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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
uzavření Mandátní smlouvy na stavební dozor stavby splaškové kanalizace
s Ravos s.r.o. Rakovník s Ing. V. Marešovou
uzavření Mandátní smlouvy na stavební dozor Čistírny odpadních vod s Ravos
s r.o. Rakovník s Ing. Fialou
podepsání Dohody o zahájení a financování stavby splaškové kanalizace a ČOV
s Energií a.s. Kladno
uzavření smluv o příspěvku na vybudování přípojek splaškové kanalizace a ČOV
s majiteli nemovitostí v obci Kněževes, příspěvek majitelů nemovitostí činí 10 tis.
Kč na stavbu kanalizační přípojky na veřejné části
pronájem části pozemku parc.č.839/1, 30m2, 3,-Kč za m2 na rok pí. H.B.,
pozemek pronajat za účelem rozšíření zahrádky
pronájem bytu č.1 v čp.390 panu J. Š. a byt v čp.65 paní T.V.
prodej pozemku p.č.156/2 o výměře 111 m2 v ul.Dr.F.Topky paní V.D. a P.G.
prodej pozemku č. 156/1 manželům D. a V.K. na stavbu rodinného domu
finanční příspěvek Domova sv. Josefa v Žirči částkou 10 tis. Kč. ( schválení
příspěvku z důvodu péče o občana městyse)
objednání celodenního kulturního programu pro oslavy 130. výročí školy a
setkání rodáků a přátel městyse Kněževes u agentury Simony Klímové za částku
58.000 Kč, oslavy se budou konat dne 14.6.2014
prodej pozemku parc.č.156/1 o výměře 777 m2 manželům D. a V. K. za cenu 660,Kč/m2
prodej pozemku parc.č.156/2 o výměře 111 m2 paní V. D. a panu P. G. za cenu
660,-Kč/m2
pronájem nebytového prostoru ve skladu parc.č.149 28 m2 paní O.K. za 200
Kč/m2/rok
úvěrovou smlouvu s Komerční bankou na základě výběrového řízení „Poskytnutí
investičního úvěru na financování projektu: „Kněževes – ČOV a splašková
kanalizace – 1. etapa“ ve výši 21 000 000,- Kč na dobu 15 let
smlouvu o úvěru uzavřenou s Komerční bankou a.s. za účelem realizace projektu:
„Sokolovna v Kněževsi – řešení prostorové akustiky a interiéru – částka
2 200 000,-Kč, jedná se o projekt, na který je schválena dotace ze SZIF, úvěr se
sjednává s termínem splatnosti do 30. září r.2014
firmu Soning Praha a.s. na dodávku projektu „Sokolovna
v Kněževsi - řešení
prostorové akustiky a interiéru“ na základě doporučení výběrové
komise
nejvýhodnější nabídky za částku 1,700.725 Kč včetně DPH
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového
hospodářství Městyse Kněževes firmou Becker Kralovice na r.2014.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace – kanalizace se Stř. krajem,
jedná se o prodloužení smlouvy do prosince r.2014 na částku 3,680.000 Kč
nabídku na rozšíření projektu na kanalizaci ul. Jižní a ul. Dr. Fr. Topky firmy
Energie a.s. Kladno (částka 778 932,-Kč bez DPH)
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Dohodu o poskytnutí dotace MZV SZIF na projekt „Sokolovna - řešení akustiky“
ve výši 1,662.584,-Kč.

Vážení spoluobčané,
hodnotím-li letošní rok, tak nebyl rozdílný od minulých let. Opět se nám podařilo zrealizovat
několik stavebních akcí. Zrekonstruovali jsme památkový objekt čp.102 – hospodu – přízemí.
Podařilo se vytvořit společně s nájemníkem p. Petrem Dvořákem příjemný interiér krčmy.
Byly demontovány staré rozvody a provedeny nové rozvody elektro, odpady, vodovod. Nově
byla nainstalována vzduchotechnika do jídelny, kuchyně a WC. Zboural se přístavek WC a
postavila se nová přístavba sociálního zařízení. Položila se nová dlažba na podlaze ve všech
místnostech, nové omítky, obklady v kuchyni, výmalba , pořídili se dvoje nové vstupní
dveře. Celkové náklady na rekonstrukci činily 2,199.959 Kč bez DPH. Zde jsme si jako plátci
DPH uplatnili odpočet 21%. DPH.
V areálu tzv. Benzinol jsme navázali na předchozí rok a pokračovali jsme v údržbě objektů.
Rekonstruovali jsme objekt bývalé vrátnice (nová střešní krytina, omítky, rozvody elektro,
výměna okna a dveří). V hlavní budově areálu čp.397 jsme provedli opravu kotle a topení.
Dále jsme provedli nátěry kovových vrat skladů a garáží. Celkové rekonstrukce a opravy
v areálu činily 253 000 Kč.
Letos v prosinci zahajujeme rekonstrukci sálu v sokolovně. Rekonstrukce spočívá v řešení
akustiky a interiéru. Dokončení rekonstrukce se plánuje na polovinu února r.2014. Tato
rekonstrukce se bude financovat z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu
z Programu rozvoje venkova MAS (Místní akční skupina) Rakovnicko o.p.s. Dotace činí
1,662.584 Kč z toho příspěvek společenství EU činí 1,330.067 Kč a příspěvek z národních
zdrojů činí 332.517 Kč. Městys Kněževes uhradí 577.667 Kč. Celkové náklady budou činit
2,240.251 Kč. Věřím, že se podaří zkvalitnit podmínky v sále sokolovny ke spokojenosti
občanů.
V příštím roce nás budou čekat liniové stavby a to zejména stavba splaškové kanalizace.
Firma Energie a.s. v letošním roce provedla nutné přípravné práce ke stavbě splaškové
kanalizace a ČOV. Pokračovat bude až v roce 2014. Termín ukončení stavby trvá stále stejný
do listopadu r.2014. Finanční prostředky na stavbu jsou zajištěné úvěrem 21,000.000 Kč a
dotací ze Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 3,680.000 Kč.
Rekonstruovat se bude silnice a chodníky v Jižní ulici.
Hodnotím-li společenský život v naší obci, tak byl opět bohatý. Tradiční společenské akce se
opakovaly, přibyly nové. Divadelní představení v sokolovně a sobotní zábavy v Krčmě u
Dvořáků.

Dovolte mi, abych Vám všem popřála pohodu a klidné prožití Vánočních
svátků a v roce 2014 přeji hlavně pevné zdraví, štěstí , klid v rodině a úspěch
v práci.
Eva Janotová
Starostka městyse
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Změna ceny vodného
Na základě rozhodnutí valné hromady VSOR dne 25.11.2013 dochází ke zvýšení ceny
vodného na 35,21Kč bez DPH. Provozovatelem – společností RAVOS, s.r.o. – budou ceny
v nové výši účtovány od 1.1.2014. Odebrané množství vody k 31.12.2013 se stanoví
výpočtem po prvním odečtu v roce 2014. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru
dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.

Vánoční výstava
Od pondělí 9. prosince od 14.00 hodin do pátku 13. prosince do 14.00
hodin tradičně v zasedací místnosti úřadu městyse. Opět se těšte na
dobrůtky jesenických učňů, keramiku, vánoční i jiné dekorace,
věnce, svícny, svíčky, různé ozdoby, mýdla, ubrusy, dečky,
prostírky, pletené šály, rukavice a čepice, perníky a perníkové
chaloupky a mnoho krásného. Přijďte se podívat, načerpat vánoční
atmosféru, inspirovat a třeba pořídit dáreček pro někoho blízkého.
Podpoříte tak chráněnou dílnu rakovnického Ráčku, Kamaráda Lorma
ze Žatce, Domov DOMINO ze Zavidova, Integrované centrum pro
osoby se zdravotním postižením z Horní Pustevny a drobné živnostníky a
další šikovné lidičky.

Vánoční koncert Simony Klímové a dětí ze základní školy
v sobotu 14. prosince
Od 15.00 hodin, v kostele sv.
Jakuba Většího v Kněževsi. S
vánočními koledami v úvodu
vystoupí děti ze základní
školy. Simona Klímová je
slánská folková zpěvačka,
patří k nejlepším současným
představitelům akustického
folku. Můžete se těšit na
komorní
folk,
vánoční
písničky. Uslyšíte i několik
písniček
z alba
„Paní
Nemožná“, které znáte už
z jarního koncertu v kostele.

Kontejner na použitý textil
Je nově umístěn ve sběrném dvoře. Lze do něj vhazovat veškerý použitý textil včetně
roztrhaných hadrů (né od oleje), záclon, tašek, batohů,bot a dětských hraček včetně
plastových. Tuto službu zajišťuje polská firma Wtórpol. Tyto věci jsou určené pro
ekologickou likvidaci nebo případně k dalšímu využití jako například: distribuce do
rozvojových zemí nebo výroba čistících prostředků. Je to další způsob snížení nákladů na
likvidaci objemného odpadu.
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Společnost Wtórpol byla založena v roce 1992. Od samého začátku redistribuje a recykluje
použité oděvy. V současnosti provozuje 28 000 kontejnerů na sběr oděvů rozmístěných po
celém Polsku a evropských zemích, do nichž se ročně nasbírá kolem 34,000,000 kg textilu.
Díky dlouholetým zkušenostem a nepřetržitým investicím do modernizace postupů a
technického zázemí firmy se Wtórpol stal jednou z největších světových společností
zpracovávající použité oděvy. Na ploše výrobní haly o rozloze 14 000 m2 pracuje kolem
1.200 zaměstnanců, z nichž 600 jsou pracovníci se změněnou pracovní schopností.
Sběrným místem jsou naše kontejnery. Výhodou tohoto způsobu shromažďování je nulový
negativní dopad na životní prostředí a fakt, že nedochází k vytváření skládek. Takto se
zpracuje 100% sesbíraných materiálů, nic nepřijde nazmar.
Oděvy jsou v procesu třídění rozděleny do zhruba 100 druhů sortimentu a posílány
odběratelům v Africe, Asii a východní Evropě.
Kusy nevhodné k dalšímu používání jsou zpracovány na čistící materiály a alternativní palivo
použitelné v průmyslové výrobě. Wtórpol je rovněž společností aktivně se angažující v
charitativní a sociální oblasti.

Přehled počasí v Kněževsi
Zdroj: www.meteo.dusoft.cz
Max.
teplota
°C
Leden
11,9
Únor
7,4
Březen
12,7
Duben
25,8
Květen
23,9
Červen
33,7
Červenec
36
Srpen
36,3
Září
25,7
říjen
22,1
listopad
16,2

2013

Min.
teplota
°C
-14,9
-8,2
-10,4
-5,3
3,6
6,9
8,6
7,1
1,4
-1,6
-6,6

Průměrná teplota
°C
0,3
0,0
0,4
9,2
12,6
16,8
21,2
18,4
13,4
9,6
5,2

Úhrn srážek
za měsíc
mm/m2
22,4
36,8
22,4
17,3
143,3
120,9
21,6
146,3
59,4
53,8
27,2

Nejvyšší denní
úhrn srážek
mm/m2
6,3
9,4
7,4
4,1
29,0
33,8
17,5
62,5
29
28,2
6,3

Pro zajímavost uvádím několik hodnot z roku 2012.
Nejvyšší teplota 20.8.2012
37,9 °C
Nejnižší teplota 11.2.2012
-21,8 °C
Nejvyšší denní úhrn srážek 29.11.2012
26,4 mm z celkových 56,9mm/1m2/měsíc

Pokračování víte že…..
1945 od 5. května, kdy začalo v Praze povstání až do 8. května stále pršelo. 9. května se
náhle vyjasnilo a slunce krásně svítilo, do obce přijely sovětské tanky, nadšení se zmocnilo
občanů, přišel mír do naší obce…., podle Košického vládního programu byla znárodněna
půda po Němcích a byla rozdělena zdejším malorolníkům
1946 22. května se opět začalo učit ve škole
1947 začalo se se stavbou kanalizace, staví se od potoka k nádraží v hloubce 2m,
v některých místech i hlouběji
1948 z členství MNV byli vyloučeni ti, kteří projevili svůj nesouhlas s lidově
demokratickým režimem
1949 pokračuje stavba kanalizace, staví se veřejná prádelna (u chudobince malý domeček)
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1950 stavba veřejného rozhlasu, založeno JZD, dobrovolně do něj vstoupilo se svými statky
14 sedláků, většina z nich nebyla za členy přijata, pracovali jako dělníci, ponejvíce krmiči
dobytka nebo kočí
1952 v říjnu byli vystěhováni někteří sedláci, kteří podle rozhodnutí soudu měli zakázán
pobyt v Kněževsi, byli to: Josef Hocký, Josef Vrábík, Antonín Stehlík, Josef Amler, Josef
Jelínek, Ludvík Černý, Svatopluk Štis, František Stehlík, Josef Bureš, Josef Patrák, Leo
Hornof, Václav Mikš, Václav Stehlík, Václav Handlíř – mlynář
1955 prováděna oprava hřbitova a hráze u rybníka
1959 nové provozovny: stavebnictví, fotoslužba, hodinářství, krejčí, holičství-kadeřnictví

Pamatujete obchodní centrum?
1961 výstava obrazů akademického malíře K. Váchy, poté výstava obrazů místních
umělcům – amatérů, uvedena do provozu pekárna
1962 založen Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, fotbalový oddíl a hudební
kroužek
1963 založen spolek chovatelů drobného zvířectva
1966 dokončena a dána do provozu dvoutřídní MŠ, začala výstavba 10 bytovek
1968 život v obci poznamenán politickými událostmi a okupací sovětských vojsk
1969 dokončena generální oprava veřejného osvětlení
1971 začalo se s budováním kanalizace ve východní části obce
1974 začala výstavba nákupního střediska
1977 otevřeno nákupní středisko, kulturní život se soustřeďuje do nevyhovující sokolovny
1980 započalo se s výstavbou školky pro sloučené obce Kněževes – Přílepy
1982 dokončena výstavba MŠ, stavba trafostanice, výsadba veřejné zeleně
1989 po listopadu nové obsazení MNV, v obci žije 1074 obyvatel
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1990 volby, nové obecní zastupitelstvo
Více příště…..

O osadě Kněževsi
Báje a pověsti z Čech a Moravy Střední Čechy (Vladimír Hulpach)
Víte, kdo přijížděl na královský hrad Křivoklát jediný
na bílém koni? Kdo směl při jednání s králem jediný
sedět, zatímco ostatní museli stát? Kdo tu dostal jídla a
pití, co hrdlo ráčilo? No přece rychtář z Kněževsi.
A stejně i celá obec měla odpradávna velká privilegia
jako málokterá v Čechách. Posuďte sami. Zatímco
ostatní lidé na venkově museli robotovat a přečasto
krvavé berně platit, Kněževeští zůstali svobodní a jen
za dohodnutou částku konali některé práce při osevu
anebo při žních. Daně odváděli tak malé, že se o nich
ani mluvit nedá. Zato dodávali na královský stůl
všelijakou drůbež, poněvadž kněževeské husičky,
kachny, kuřata i krůty či perličky byly vyhledávané. To
však vesničané rádi strpěli, ba naopak bývali mnohdy
pyšní, že právě jejich pernatce má panovník nejraději. Poodhrňme však roušku těch věků
dávných, kdy vzaly tyto skutečnosti původ, a povězme si, kterak k nim došlo.
Tenkrát prý Čechové obývali ještě nepříliš rozsáhlé území uprostřed země na dolním toku
řeky Vltavy a začasté měli co činit, aby se ubránili sousedním kmenům. Zejména ze strany
půlnoční se tlačili nepřátelé, takže mnohdy bylo možné v kraji pod Řípem spatřit dým
vypálených obydlí a slyšet nářek a pláč.
Posléze, když se přepady ještě zmnožily, přišli čeští vladykové a lechové za moudrým a
rozšafným knížetem Krokem, aby jim poradil, co mají dělat. Krok v klidu vyslechl jejich
stesky, potom se na svém stolci mírně předklonil a řekl: „Těžko je zastavíme jinak než mocí.
A jestliže se nám podaří nad nimi zvítězit, dát jim pořádně za vyučenou, jistě se pak už
neodváží pálit, krást naše stáda, ani odvlékat naše ženy do otroctví…. To však znamená, že
v kraji u řeky, která slove Ohře, poněvadž prý ji slunce ohřívá nad jiné rychleji, postavíme
osady a hradiště a osadíme je našimi lidmi. Jenom tak se na půlnoci ubráníme.“
To řka, začal kníže hned s jednotlivými lechy domlouvat, kdy a s kolika lidmi celý záměr
uskuteční.
Netrvalo dlouho a Češi vyrazili k půlnoční hranici. Putovali v roztroušených skupinách
s ženami a dětmi, s malými stádci skotu, ochraňováni ze všech stran bojovníky, vyzbrojenými
luky, kopími, těžkými, neuměle kovanými meči či jenom pádnými kyji.
V čele jedné družiny jela sama Krokova dcera Libuše. Ano, právě ta, jež zdědila otcovu
moudrost, avšak navíc byla obdařena darem jasnozřivosti, ta, která se měla později stát
slavnou kněžnou i věštkyní.
Teď se pozorně rozhlížela ze sedla svého bělouše. Daleko zůstaly hluboké lesy, jejichž okraji
projížděli. Vpředu se rozkládala utěšená, mírně zvlněná rovina. Vítr povíval nad šťavnatými
lukami, kde místy prosvěcovala úrodná načervenalá půda, tu a tam bylo vidět hájek či lesík,
zatímco vrby, jívy i olše prozrazovaly, kudy se ubírají potoky plné raků a rybí havěti. Na
půlnočním obzoru se táhl nepřerušený zalesněný hřeben.
Právě odtud hrozí nebezpečí, napadlo Libuši a po chvíli uvažování družinu zastavila.
Když vladykové, lechové i prostí bojovníci mladou kněžnu obstoupili, řekla jim:“Dále už
nepůjdeme. Na tomto místě postavíme dobře ohrazenou osadu….“
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„Proč právě tady v rovině?“ nenechal Libuši ani domluvit jakýsi vousáč, „vždyť tu budeme
každému na očích a nepřátelé hned poznají, kde hledat kořist!“
Dívka se pousmála:“Ale zrovna tak je na dálku spatříme i my a budeme mít možnost se včas
na boj připravit. V lesích se nám to podaří těžko.“ Většina zkušených mužů s tou rozumnou
řečí souhlasila, ale některé horkokrevné mladíky její slova popudila. Snad se jim nechtělo
poslouchat dívku stejně starou jako oni, snad z jiných příčin prohlašovali, že je nutné najít
místo vhodnější.
Nakonec, když marně přesvědčovali jedni druhé, Libuše pravila:“Nechtěla jsem dát příčinu
k hádce, třeba dobře vím, že nesvornost je Čechům souzena na věky. Ať tedy rozhodnou
bohové. Vyryjte zde místo pro stavbu prvního obydlí a jistě dostanete od nich znamení, co
dělat dál…“
Tentokrát už nikdo nic nenamítl. Sám vousáč přinesl hrubou motyku, aby s ní na místě kopl
do země.
A skutku, už při prvním kopnutí dali bohové najevo svou vůli. Z jamky, která vznikla,
vyskočila rosnička a nebojácně přihopkala k Libuši. Poněvadž si staří Čechové té malé
zvěstovatelky počasí velmi vážili, bylo rozhodnuto. Na místě vystavěli osadu, kterou na
paměť mladé kněžny pojmenovali Kněževes, a nezapomněli ani na rosničku.
Ta se navěky ocitla ve znaku obce a bylo možné ji spatřit i na poslední kněževeské bráně, než
byla roku 1896 zbourána.
A protože obec vlastně postavili na popud panovnického rodu, náležela ke královskému zboží
po celou dobu svého trvání a její obyvatelé měli ony zvláštní výsady, o nichž byla řeč na
počátku tohoto vyprávění…..

Sbírka pro Michalku – Poděkování
od Láníkových
V loňském roce se mnozí z kněževeských
občanů zúčastnili sbírky víček od pet lahví na
pořízení pomůcek pro nemocnou Michalku
Láníkovou.
V těchto dnech přišel do knihovny email
s poděkováním v tomto znění: „Dobrý den,
chceme vám všem moc poděkovat za sbírání
víček. Podařilo se nasbírat neskutečné
množství 45 400kg víček. Budeme tak moci
Michalce pořídit nejen autosedačku a
polohovací pomůcky, ale i zdravotní kočárek
a další potřebné věci.
Moc vám za to děkujeme a vážíme si vaší
pomoci!!!!!! Každý z vás na tom máte svou
zásluhu! Pokud máte možnost, tak určitě
sbírejte víčka zase pro další potřebné. Tahle
sbírka je důkazem, že sbírat víčka má smysl a
moc to pomůže!!!!“
S pozdravem a přáním hezkých dní. Rodina
Láníkova
Sbírka stále pokračuje. Nyní sbíráme víčka pro Elišku Troščinskou na pořízení potřebných
pomůcek. A sbírat budeme pořád, pomoc je neustále potřeba.
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ánoce jsou tady
Zvyky a tradice o Vánocích
Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, přikládali tomuto dni
naši předkové velký význam - považovali jej za den zázraků. A to znamenalo,
že se člověku mohla splnit přání. Pomocí různých věštících technik člověk
hledal odpovědi na otázky ohledně své budoucnosti. Tato tradice se
dochovala dodnes.Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných
polovin skořápek se nakapaným voskem připevní svíčka. Lodičky z ořechů se
pak nechávají plout po vodě. Ten, komu se lodička nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a
šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma.
Pokud pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní
večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu, napříč. Pokud má vnitřní část s jádry
tvar hvězdy, sejdou se za rok všichni šťastni a ve zdraví. Má-li křížek, pak je to rok plný
problémů. Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně roztaje. Připraví se nádoba s
vodou a do ní se olovo opatrně vlije. Olovo ztuhne a vytvoří obrazec. Potom se hádá co který
obrazec symbolizuje. Odlitek, který vznikne, věští dotyčnému jeho budoucnost. Například
odlitek ve tvaru hvězdy znamená úspěch, uznání. Nezadaná dívka třese bezem a dům, u
kterého začne jako první štěkat pes, je i domem, ve kterém bydlí její nastávající. Svobodná
dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno hodí střevíc. Pokud špička ukazuje ke dveřím,
znamená to, že se brzy vdá.Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice,
dívka zůstane svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá. Pokud se dívka potřebuje
rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na papírek a dá do knedlíků, které
připravuje. Souzený je jí ten, "jehož knedlík" rozkrojí první :-) Každý si schová šupinku ze
štědrovečerního kapra do peněženky. Budou se pak u něj držet peníze.Pro štěstí ve finanční
oblasti se při štědrovečerní večeři dává pod talíř mince.Na stůl se dává vždy o jeden talíř
navíc - pro nečekaného hosta.Poté, co všichni zasednou ke štědrovečerní večeři, už nesmí
nikdo vstát. Říká se, že kdo vstane, ten už u příští štědrovečerní večeře nebude.Kdo se postí
na Štědrý den, uvidí večer zlaté prasátko :-)

Nejlepší vanilkové rohlíčky od mojí babičky
25 dkg hladké mouky, 18 dkg másla, 10 dkg mletých ořechů, 6 dkg cukru, 2 žloutky,
citronová kůra.
Vypracujeme těsto, necháme uležet alespoň hodinu v chladu, pak tvoříme rohlíčky (těsto se
nelepí, skvěle se s ním pracuje). Upečené ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru
smíchaném s vanilkovým. Jsou vynikající.

Vánoční jarmark
Letošní Vánoční jarmark naše škola spojila s rozsvícením vánočního stromu. Pod stromečkem
čekala na děti Ježíškova schránka, kam si vhodily svá přáníčka. Na jarmarku se podílely
všechny děti z naší školy za pomoci všech učitelů a ostatních zaměstnanců ZŠ. Výborné
vánoční cukroví napekly a postaraly se o občerstvení maminky dětí. Chtěli bychom
poděkovat, jak jim s pomocí jarmarku, tak ale i všem ostatním , kteří přišli a zakoupili si naše
výrobky. Za vybrané peníze si můžeme naplánovat další fajn akce prožité společně s naší
školou.
Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2014
za děti ze ZŠ Kněževes Eva Janotová ml.
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Vánoce
Vánoce, vy bílé svátky klidu a radosti,
jež hojivý balzám vkládáte hojně do duší,
co láskou, něhou a štěstím plníte ovzduší
a vrásky odstraňujete lehce jak retuší,
to vše držte pevně a dlouho ve svém náručí.
jeden kněževeský občan

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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