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„Velkým ideálům nestačí jen křídla, musí mít i prostor, z něhož by vzlétly.“
Hemingway

1

Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schvalují:27.10.2014









„Výzvu na pronájem nebytových prostor hospody čp. 102“
„Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (pozemek parc. 381/1,
1298/1, PZE 1785/7 v k.ú. Kněževes u Rakovníka
žádost o pronájem skladových prostor části haly č. 12, sklad č. 5. panu J.D.
smlouvu o dodávce vody pro čistírnu odpadních vod v Kněževsi s firmou Ravos
s r.o. Rakovník
dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou a.s. na ČOV a splaškovou
kanalizaci ( změna v prodloužení termínu čerpání úvěru k 31.12.2014, změna
v navýšení dodávky zakázky na částku 26,020 mil. Kč)
žádost pana J.D. o přistoupení nového nájemce – cukrárna
vybranou firmu Pavel Lipert Senomaty za nejnižší nabídnutou cenu 95.112 ,Kč s DPH na veřejné osvětlení v ul. Dr. Topky
podepsání smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou církví Petrovice u
Rakovníka na sloup se sochou Panny Marie Immaculaty umístěnou před farou
čp.26

Zastupitelé berou na vědomí:


nabídku na odkoupení barové skřínky zařízení hospody v čp. 102 za nabídnutou
cenu od současného nájemce

1. usnesení zastupitelstva městyse Kněževes za dne 5. listopadu
Zastupitelé schvalují:














zvolení jednoho místostarosty
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím
jako členy volební komise Václava Skálu, Zdeňka Jirgla a Jana Vršeckého
ve funkci starostky Alenu Králičkovou
ve funkci místostarostky Evu Janotovou
zřízení finančního výbor a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
ve funkci předsedy finančního výboru Václava Skálu
ve funkci předsedy kontrolního výboru Petra Pisára
členkou finančního výboru Janu Sedláčkovou
členem finančního výboru Jana Vršeckého
členem kontrolního výboru Petra Bradáče
členem kontrolního výboru Zdeňka Englického

Zastupitelé městyse Kněževes neschvalují:


ve funkci místostarosty Petra Pisára
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Kněževes 25.11.2014
Zastupitelé schvalují:















Jednací řád zastupitelstva městyse Kněževes
nákup kamerového zařízení pro čistírnu odpadních vod (4 kamery v ceně 92.403Kč bez
DPH)
členy sociální komise ve složení: S.Kadlecová, H. Blechová, J. Šímová, I.Čecháková,
L. Krejzová, B. Králičková, D. Matějková
členy stavební komise ve složení: A. Gregor, P. Pisár, Z. Jirgl, Z. Štětka, J.Plaček,
R. Vaňha
zrušení vozidla Š Felicie a pověřují starostku zajistit její likvidaci do konce r.2014
návrh na odkoupení kuchyňského vybavení z hospody čp.102 od bývalého nájemce do
max. výše 60.000 Kč
zveřejnit Výzvu k pronájmu hospody čp.102
uzavření Smlouvy o partnerství Městyse Kněževes s MAS Rakovnicko o.p.s.
změnu dodavatele na zakázku „Veřejné osvětlení ul. Dr.Topky“ z důvodu odstoupení
firmy P.Liprt od zakázky, schvalují nabídku druhou v pořadí ve výběru firmu ERIMP
Rakovník za cenu 107.537 Kč včetně DPH
Dohodu o zimní údržbě Městyse Kněževes s DAG Kněževes, cenové podmínky: úklid
sněhu 400 Kč/hod, pohotovost 50 Kč/hod s termínem od 18.11.2014 do 31.3.2015
s možností prodloužení termínu
plán inventur na r.2014 a inventurní komisi pro kontrolu majetku městyse
servisní smlouvu o provozování ČOV a kanalizace v Kněževsi s RAVOS s r.o.
Rakovník
záměr prodeje pozemku parc.č. KN 42 o výměře 127 m2, KN 39/3 o výměře 199 m2,
KN 39/2 o výměře 1044 m2 u čp.60 na základě žádosti p. J.N.
smlouvu na dodávku plynu s firmou Vemex Praha na dobu určitou 1 rok

Vážení spoluobčané,
V dnešní době, kdy žijeme stále rychleji, přichází jako každý
rok Vánoce.
Vánoční svátky, to je čas, kdy se snažíme zapomenout na
běžné problémy, kdy trávíme čas se svými blízkými a kdy se
na chvilku zastavíme a přemýšlíme.
Těšme se z maličkostí, prožijme vánoční atmosféru se
štěstím, láskou a pokojem.
Jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát
štěstí, lásku a pohodu.
Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů.
Alena Králičková, starostka městyse
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Společenská kronika
Vítáme nové děti
Karolína Skopalová

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Zlatou svatbu oslavili v listopadu manželé Hana a Josef
Tvarůžkovi.
Zlatou svatbu též v listopadu oslavili Květuše a Emil
Beranovi.
Dodatečně gratulujeme a přejeme ještě mnoho krásných
společně prožitých let.
Poděkování
Základní škola a Mateřská škola v Kněževsi děkuje p. Jiřímu Konopáskovi za opravu a montáž
elektrických zařízení, které nám provedl zdarma sponzorským darem.
Dále děkujeme všem členkám Českého svazu žen v Kněževsi za mikulášskou nadílku, kterou
věnovaly dětem v předvánočním čase. Akce, které v tuto dobu pořádáme, jsou právě spojené s
obdarováním těch nejmladších. S přispěním SRPdŠ najdou žáci i dárečky pod stromkem na
vánoční besídce, maminky nám pomohly s oslavami výročí školy i jarmarkem.
Díky Vám všem, kteří nám nosíte různorodé materiály k tvoření, sami pro nás vyrábíte nebo
trpělivě třídíte starý papír. Vaše jakákoliv pomoc nás nesmírně těší.
Dana Vondrušková, ředitelka školy

Vánoční jarmark
V neděli 7.prosince se uskutečnil jarmark , který naše děti
připravily společně se zaměstnanci školy. Chtěli jsme tímto
zpříjemnit adventní období pro naše rodiče a spoluobčany.
Děti vyrobily krásné dekorace ,kdy používaly různé materiály a
pomůcky. Proto si od nás zaslouží pochvalu, vše bylo krásné a děti
jsou šikovné.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem, kteří si u nás nějakou
maličkost zakoupili. Díky tomu si za vybrané peníze užijeme
hezké vánoční odpoledne, kdy děti najdou pod stromečkem
dárečky. Další část peněz bude použita na výtvarné pomůcky.
Zároveň patří také dík maminkám ze SRPdŠ za to, že připravily na jarmark nápoje k zahřátí a
napekly cukroví.
Eva Janotová, vychovatelka ŠD
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Z pohádky do pohádky se 4. a 5. ročníkem
Během prvních čtyř měsíců letošního školního roku toho naši čtvrťáci a páťáci zvládli opravdu
spoustu.
Vše začalo divadelním představením pro mladší žáky školy. Při hře nazvané „Vašek mezi
lidožrouty“ se všichni dobře bavili a dokonce si zopakovali vědomosti o naší vlasti. Děkujeme
Páťovi Feherovi a jeho tatínkovi za nádherný oheň, který pro „lidožrouty“ vyrobili :)
Každou první středu v měsíci navštěvují žáci pátého ročníku mateřskou školu a čtou svým
mladším kamarádům pohádku před spaním.
Na děti ze školky mysleli i 5.prosince. Při nadílce, kterou obstarali opět naši nejstarší, prošli
nejen všemi ročníky školy, ale nadělovali také dětem ze školky. Mikulášská nadílka měla velký
úspěch. I když se neobešla bez slziček, nakonec si „čerti“ nikoho neodnesli.
Čerti a čertice si zatančili také u vánočního stromečku. Přes trému, kterou někteří pociťovali,
se vše povedlo tak, jak jsme chtěli a snad jsme přispěli k předvánoční pohodě.....
V rámci besídky 18.12. si ještě připomeneme práci na projektu Po cestách a hradech doby Karla
IV. S programem projektu jsme vystoupili také koncem listopadu na ÚM, kde si s námi na
závěr zazpívali všichni přítomní písničku Není nutno.
Co nás čeká v roce 2015? To si zatím necháme pro sebe :) Vám všem ale přejeme do nového
roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti.
Mgr. Irena Šimková

Šachy v Kněževsi
z historie
Šachy se hrály v Kněževsi soutěžně od 70 - tých let minulého století. To bývalo v okrese
Rakovník 12 šachových oddílů a spolků. V Kněževsi byli šachisté sdruženi v oddíle ZD
Kněževes. Mezi členy patřili např. pan Jiří Bazika, Ing. Jiří Netík, Pavel Kantořík a další.
Postupně počet oddílů klesal. Ze zaniklých oddílů se aktivní hráči přesouvali do oddílů, kde se
něco dělo. V současné době jsou v okrese Rakovník pouze 2 oddíly – ŠK Rakovník a Český
Lev Kolešovice v kterých hraje různé soutěže více než 50 šachistů z celého okresu.

Současnost
Od roku 2000 do loňského roku počet oddílu i hráčů klesal. Mládeži a žákům se věnovali pouze
v Rakovníku. V letošním roce se však podařilo založit žákovské kroužky na školách v Kněževsi,
Kolešovicích a Mutějovicích. Těmto žákům, kterých je kolem 40, se věnují Franta Hinz a Pavel
Kantořík. Zatím s žáky probírají základy šachové hry. Příští rok však už počítáme s žákovskými
turnaji pořádaných na úrovni okresu a nejlepší žáci budou začleněni do šachového oddílu TJ
Český Lev Kolešovice a budou hrát i oficiální soutěže.
Oddíl TJ Český Lev Kolešovice má přes 20 členů, kteří hrají krajské soutěže. Nyní se hrací
místnost v Kolešovicích rekonstruuje a hráči našli „azyl“ v Sokolovně v Kněževsi. Dne 16.
listopadu 2014 zde odehráli mistrovské zápasy:
TJ Český Lev Kolešovice „A“ - KŠ Říčany 1925 „E“
TJ Český Lev Kolešovice „B“ - Sokol Jince „C“
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4,5 : 3,5
4,5 : 0,5

(krajská soutěž sk. A)
(regionální soutěž sk. A)

Další zápasy se sehrály v místní Sokolovně dne 14.12.2014. Děkujeme za podporu
„domácích“, vždyť za Kolešovice hrají i hráči z Kněževse.
TJ Český Lev Kolešovice „A“ – ŠK Merkur Kladno
TJ Český Lev Kolešovice „B“ – Mníšek pod Brdy

5,5 : 2,5 (krajská soutěž sk. A)
3,5 : 1,5 (regionální soutěž sk. A)

Ing. V. Hejda, člen klubu

Který kapr je nejlepší ?
Pomalu končí rok a my bychom ho měli zrekapitulovat, ale to necháme, my rybáři, až na
výroční členskou schůzi. Teď se nám pomalu blíží vánoční svátky, pro děti jistě jedno
z nejlepších období v roce. Mají prázdniny, Ježíšek přináší dárky, snad …snad jenom ti rodiče
jsou tak nějak uspěchaní, občas nevrlí. Vánoce však nevytváří jen stromek, dárky, ale také je
s nimi spojen tzv. vánoční kapr. Ryba, která je poslední dobou u nás nedoceněna. A který kapr
je nejlepší? S klidným svědomím odpovídám – každý, hlavně když je. Mnozí z nás se
přiklánějí k rybě okolo 2 kilogramů, jiní zase nedají dopustit na 3 až 4 kilogramové, další na
jednokilogramové, prostě co člověk to názor. Jakou však musí urazit cestu, než se nám vánoční
kapřík dostane na stůl? Kapříci se z jiker vylíhnou v červnu, přes léto do podzimu je z nich tzv.
plůdek. Po přezimování se nasadí do vhodných menších rybníků, kde přes léto pořádně baští a
na podzim je z nich tzv. násada. Ta se za velké péče rybářů na jaře převeze do větších hlavních
rybníků. Zde se násadoví kapříci pěkně přes léto vykrmí a na podzim jsou z nich oblíbení
dvoukiloví mackové. Toto je tzv. jednohorkový výrobní způsob. Horko znamená jedno léto,
přesněji 1 rok konečného výkrmu. Přidáme-li ještě jeden rok výkrmu, narostou do 3-4 kil a
mluvíme pak o tzv. dvouhorkovém výrobním způsobu. Ale ten se již moc nepraktikuje, neboť
není rentabilní. Takže oproti kuřeti, které je „vyrobeno“ za 40 dní, je odchov kapra daleko delší.
Uteče min. tříleté období, než se nám vánoční kapr dostane na stůl, proto bychom si ho měli
cenit o trochu více. Cenit není myšleno jen po finanční stránce, ale i to, jak s ním zacházet.
Například, ještě než ho jdeme koupit, tak je třeba napustit vanu, aby chlor, který je ve vodě
obsažen, co nejvíce vyprchal. Po vypuštění kapra do vany už za pár hodin vidíme na dně jakousi
špínu. To je sliz, kterého ryba produkuje velké množství. Ve vodě pak má snahu se rozkládat
na čpavek a sirouhlík, které rybu dusí. Proto je třeba alespoň jednou za pár hodin vytáhnout
zátku a část vody odspodu vypustit. Za chvíli dáme zátku zpět a chybějící vodu dopustíme. Že
voda má být hodně studená, snad ani není nutné připomínat.
23.prosinec je nejvhodnějším dnem na přípravu štědrovečerní večeře. Uvaří se rybí polévka a
za častého míchání zchladí. Do druhého dne se důkladně proleží a provoní, přesně jako svíčková
nebo guláš.Totéž platí i pro salát, ten je proleželý také chutnější. Kapra nasolíme a pokapeme
citronem, anebo ho dáme do láku. Pak je nasolený stejnoměrně a zároveň se očistí od krve a
slizu. A jaký lák? Na 1 litr vody 1 vrchovatou lžíci soli. Druhý den se ryba opláchne, ubrouskem
osuší a může se smažit. Nic nechutná tak fádně jako nedosolená ryba. Pokud rybu správně
6

neosolíme a nedáme jí čas, aby se sůl dostala do celé svaloviny, nebude nám chutnat a její chuť
nedoženeme už žádným kořením, i kdybychom se na hlavu stavěli.
Co říci na závěr? Snad jen popřát všem kapříkům, aby jejich poslední chvilky byly důstojné.
Vám - aby ryba chutnala a nemuseli jste sahat po kuřecím řízku. Hezké Vánoce a šťastný nový
rok Vám všem přeje Rybářský spolek Kněževes.
Za RSK M.Vondruška

FK Kněževes v roce 2014
Fotbalový klub Kněževes je velice rád, že může touto cestou
informovat co nejvíce spoluobčanů Městyse Kněževes o činnost
místního spolku v roce 2014, který byl nejen po sportovní, ale také
po organizační stránce velice úspěšný.
Organizačně nejdůležitější bylo, že se po dlouhém období
podařilo ustálit vedení klubu a přesně stanovit jednotlivé funkce a pravomoci. Díky tomu mohl
výbor konečně v klidu naplňovat cíle a poslání klubu a pracovat na jeho dalším rozvoji.
V letošním roce jsme úspěšně zorganizovali akce: „Pálení čarodějnice pro děti“ a
„Fotbalového odpoledne“, které proběhlo začátkem srpna, a kde jsme v rámci přátelských
fotbalových utkání změřili síly, ve všech kategoriích (mládež, dospělí, stará garda), se soupeři
z kladenského Smečna. Obě akce se snad vydařily a doufáme, že na ně navážeme
v následujících letech.
Ovšem největší akcí roku i po finanční stránce byla „Stavba přístřešku pro diváky“ u
fotbalových kabin. Realizace proběhla za finančního přispění obce na nákup stavebního
materiálu, Agrochmel Kněževes pomohl těžkou technikou a veškeré stavební práce proběhly
v rámci neplacených brigád členy a přáteli klubu. Nechceme je zde vyjmenovávat, abychom na
někoho nezapomněli, ale každý z nich ví, jak moc přispěl a touto cestou jim chce klub ještě
jednou moc poděkovat s přáním další takové úspěšné spolupráce!
Nyní se konečně přesuneme k fotbalové stránce. FK Kněževes má v současné době dva
dospělé (A a B tým) a tři mládežnické týmy (starší žáky, starší a mladší přípravku). Členská
základna klubu, díky letnímu vytvoření oddílu mladší přípravky, se rozrostla ke konci roku již
na 103 členů, z toho je 48 členů mladší 15ti let!!!
Fotbalové jaro (fotbalový ročník 2013/2014) by se dalo celkově zhodnotit jako velice
vydařené. Dospělé týmy se po celou dobu potýkaly s hráčskými problémy z důvodů velké
marodky, a proto musela řada z nich skoro celé jaro hrát za oba týmy. Vybojovaná celková 5.
místa obou týmů (A-tým v Okresním přeboru a B-tým ve IV.třídě) lze tedy hodnotit jako velký
úspěch. Starší žáci navázali na své výkony z podzimu a jasně vyhráli Okresní přebor a
postoupili do krajské 1.A.třídy.
Podzimní část (fotbalový ročník 2014/2015) vyšla jen některým týmům klubu. A-tým
po vydařených výkonech skončil na 4. místě podzimní tabulky Okresního přeboru. Oproti tomu
B-tým po několika smolných utkáních přezimuje až na 7. místě IV.třídy. Starší žáci si v kraji
vybrali nováčkovskou daň a přezimují na předposledním místě 1.A.třídy. Týmy starší i mladší
přípravky se tvořily přes léto a na výkonech to bylo ze začátku podzimu hodně znát. Týmy se
7

zlepšovaly zápas od zápasu, trénink od tréninku a to se projevilo v závěru podzimu, kdy se
starší přípravka začala soupeřům vyrovnávat a některé dokonce i porážet. Mladší přípravka zase
koncem října vyhrála domácí turnaj.
Této organizační a sportovní progrese a úspěchů by nebylo bez podpory fanoušků a
sponzorů klubu, kterými jsou: Městys Kněževes, Řeznictví a uzenářství Vrábík, Agrochmel
Kněževes, BASF, Sport u brány, Libor Košař - nábytek na míru, Lupofyt s.r.o. Děkujeme za
podporu!!! Velice si ji vážíme a doufáme, že bude pokračovat i nadále.
Závěrem bychom chtěli popřát všem členům, hráčům, trenérům, fanouškům,
přátelům a sponzorům klubu klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí, lásky a
úspěchů v novém roce 2015.
Za FK Kněževes – Jan Vršecký (sekretář klubu)

Pozvánka na
„Novoroční setkání občanů“,
s přípitkem a ohňostrojem.
1. ledna 2015 v 17.00 hodin
před Úřadem městyse
Kněževes.
Hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v roce 2015 přejí
zastupitelé a zaměstnanci
Úřadu městyse Kněževes.

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