70 let Morda Miroslav

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Vítáme nové občánky
Natálie Bílková
Lubomír Růžička
Tereza Žemličková
Julie Černá
Radek Kopřiva

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
Anketa POMOZTE ZMĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJETE
V lednu letošního roku jste se mohli zúčastnit ankety „Pomozte změnit místo, kde žijete“, co
byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali nebo opravili.
Docela mě překvapil skoro nezájem a tak malý počet odevzdaných přání. Nemáme snad už co
vylepšovat? Z celkových 2980 rozeslaných jednotlivých přání do domácností bylo odevzdáno
181, což je 6,07%. A co si zúčastnění nejvíce přejí?
oprava silnic a chodníků
41
lavičky a koše
5
vybudování kanalizace a ČOV
21
zem. technika mimo obec
4
koupaliště
16
cykostezka z Rakovníka
4
jídelna ve škole
14
oprava fary
3
markýza, altánek v MŠ
8
oprava hospody
3
maškarní ples pro dospělé
7
ZŠ do 9. třídy
3
hračkárna
5
odklon TIR
3
kamery
5
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2 přání – lepší dopravní obslužnost (MHD), umístění bankomatu, útulek pro zvířata, vyřešit
psí exkrementy, zastavit vandalismus, zalesnění úvozu nad česačkami, nová pracovní místa,
kopec na sáňkování,
1 přání – lékárna, delší otevírací doba na poště, snížení zaměstnanců v úřadu, lepší využití
kampeličky, plnění slibů před volbami, větší zapojení veřejnosti do dění obce, zabezpečení
kostela na hřbitově proti vandalům, zprovoznění hodin na kostele, dodržování nedělního
klidu, klidová zóna ve Chmelařské ulici, odpočinková zóna v Jižní ulici (zeleň, park),
ohraničení nebo zastřešení kontejnerů na tříděný odpad, oprava domů, spalování vhodných
materiálů v domácnostech, údržba zeleně na Václavském náměstí, více zeleně v obci a okolí,
vyčištění prostranství kolem hřbitovní zdi, výsadba stromů (zeleně) v obci a podél
komunikací, založit obecní sad, zkrášlování a udržování okolí svých domů, levnější poplatky
za popelnice, stacionář pro seniory, dětské hřiště v Radovic zahradě, dokončení sportovního
areálu, hřiště bez kamenů, oplocení dětského hřiště u fotbalového hřiště, oprava hřiště v Jižní
ulici.

Výsledky ankety budou zapracovány do strategického plánu městyse.

Hřbitov
Smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebišti v Kněževsi společně s dodatkem jsou ve
většině platné do konce tohoto roku tj. do 31.12.2012. V souvislosti s vydáním výměru MF č.
01/2012 platným od 1.1.2012, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami a
upravuje cenu nájemného z pozemků na veřejných pohřebištích zpracováváme nový řád
pohřebiště a nový návrh smlouvy o nájmu hrobového místa. Ve smlouvě bude uvedena
skutečná výměra hrobového zařízení. S novým řádem a návrhem smlouvy budete včas
seznámeni.
V nejbližší době se ve vitríně na hřbitovní zdi objeví výzva s čísly hrobů pro majitele
hrobových zařízení, kteří do dnešního dne neuzavřeli smlouvu o nájmu hrobového místa
z důvodu neúplné nebo neaktuální evidence nebo se uzavření smlouvy vyhýbají. Zákon o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb., stanoví, že hrobové místo lze používat pouze na základě
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smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou
formu, jinak právo užívat hrobové místo zaniká. Pakliže nebude smlouva v určené náhradní
lhůtě uzavřena, je uživatel povinen místo od hrobového zařízení (rámy, krycí desky, pomník)
a uren vyklidit nebo s nimi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými, pokud se do 1 roku o tyto
věci nepřihlásí. Může se proto stát, že při návštěvě hřbitova hrob po několika letech lidé
nenajdou, nebo na stejném místě bude jiný.
Veškeré informace zodpovíme v kanceláři úřadu.

Ze základní školy
Květinový den 2012
V letošním školním roce se naše škola již podruhé zúčastnila tradiční charitativní sbírky
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ,která se konala po celé ČR 16.
května 2012.
Žáci 5.ročníku opět prodávali žlutou květinku s oranžovou stužkou
za minimální příspěvek 20 Kč. Podpořili tím spolu s Vámi snahu
Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového
onemocnění ledvin.
Cílem programu je informovat veřejnost o možnostech, jak si své
ledviny chránit ( změnit svůj životní styl, zlepšit pitný režim,
konzumovat kvalitní potraviny, nekouřit, sportovat……).
Pokud jste přispěli zakoupením kytičky někdy i několika kytiček ve
středu 16.5.2012 moc děkujeme.
Ligu proti rakovině Praha je možné podpořit i odesláním
DMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
Irena Šimková
www.denprotirakovine.cz

Pobyt ve Šlovicích
Ve dnech 9.5. – 11.5.2012 vyrazili naši žáci společně s námi na ozdravný pobyt ve Šlovicích.
Sbalili jsme, co se dalo, přidali dobrou náladu a celí natěšení vyrazili.
Počasí nám přálo, sluníčko vytrvale hřálo a po pár kilometrech jsme dorazili do rekreačního
střediska Nad Starým mlýnem. Hned jak se žáci ubytovali, šli jsme všichni projít okolí a
zjistit, co všechno máme na další tři dny k dispozici. Bylo toho opravdu mnoho – bazén,
kurty, hřiště na fotbal, přehazovanou, plážový volejbal, hradby hradu, domeček na hraní,
altánek pro nepříznivé počasí ……
Během pobytu děti pracovaly formou hry. Snažily se splnit „cestu ze školy na hrad“. Práce a
hry plnily jednotlivě nebo v předem daných skupinách. Skupiny byly složeny ze žáků různého
věku, podpořily tak u dětí ochotu spolupracovat, pomoci si navzájem, umět si práci rozdělit,
pracovat s vymezeným časem……
Žáci zažili během pár dnů spoustu, pro některé nových, věcí. Někteří byli poprvé sami bez
rodičů a všichni to zvládli na výbornou. Nelze popsat podrobně vše, co jsme „vyváděli“.
Samy děti Vám řeknou, jestli byly lepší hry s indiány, jízda na koni, grilování, koupání
v bazénu, procházky, rytířské turnaje, malování triček, sestavování hradu, tvorba erbů, hra na
hradbách, skákání na trampolíně, stezka odvahy, odměny za soutěže, diplomy, výborná
kuchyně, zmrzlina v kiosku, diskotéka…… Fotky z akcí si můžete spolu s námi prohlédnout
ve fotogalerii na stránkách naší školy.
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Podle reakcí dětí se jim pobyt velmi líbil, nechtělo se jim ani odjet. Tři dny utekly jako voda.
Pobyt nám pomohl lépe se vzájemně poznat a sblížit.
Irena Šimková, Mirka Toušková

Z výsledků soutěží dobrovolných hasičů
14.4.2012 – Domažlická věž – výstup na „Domažlickou věž“ po 196 schodech, zúčastněný
Roman Vápeník obsadil 17., David Čechák 27. A Miroslav Kadlec 37. místo
21.4.2012 – TFA (Toughest Firefichter Alire) Příbram – jen nejtvrdší hasič přežívá, na
úžasném 5. místě se umístil Josef Žemlička, David Čechák na 9. místě a Miroslav Kadlec na
11. místě
1. kolo požárního sportu v Kolešovicích – zúčastnily se obě družstva mužů i žen a obě
obsadili v rámci okrsku 1. místa
12.5.2012 TFA Mrač – již potřetí se naši borci zúčastnili této tvrdé soutěže a opět
nezklamali. V Kategorii bez dýchacího přístroje obsadil Josef Žemlička 1. místo a David
Čechák 5. místo, v kategorii s dýchacím přístrojem vybojoval Josef Žemlička 9. místo a
David Čechák 18. místo
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Rybářský spolek Kněževes
Dne 23.2.2012 vznikl v Kněževsi spolek, jehož oficiální název zní: „Rybářský spolek
Kněževes“. Jedná se o občanské sdružení lidí, kteří by si rádi zkusili chovat vlastní ryby,
a zároveň je i sportovně na rybářské náčiní odchytávat.
A jak to všechno začalo? Minulého roku se nás, pár nadšenců a vyznavačů tohoto sportu,
sešlo a položilo si několik otázek. Např.: proč vlastně dáváme do zpustošeného koupaliště
ryby, když je pak kdejaký pytlák beztrestně vychytá? Proč se máme jen dívat na to, jak
rakovničtí rybáři si zde u nás vykrmí ryby a pak je nasadí kdovíkam? Chtěli jsme změnu,
zkusit to jinak. V obci je dostatek rybářů na to, abychom dali dohromady peníze a vytvořili si
svůj spolek. Paní starostka s obecním zastupitelstvem nám dali zelenou, a tudíž jsme to
rozjeli. Vytvoření stanov, poslání žádosti na Ministerstvo vnitra, založení bankovního účtu
a vše, co patří ke vzniku občanského spolku, bylo během krátké doby splněno. Zvolili jsme si
sedmičlenný výbor, jehož předsedou se stal p. Petr Pisár. Ten pak vyjednal s paní starostkou
a zastupitelstvem smlouvu o pronájmu čtyř vodních ploch. V současné době jsme se pustili do
čištění okolí koupaliště. Likvidace náletových stromů a následné pálení bylo povoleno a
nahlášeno na HZS Kladno. Z části koupaliště jsme začali odstraňovat i rákos, ale kvůli výtěru
ryb můžeme pokračovat až v létě. Na břehu jsme vlastnoručně zhotovili několik přírodních
laviček. Doufáme, že vydrží, a že se nestanou cílem nenechavců, kteří je pro zábavu zničí.
Ve spolku nyní působí 25 lidí a je tedy plný stav. Vyjma dvou členů se jedná o obyvatele
Kněževsi. A touto předem vytyčenou cestou bychom chtěli jít i nadále. Pokud ještě přijmeme
někoho do spolku, neboť vzhledem k velikosti vodních ploch je nás už dost, bude
upřednostněn kněževeský občan. A plány do budoucna? V prvních letech chceme utužit
spolek, udržovat okolí koupaliště v relativní čistotě, přilákat ke sportovnímu rybaření děti
a následně pro ně uspořádat v příštím roce rybářské závody.
Věříme, že přispějeme svou činností k dalšímu rozvoji kulturního života v Kněževsi a zároveň
doufáme, že nám budete fandit 

Za RSK M.Vondruška
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Připravuje se….
Dětský den
ve čtvrtek 31.5., od 15.00 hodin, v Rodičovském centru „Sluníčko“, pavilon A a zahrada
mateřské školy, pro děti jsou připravené různé soutěže

ŽELEZNÝ HASIČ 2. ročník
v sobotu 2. června, k parku u kostela
9,00 - prezentace, zaplacení startovného
9,30 - nástup
10,00 - zahájení
Přihlášky- přihlásit se může závodník sám, nebo prostřednictvím organizace na přiloženém
tiskopise, přihlášky je možné si stáhnout na stránkách SDH Kněževes http://www.sdhknezeves.ic.cz/
Občerstvení zajištěno ve stánku v parku.
Těšíme se na Vaši účast. SDH Kněževes

Dětský den
V sobotu 2. června, od 14.00 hodin, v parku u kostela, pro děti jsou připraveny soutěže,
zábava, tanec, přehlídka hasičské techniky, občerstvení. Srdečně zvou pořadatelky ČSŽ
v Kněževsi.

Kněževeská dechparáda – 9. ročník, v neděli 3. června, v parku na náměstí u kostela, od
14.00 hodin, vystoupí MODRÁ MUZIKA, SKALANKA, AMATÉŘI
KRAJANKA, vstupné 100,-Kč, předprodej vstupenek v kanceláři úřadu městyse

(Znojmo),

Rozloučení s dětmi z mateřské školy
Ve středu 20. června, v 15.00 hodin, v obřadní síni úřadu městyse se slavnostně rozloučíme
s dětmi - Doležalová Anna, Konopásek Jaroslav, Leváková Nela, Wachtlová Veronika a
Sladká Eliška, které od září nastoupí do základní školy.

Otevírací doba muzea lidových krojů
červen, červenec, srpen – pravidelně v pátek od 10,30 do 17,00 hodin, v sobotu od 9,00 do
13,00 hodin

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