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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
koordinační dohodu městyse Kněževes s Policií ČR o spolupráci.
krátkodobý úvěr ve výši 2,200.000,- Kč od KB s úrokovou sazbou 1,49% na
předfinancování projektu „ Sokolovna – řešení prostorové akustiky a interiéru“,
s dobou čerpání od 20.10.2013 a splacení do 20.9.2014.
záměr vypsat výběrové řízení na dlouhodobý úvěr 15 let na částku 21,000.000 Kč na
stavbu kanalizace a ČOV.
příspěvek Občanskému sdružení Badatel Rakovník ve výši 2 tis. Kč na uspořádání
výstavy Italové na Rakovnicku (mimo jiné i v Kněževsi).
záměr prodeje pozemku parc. č. 1369/7 na Benzinolu o výměře 75 m2 na základě
žádosti KHKD Herkules s.r.o. Praha za účelem stavby malodráhy.
podpis nájemní smlouvy s p. P.D. na pronájem nebytových prostor čp.102 na
provozování hospody na dobu neurčitou za nájemné 5.000 Kč/měs.
záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 102– (cukrárna u Dvořáků), končí smlouva
na pronájem.
dodatek č. 1. ke smlouvě na stavbu ČOV a splaškové kanalizace s firmou Energie a.s.
Kladno. Mění se čl. 3. Doba plnění (zahájení 23.9.2013 a ukončení 7.11.2014). Dále
se mění čl.4. Cena díla ( změna v DPH 21%).
záměr pronájem části pozemku parc. č. 845/1 na zřízení zahrádky a oddechového
místa.
vypsání výběrového řízení ( dlouhodobý úvěr na stavbu kanalizace a ČOV) výzvy a
zadávací dokumentace na částku 21,000.000 Kč na 15 let
„Plán společných zařízení“ vyhotovený v rámci Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Kněževes u Rakovníka.
vyúčtování rekonstrukce hospody čp.102 k 22.8.2013 činí 2,268.601- Kč, cena
objednaných prací u ISP Rakovník, která nad rámec nabídky rekonstrukce činí
523 356,-Kč.
žádost o schválení plánu rozvoje Vlečky Kněževes – KHKD s r.o. (stavba haly u
kolejiště).
záměr pronájmu nebytových prostor v sušárně 28m2.
pronájem nebytového prostoru (cukrárna) panu P. D. za nájemné 2.000 Kč + DPH za
měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
pronájem části pozemku parc.č. 845/1 (80m2) panu M. Š. na zřízení zahrádky a
posezení u bytovky za nájemné 3,-Kč/ m2/rok.
prodej pozemku – jiná stavba, parc.č. 1369/7 (75m2) v areálu Benzinol KHKD s r.o.
Praha za cenu 200,-Kč/m2 na projekt stavby úzkokolejky.
pronájem nebytového prostoru (vrátnice v Benzinolu, 36 m2) za účelem zřízení
prodejny spojovacího materiálu, železářství panu J. Ž. za nájemné 200 Kč/m2/rok.
pronájem garáže č.3 v hale č.15 areálu Benzinol (36m2) p.P. B. - Instalatérství za 290
,-Kč/ m2/rok.
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám konečně podařilo zahájit výstavbu splaškové kanalizace a ČOV – 1.
etapu. Stavbu hlavního řadu a ČOV bude provádět firma Energie s.r.o. Kladno. Stavební
dozor vykonávají budoucí provozovatelé RAVOS s.r.o. Rakovník ing. V. Marešová a ČOV
ing. Fiala. Tato etapa bude ukončena v listopadu r. 2014 a budou napojeny nemovitosti v ulici
Jižní, Přílepské, Krokově, západní části Václavského náměstí (podél parku), Na Pachťálně,
bytové domy v ul. Karlovarská a Hokůvku. Majitelé nemovitostí budou postupně vyzýváni
k uzavření smlouvy o finančním příspěvku městysi ve výši 10.000,-Kč na stavbu přípojky na
veřejné části pozemku (od hlavního řadu na hranici pozemku vlastníka). Příspěvek 10.000,Kč majitelé nemovitostí uhradí nejpozději do 6 měsíců od realizace stavby přípojky na
veřejné části. Podmínkou vlastníků nemovitostí 1. etapy bude pořízení kompletní přípojky a
připojení na hlavní řad nejpozději do října 2014.
Věřím, že všichni dotčení stavbou 1. etapy budou spolupracovat a budou tak nápomocni
k dosažení cíle zprovoznění splaškové kanalizace a ČOV.
Zároveň prosím o pochopení a toleranci v nepříjemných situacích, které nastanou zejména
v omezení a ztížení dopravy dotčených ulic.
Eva Janotová, starostka

Společenská kronika
v září
75 let Čech Václav
85 let
85 let
88 let
85 let

v říjnu
70 let Kučera Rudolf

Filipová Marie
Švecová Melanie
Brabcová Drahomíra
Kadlecová Jarmila

v listopadu
75 let Amler Jiří
90 let Ulrichová Dobruška
83 let Kokschová Bohumila
75 let Hálková Světluše
84 let Patráková Jiřina
v prosinci
70 let Mencl Miroslav
83 let Svatková Emilie
81 let Picek Vít
75 let Tvarůžek Josef
84 let Drazdík Jaroslav

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou
konat ve dnech 25. a 26. října 2013.
Dne 25. října (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
26. října (sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Volební
místnost je jako obvykle v budově úřadu v přízemí vedle pošty. Právo
hlasovat má občan České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (může občan požádat obecní úřad, kde je
zapsán do stálého seznamu voličů o vydání voličského průkazu na základě písemného podání
s ověřeným podpisem voliče nebo osobním dostavením se a prokázáním své totožnosti). Volič
může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad ve dnech voleb o
hlasování do přenosné volební schránky (nahlaste včas do kanceláře úřadu jméno a adresu,
tel. 313582206). Hlasovací lístky budou do schránek doručeny nejpozději ve čtvrtek 24. října.

Humanitární sbírka
Ve dnech 11. až 15. listopadu se uskuteční humanitární sbírka opět pro Diakonii Broumov.
Svážet se bude dětské, pánské a dámské letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, peřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv,
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky). Věci zabalte do igelitových pytlů nebo
krabic, aby se nepoškodily transportem. Odkládat je můžete do knihovny v následujících
dnech a hodinách: pondělí 11.11. od 11.00 do 17.00hodin, úterý 12.11. od 8.00 do
13.00hodin, středa 13.11 od 11.00 do 17.00hodin, čtvrtek 14.11. od 8.00 do 13.00hodin, pátek
15.11. od 8.00 do 13.00hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Soutěžní družstvo žen zvítězilo v požárních útocích v Libčici nad Vltavou.
Výjezdová jednotka se zúčastnila výcviku v polygonu na Letišti Václava Havla.
4.8.2013 odstraňovali a likvidovali po silné bouřce padlé a polámané stromy v Přílepích.
3.8.2013 zajišťovali závody FICHTLCAPu v Šanově s ukázkou stříhání vozidla.
6.8.2013 odstraňovali padlé stromy po silné bouřce v Rakovníku.
Žemlička Josef

Ze základní školy
Školní rok jsme zahájili zvesela, protože jsme se sešli v historii našeho malotřídního
uspořádání od r. 2006 v největším počtu. Z tváří 18 prvňáčků bylo vidět, že se jim v naší škole
líbí a na první den se většina z nich těšila (jak sami říkali). Čeká je nejen učení nových písmen
a řešení matematických úloh, ale jsou to i divadelní představení, exkurze, besedy, vystoupení
a mnohé další aktivity spojené s výukou, které školní práci doplňují. Přidali se k nám v rámci
projektu "Už rostou!" při mapování výskytu hub v našem mikroregionu. Hned v září jsme
vyjeli pro nové poznatky na Hubertský den. Ten pořádaly Lesy ČR Lužná, a.s. na Svatém
Hubertu u Jesenice. Dětem se zábavné dopoledne moc líbilo, přivezly si z něj nejen věcné
ceny, ale i plno nových zážitků. Svezly se na voze taženém koňmi, poznaly práci lesních
dělníků, ochránců dravých ptáků, na stezce předvedly, co všechno už o přírodě vědí.
Prvňáčci k nám v září nepřišli poprvé. Pořádali jsme pro ně před nástupem do 1. třídy
společná setkání s budoucí p. učitelkou, při nichž si procvičovali hlavně motorické dovednosti
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a vyjadřování. Školáci jim připravili k Dětskému dni dopoledne her na školní zahradě, ti
nejstarší jim předčítali pohádky před spaním. Dokonce usedli v lavicích vedle svých starších
kamarádů již před zápisem do 1. ročníku a zapojili se do výuky.
V nejbližších měsících poznají, jak se připravujeme na vánoční čas. Budou s námi nacvičovat
na besídku, vyrábět výzdobu a dárky na vánoční jarmark. Ten budeme pořádat při rozsvěcení
vánočního stromu ve spolupráci se sdružením rodičů. Na listopad máme již objednané
vstupenky na kouzelnické představení Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy. Alespoň jednou
ročně navštěvujeme s dětmi skutečné divadlo, aby se naučily v tomto prostředí správně
chovat.
Letošní školní kolektiv tvoří 51 žáků. Tento počet nám umožnil, aby prvňáčci tvořili jednu
samostatnou třídu. Jsme rádi, že jsme získali jejich důvěru a žádný z nich nechodí ráno se
slzami v očích. Těšíme se, že i jejich rodiče nám pomohou budovat takovou školu, která bude
živým organismem v obci.
Dana Vondrušková

Nový školní rok v mateřské škole
Prázdniny jsou už zase za námi a my jsme vkročili do nového školního roku. Máme za sebou
už téměř dva měsíce a doufáme, že činnosti a programy, které jsme pro děti na tento školní
rok připravili, jim pobyt v naší mateřské škole zase o něco zpestří a zpříjemní.
Od září s dětmi opět jezdíme na plavecký výcvik do Rakovníka. Z deseti lekcí máme už
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polovinu odplavanou a výsledky jsou viditelné. Děti ztrácí strach z vody , velká většina z nich
už začíná docela dobře plavat a téměř polovina z nich už plave ve velkém bazéně.
Od října také začala mezi dětmi oblíbená zumba. Do naší mateřské školy dojíždí cvičitelka
z Rakovníka, která s nimi v tělocvičně piluje taneční kroky, což se líbí zejména děvčatům. To
ale neznamená, že by se kluci nechali zahanbit, naopak, někteří se velice snaží se jim
vyrovnat a všichni mají velkou radost z pohybu, což je to nejdůležitější.
Mimo těchto dlouhodobých akcí jsme měli v mateřské škole již dvakrát divadelní představení.
Kromě dětmi oblíbeného ,,Pana Pohody“, který má pro děti vždy nějakou výchovnou pohádku
s ekologickým podtextem a originálními písničkami, děti shlédly tři pohádky ,,Maňáskového
divadla Štenberk“ ,které se jim také moc líbily. Na říjen máme pro děti přichystaný
,,Halloweenský mejdan“ plný soutěží a tance, na listopad pak pohádku ,,Divadla Z bedny“,
vánoční fotografování a rozsvícení vánočního stromku s prodejním jarmarkem, kde si rodiče i
ostatní, kteří se přijdou podívat, mohou zakoupit adventní věnce a jiné vánoční dekorace.
Začátkem prosince přijde s pohádkou a nadílkou čert s Mikulášem,děti mohou čertovskou
pohádku užít společně s rodiči, budeme zpívat koledy známé i neznámé a děti se seznámí
s jejich původem, budeme spolu s maminkami zdobit vánoční perníčky a všichni se těšíme na
vánoční besídku, na kterou si děti připravují svá vystoupení a dárečky pro rodiče.
S rokem 2013 se sice rozloučíme již za necelé 3 měsíce, ale do té doby nás čeká ještě spousta
práce a zábavy, na které se moc těšíme.
Tvrzová Yvona, vedoucí učitelka MŠ

Běh Edvarda Kožušníka
29. srpna se zastavil v Krčmě U Dvořáků v rámci svého putování po České republice poslanec
Evropského parlamentu Edvard Kožušník. Rozhodl se v období letních prázdnin, kdy
Evropský parlament nezasedá, věnovat setkávání se s lidmi v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Po vlastních nohách tak během 40 dnů proběhl celou Českou republiku. a urazil
1362km.25.7. vyběhl z Ostravy – Bartovic, 4.9. končil v Práce – Výstavišti. Za 40 dní běhu
vypotil 139 litrů potu, snědl 205 banánů, udělal 230 zastávek, doprovodilo ho 509 spoluběžců,
potkal se s 4150 lidmi, překonal 18565m převýšení. Součástí běhu byla i sbírka na pomoc
rodině Zoubkových, jejichž dcera Terezka trpí dětskou mozkovou obrnou.
Edvard Kožušník je poslancem Evropského parlamentu, kde je členem parlamentního
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Je jedním ze zakladatelů think-tanku eStat.cz Efektivní stát, občanské sdružení Michala Tošovského, které se věnuje problematice
byrokracie

Fotbalový klub
V ročníku 2012-2013 se naše družstvo mladších žáků po třech letech stalo vítězi okresního
přeboru a okresního poháru. Nejlepším střelcem sezóny byl Vojtěch Skála jak v okresním
přeboru tak i v okresním poháru, nejlepším brankářem s nejmenším počtem obdržených
branek byl náš Karel Louček.
Starší přípravka obsadila 6. místo jak v okresním přeboru tak v okresním poháru. Odměnou
mladších žáků za vítězství byla účast na turnaji v Jesenici u Rakovníka, kde jsme za účasti 5
družstev zvítězili a přebrali pohár za 1. místo v turnaji a pohár za nejlepšího střelce Vojtěcha
Skálu.
Za uplynulou sezónu bych chtěl poděkovat jak našim žákům, tak i sponzorům Agrochmel
Kněževes, LUPOFYT s.r.o., fi. BASF, Městysi Kněževes a kolegům trenérům Honzovi
Vrábíkovi a Petrovi Pisárovi.
Marek Mai
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Rybářský spolek Kněževes
Jak jsme předpokládali, tento rok byl pro nás ve znamení boje s bažincem na rybníku U
Kovárny. S jeho stahováním a následným odvozem jsme začali brzy na jaře, ale pak jsme
museli svou práci na čas přerušit, neb se začaly třít ryby. Ryby ukládají jikry v převážné
většině na rostliny, a tudíž bychom je mohli zahubit. Takže i přes řeči rádoby znalců všeho a
všech, jsme se obrnili trpělivostí a po čase, po vykuklení malého plůdku, jsme úspěšně
pokračovali ve stahování. Dnes na prahu podzimu je rybník ve stavu, v jakém má být. Čistý,
osazen pěknými rybami a hemžícím se malým plůdkem.
Koupaliště - slíbili jsme úřadu městyse, že se o něj budeme starat. Jeho okolí bylo vyčištěno,
nálety pořezány, tráva posekána, nebezpečné stromy pokáceny. Bylo zbudováno ohniště,
okolo něho položeny žulové kostky a vlastními silami vytvořeno několik laviček z kmenů
poražených stromů. U kmenu stromu bylo složeno cca 14 opotřebovaných dětských židlí ,
které byly přes zimu přikryty vlnitými deskami . V popředí stál sud na odpadky. Dohromady
jsme zde strávili přes 400 brigádnických hodin a výsledek? Sud zmizel neznámo kam. Dětské
židle naházeny v koupališti, stejně tak jako vlnité desky. Žulové kostky zmizely,
předpokládáme – též do koupaliště. Co k tomu dodat? Na ubožáky se snad ani nedá zlobit.
Toto hrdinství jen ukazuje, jací borci mezi námi žijí. Takže plány, jak zde postavíme
přístřešek proti dešti, vzaly za své.
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Nyní nám už jen zbývá naplánovat výroční schůzi, chytit si vánočního kapra a příjemně
uzavřít tento rok.
Miroslav Vondruška
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Víte že v roce..…..
1888 studenti vyšší zemské hospodářské školy v Táboře s ředitelem Fr. Jarským a
profesorem Červeným, zdejším rodákem, navštívili obec, aby shlédli pěstování chmele
1890 na žádost zastupitelstva byl povolen a zřízen poštovní úřad. Dále byla obec prohlášena
za sídlo obvodního lékaře. V květnu se konala Zemská jubilejní výstava, na níž byla
zastoupena naše obec – Jakub Štros zde vystavoval plán své sušárny na chmel.
1896 byla zaslána žádost k místodržitelství v Praze, aby byla obec Kněževes povýšena na
městys. Byla příznivě vyřízena a obecnímu zastupitelstvu došel od c.k. hejtmanství
v Rakovníku dekret ze dne 3. Června 1897 znějící: Jeho apoštolské Veličenstvo ráčili
nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. Dubna 1897 obec vaší nejmilostivěji povýšit na městys.
1900 sčítání lidu. V obci žilo 1688 osob – 804 mužů a 884 žen. Vzdělání: číst a psát 1345,
z toho 651 mužů a 694 žen, ani číst ani psát 153 mužů a 172 žen
1906 na návrh okrašlovacího spolku bylo pojmenováno Václavské náměstí a Husovo
náměstí. Ulice byly pojmenovány: Pražská, Libušina, Krokova, Třebízského a Wachtlova.
1907 v obci byl založen Sokol.
1911 sčítání lidu – 248 domovních čísel a 1612 obyvatel. Byl uspořádán sjezd rodáků, přátel
a bývalých občanů pod patronátem obecního zastupitelstva
1915 v říjnu dorazila do Kněževsi skupina italských vystěhovalců z oblasti přímořského
města Rovigna. Vesměs se jednalo o rybářské rodiny žijící přímo na pobřeží Jadranu.
Kněževeští radní byli informováni z okresního c.k. hejtmanství o tom, že pro ně musí zajistit
ubytování, otop a stravu. Na toto budou dostávat státní peníze. Mezi prvními byl ubytován
Francesco Budicini s rodinou a to na statku čp. 77. Na okraji obce v domě čp. 189 byl umístěn
Antonio Obby s rodinou. Do domu čp. 212 byli přiděleni Domenico Dapiran a Mateo Malusa.
Ve svém hostinci musel František Patrák ubytovat početnou rodinu Giusepa Reismonda. I
v Kněževsi se noví obyvatelé rychle aklimatizovali a zapojili se do různých potřebných prací.
Bylo to převážně na polích a v době sklizně chmele hlavně na patrákovic sušárně.
1914 až 1918 během I. světové války byla obec postižena ztrátou některých členů rodin, kteří
padli jako legionáři. Jejich jména jsou napsána na pomníku padlých a také jsou uložena ve
schránce uvnitř pomníku.
1922 byla postavena Sokolovna.
1924 došlo k úpravě Hájevského potoka a jeho přítoků, vzniklo první Vodní družstvo. Nad
mostem položeným přes Hájevský potok na silnici od Kněževsi ke Kolešovicům 1 km po
vodě bylo zřízeno koupaliště. V tomto roce byl postaven také chudobinec, byla zakoupena
hasičská stříkačka motorová a předána hasičskému sboru.
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1925 byly provedeny elektrické přípojky k jednotlivým domům. Vyhořely Staré Hory,
bývalá hornická kolonie při silnici k Rakovníku. Po opravě byla rozdělena na samostatné
byty. Také se postavilo 11 nových domů.
1931 tělocvičná jednota Sokol uctila památku jejího zakladatele veřejnou slavností dne 26.
Července, při této příležitosti byla nazvána ulice před Sokolovnou ul. Tyršovou.
1937 lékař Fr. Topka byl za dlouholetou práci jmenován čestným občanem městyse
Kněževes. Městský park v západní části náměstí byl pojmenován na Sady Dr. Topky. V tomto
roce byla postavena Kampelička.
1938 do obce se uchýlilo mnoho lidí, kteří uprchli ze zabraného území před Němci. Celkem
se přistěhovalo 65 rodin.
1939 23. listopadu se stává Kněževes pohraniční obcí. Byl zde zřízen celní úřad a přesídlilo
sem mnoho finančních a pohraničních strážníků. Válka se podepsala na osudu mnoha rodin.
Někteří občané skončili v koncentračních táborech, jiní byli nasazeni na nucené práce
v Německu.
….více příště…..

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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