Kněževeský
zpravodaj
2013
číslo: 2

vyšlo: 28.6.2013
5,- Kč

Vydává Úřad městyse Kněževes
www.mestys-knezeves.cz
knezeves@knezevesko.cz
z veřejných zasedání
společenská kronika
základní škola, mateřská škola
spolková činnost
Kolešovka 2013
různé

„Každý z nás se narodí v atmosféře idejí a názorů lidí, kteří žili před námi,
a každý dává ze sebe něco pro lidi, kteří přijdou po nás“
Mazzini
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Rakovník a
Městysem Kněževes – odchyt toulavých psů
smlouvu o budoucí smlouvě nájemní s p. Petrem Dvořákem v č.p. 102 (hospoda)
závěrečný účet městyse Kněževes za rok 2012 s výrokem bez výhrad
účetní závěrku za rok 2012 dle ustanovení § 84 odst.2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb.
o obcích dle protokolu o hlasování členů Zastupitelstva městyse Kněževes a výsledek
hospodaření za r.2012

Zastupitelé berou na vědomí:
projekt „Rekonstrukce hospody – 1. etapa“
zprávu o hospodaření městyse k 30.4.2013

Společenská kronika
v květnu
88 let Bazika Jiří
75 let Litavcová Dorota
v červnu
70 let Dlouhá Marie
81 let Malafa Josef
81 let Izajová Vlasta
80 let Hálek Emil
83 let Kautová Miluška
87 let Hornofová Věra
v červenci
85 let Houžvička Zbyšek
75 let Tyglová Jarmila
91 let Svatek Jaroslav
81 let Česal Josef
83 let Kučera Milan
70 let Dutka Václav
90 let Klikošová Anna
70 let Amlerová Irena
v srpnu
75 let Chadrabová Božena

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Vítáme nové občánky
Matěj Kočovský
Patrik Kopřiva
Anna Černá

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Kominické služby
Od 8. do 12. července bude provádět kominické služby pan Rohla. Máte-li zájem, nahlaste se
v kanceláři úřadu nebo telefonicky č. 313582206.

Deratizace obce
V polovině června provedl pan Hruška pravidelnou deratizaci obce proti myším a hrabošům.
Několikaletým ošetřením se daří snižovat jejich výskyt na problematických místech v ulici
Chmelařská a Štrosova.

Humanitární sbírka
Dík patří všem, kteří se zapojili do humanitární sbírky. Nashromážděné věci si odvezla
27.6.2013 zástupkyně Nadace ADRA a týž den převezeny do Radimi (obec mezi Českým
Brodem a Kolínem), kam se voda opět vrátila (www.obecradim.cz ).
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Základní škola - Stále je na co se těšit
Letošní školní rok byl posledním rokem prožitým na naší základní škole pro páťáky Marka
Maie, Barču Plačkovou, Davida Ptáčka, Lucku Nachtigalovou, Michala Vicjana, Pepu Vlka a
nově příchozí Adélu Ujváryovou. Byl to rok plný zážitků, soutěží a akcí. Páťáci jako správní
„mazáci“ šli ostatním dětem příkladem a do všech akcí se pustili plni elánu a nadšení,
rozhodnuti si ten rok opravdu užít. A že opravdu bylo co užívat.
Ve sportu se žáci naší školy zúčastnili hned několika závodů a soutěží. Ve druhém pololetí to
byl hlavně Preventan Cup – celostátní soutěž ve vybíjené pro smíšená družstva. Naše družstvo
vedl jako kapitán David Ptáček. Všichni se na zápas těšili a poctivě trénovali. Utkali se s
družstvy Mutějovic a Kolešovic. Nakonec skončili 7.-9tí.
Na atletických závodech nás kromě páťáků – Lucky a Pepy reprezentovali také žáci z nižších
ročníků a Honza Pisár získal dokonce stříbrnou medaili v hodu míčkem.
Sportovně – vědomostní Dopravní soutěž mladých cyklistů byla opět hlavně pro 5.ročník –
Pepa Vlk, Lucka Nachtigalová, Áďa Ujváryová. Doplnil je jeden čtvrťák – Míša Sladký. V
celkovém pořadí družstev se naši borci umístili na čtvrtém místě. Nejlepší výkon podala
Lucka Nachtigalová, která jako jednotlivec v rámci okresu Rakovník zvítězila.
Některé soutěže a akce jsou výlučně záležitostí páťáků a bývá pravidlem, že se na ně už
dopředu těší.
Ve sportu je to plnění OVOV- odznaku vytrvalosti olympijských vítězů. V této celostátní
soutěži získávají žáci body v deseti kategoriích. Podle počtu bodů dostávají odznak. Letos se
probojovali k
odznakům bronzovým.
Z akcí je to hlavně Květinový den. Tento den proběhl letos na naší škole již potřetí. Páťáci se
účastnili sbírky na podporu Dne proti rakovině. Dělali to s radostí a odměnou je jim pocit, že
prospěli dobré věci. Díky příspěvkům obyvatel Kněževsi se jim letos povedlo vybrat zase o
něco více peněz než v loňském roce.

Poslední akcí, na kterou se žáci pátého ročníku, a nejen jeho, těší a zároveň se jí trochu
obávají, je Rozlučka. Letos proběhla v pondělí 24.6. s oficiálním názvem Pětka letí do století.
4.ročník provedl páťáky celou jejich dosavadní školní docházkou trochu jiným způsobem.
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Postupně se podívali do minulosti i budoucnosti. Následně byli ostužkováni paní ředitelkou a
společně s ostatními žáky si zazpívali. Za odměnu si pro 1. - 4. ročník připravili soutěže a
malou diskotéku. Všichni si poslední společný „mejdan“užili, i když na našich odcházejících
„mazácích“ bylo vidět, že jim do zpěvu a smíchu moc není. Možná si právě uvědomili, že
něco končí....
Zároveň však něco začíná. A tak jim všichni žáci a pedagogové přejeme, ať se jim v nové
škole líbí a připomínáme, že u nás „doma“ mají stále dveře otevřené.
HODNĚ ŠTĚSTÍ! :)
Irena Šimková, tř.uč.

Pomoc našich hasičů při povodních
Dne 6.6.2013 v 16,30 hodin byla naše výjezdová jednotka SDH Kněževes vyzvána, aby
vyjela do povodní zasaženého města Mělníka. SDH Kněževes vyjela na místo určení v počtu
1 + 3 muži s CAS 25 K Liaz, které je vybaveno dvěma plovoucími čerpadly, motorovou
pilou, rozbrušovací pilou, kalovým čerpadlem, elektrocentrálou a nezbytnými věcmi
potřebnými k těmto účelům. Po příjezdu na HZS Mělník nám operační důstojník oznámil, že
se přesuneme do obce Mlazice, kde praská protipovodňová hráz a naším úkolem bylo tuto
hráz zpevňovat a udržet. V Mlazicích už bylo dalších 5 sborů ať už dobrovolných nebo
profesionálních a také hasiči z Hlučína, kteří jsou mimo jiné vybaveni bagrem na dálkové
ovládání a to v případě, že by hráz praskla. Vzhledem k otřesům, které by nastaly, kdyby se
voda vytahovala hasičskými vozy, jsme vodu čerpali za pomoci plovoucích čerpadel,
zpevňovali hráze pytli písku, štěrkem, multifunkčními nádržemi plněnými vodou a
zatěžkávali hráz proti povolení. Nakonec se voda zastavila 3cm pod okrajem hráze. Úleva pro
všechny obyvatele a hasiče, kteří s tímto vodním živlem po dobu 5 dní bojovali, byla veliká.
V úterý 11.6. se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
Poté co jsme viděli a zažili, náš sbor zakoupil čistící prostředky jako savo, košťata, kbelíky a
podílel se humanitární pomocí.
Jiří Králička

Dětské rybářské závody 2013
Rybářský spolek Kněževes dne 8.6.2013 na koupališti uspořádal druhý ročník Dětských
rybářských závodů. I přes větší reklamu než vloni přišlo méně dětí, takže celkový počet
startujících byl pouhých 10. Ani to ovšem nebránilo k tomu, abychom v 8.30 hod odpískali
start.
Udice všech nahozeny, k tomu krásné počasí, vůně grilovaných klobás, praskání ohně,
vychlazené pivo a pro děti limo, no prostě idylka po dlouhých deštivých dnech. Už scházelo
jen jediné, a to byly ryby. Byl to den, jaký nemá rád žádný rybář. Den, kdy ryby vůbec
neberou a je už jedno, jestli je to náhlou změnou tlaku, nebo že se ryby třou. A zrovna tento
nepříjemný den potkal i naše malé rybáře. Ale i to k rybařině patří. Snad k obědu klobáska a
pro všechny děti limonáda zadarmo jim alespoň trošku ten čas zpříjemnily. Za celé 3 hodiny
se chytila pouze jediná ryba, cejn 29 cm. A ten, s nadsázkou, vynesl malého závodníka do
nebe. Vyhrál totiž jak cenu o největší rybu, tak i celkové pořadí. Pro něho to byla zlatá rybka.
Místo ve 13.00 hod jsme závody ukončili v 11.45 hodin. Již jsme neměli sílu ty naše malé
rybáře a rybářky trápit.
Ceny, které jsme nakoupili původně pro 20 závodníků, jsme sloučili na 10. A jak to tedy
dopadlo? Na prvním místě se umístil Lukáš Vondruška ml., který zároveň obdržel i cenu za
největší rybu. Vysouvací podběrák a batoh na pruty a jiné rybářské maličkosti se mu líbily,
jakož i naviják, který si z ostatních věcí vybral. Lukáš vylosoval dalšího rybáře, který si šel po
něm vybrat ze zbývajících cen. Tímto způsobem se vystřídali všichni malí rybáři a rybářky.
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Dvojnásobná cena za dětskou trpělivost jim snad byla dostačující útěchou. Alespoň zářivé
tváře tomu nasvědčovaly.
A to byl konec našeho druhého ročníku Dětských rybářských závodů.
Za RSK M.Vondruška

Okresní kolo myslivecké soutěže pro děti – Zlatá srnčí trofej
Pořadatelem této soutěže je Okresní myslivecký spolek Rakovník, Myslivecké sdružení
Smoliny Senomaty a Městys Senomaty. Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z celého rakovnického
okresu, mezi nimi 10 dětí z mysliveckého kroužku Kněževes. Ve starší kategorii zvítězil Jan
Gregor z Kněževse a postoupil do národního kola soutěže, které se koná 27.7. až 10.8.2013
v Lipníku. Městys Kněževes přispěl finanční částkou 1.000,-Kč na zakoupení cen pro
soutěžící.

KOLEŠOVKA 2013

1883 – 2013 * 130 LET DRÁHY KRUPÁ –
KOLEŠOVICE
Ruční česání chmele do věrtelů se stalo minulostí stejně jako
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pravidelné parní vlaky. Právě lokálka Krupá – Kolešovice prochází řadou
chmelnic a Kněževsí, která byla o sklizních domovem tisíců česáčů
chmele. Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým parním
vlakem okusit romantiku Starců na chmelu.
Během hodinové přestávky v Kněževsi můžete navštívit výstavu
historických drážních vozidel a expozice Klubu historie kolejové
dopravy (KHKD) a v Lužné si nenechte ujít prohlídku Železničního
muzea ČD.

JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ
Vlaky tam
09:52 13:52
10:00 14:00
10:10 14:10
10:20 14:20
10:25 14:25
10:31 14:31
10:32 14:32
10:35 14:35
10:42 14:42

Železniční stanice / zastávka
odjez
příjez
Lužná u Rakovníka
d
d
příj. ↓
odj. ↑
Krupá
odj. ↓
příj. ↑
Olešná u
odj. ↓
odj. ↑
Rakovníka
Chrášťany
odj. ↓
odj. ↑
zastávka
příj. ↓
odj. ↑
Kněževes
odj. ↓
příj. ↑
odj. ↓
Přílepy
odj. ↑
příjez
Kolešovice
odjezd
d

Vlaky zpět
12:43 16:43
12:35 16:35
12:25 16:25
12:15 16:15
12:10 16:10
12:03 16:03
11:03 15:03
11:00 15:00
10:52 14:52

JEDE V SOBOTU: 13 • 20 • 27. července, 3 • 10 • 17 • 24 • 31. srpna 2013

Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích historických
parních vlaků.
Místenky jen pro skupiny od 30 osob, objednávky na info@khkd.cz
týden předem.
V uvedených historických parních vlacích neplatí žádné slevy ani
jízdní výhody.
Občerstvení zajištěno v bufetovém voze uprostřed soupravy
historického vlaku.
Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma !
Jízdenka tam nebo zpět 80,- Kč, zvýhodněná zpáteční jízdenka 140,- Kč
* Děti od 3 do 15 let a důchodci poloviční jízdné * Děti do 3 let zdarma
* Zvýhodněná zpáteční rodinná jízdenka (2 dospělí a 2 děti od 3 do 15
let) 350,- Kč
VLEČKA KNĚŽEVES – VÝSTAVA HISTORICKÝCH DRÁŽNÍCH VOZIDEL KHKD

Otevřeno v sobotu a v neděli od 13.7.2013 do 1.9.2013 od 10:00 do
17:00 hod.
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Vstupné 50,- Kč * Děti 3-15 let a důchodci 25,- Kč * rodinné (2+2)
125,- Kč
Projekt KOLEŠOVKA podporují:
Středočeský kraj, České dráhy, a.s. - Železniční muzeum ČD Lužná u
Rakovníka, HERKULES KHKD s.r.o., Klub historie kolejové dopravy,
Rakovnicko o.p.s., Svazek měst a obcí Rakovnicka, Mikroregion
Kněževes, Městys Kněževes, Obec Kolešovice

Připravujeme:
Kněževeská chmelová šiška – 31. srpna 2013, od 14.00 hodin,
v parku u kostela, odpoledne plné soutěží pro děti, večer k posezení a tanci
hraje hudební skupina Šlapeton.

Představení Divadla Pavla Trávníčka
Komedie Otylka – 24. září od 19.00 hodin v sokolovně. Opět budeme prodávat vstupenky
v předprodeji za 250,-Kč. Pokud prodáme 130 vstupenek, bude se představení konat. Takže
nemeškejte a přijďte se zapsat.
Účinkují: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Petr Jablonský, Hana Sršňová, Václav Upír
Krejčí, Pavel Skřípal, Monika Fialková, Hana Tunová
Autor: Jaromír Břehový
Režie:Pavel Trávníček
Vstupné: 250,-Kč
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která nás zavede do luxusního sanatoria, ve
kterém má bohatá panička OTÝLIE zhubnout. Není ovšem zadarmo, pobyt jí věnoval k
narozeninám její choť. Otylka ovšem netuší, že to je nejen dárek, ale i past. Zatímco ona
izolovaná hubne,což se jí nedaří, její exotický manžel k nim domů přivádí její kamarádku.
Podplacený personál sanatoria pak dostává pro Otylčinu kůru nové zadání: NEZHUBNOUT,
NAOPAK PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle.
Moc peněz je obrovská a téměř se to podaří. Otylka však je nejen tlustá, ale i chytrá. Vše
prokoukne.
Je to hra nejen o chytré ženě, která se nedá, ale i nesmírné moci peněz.
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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