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Hvězdička
Hvězdička stříbrná dopadla na zem a všechno kolem nás mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká jaká má tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší stromeček, přináší Vánoce.
1

Slovo starostky.
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době, je potřebné se i pozastavit. Takovým
malým a krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy
se snažíme zapomenout na běžné problémy a být co nejvíce se
svými blízkými.
Zkusme se na chvilku zastavit, v duchu poděkovat za lásku a
porozumění. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného
úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a klidem.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem svým, jménem zaměstnanců obecního
úřadu a zastupitelstva městyse chci popřát dobrou pohodu a chvíle vzájemné úcty. Zároveň
Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních
úspěchů.

Vážení občané a přátelé Kněževsi,
dovolte, abych vás informovala o dalším postupu a přípravě na IV. a V. etapě výstavby
splaškové kanalizace Kněževes.
V současné době začínáme se zpracováním přípravných prací a
veškeré dokumentace k podání žádosti o dotace u Ministerstva životního
prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu
životního prostředí, prioritní osy 1: Zlepšení kvality vod a snížení množství
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů znečištění a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci, termín podání je
do 18.1.2018
Do příprav na podání žádosti o dotace je příprava projektové dokumentace na
kanalizační přípojky nemovitostí. Projektová dokumentace na hlavní
kanalizační řad je již zpracovaná a je pouze potřeba její úpravy dle nových
zákonů.
V případě že městys bude úspěšný při žádosti o dotaci , budeme v příštím
připravovat výběrové řízení na zhotovitele stavby.

roce

Do IV a V. etapy jsou zařazeny ulice Nová, Pražská ( k železniční trati), Libušina ( k železniční
trati) , Krátká, U Haldy.
Držme si do nového roku palce, abychom mohli opět pokračovat ve výstavbě splaškové
kanalizace a bylo napojeno co nejvíce nemovitostí.
Alena Králičková, starostka
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 12.12.2017
Zastupitelé schválili:
 Pravidla rozpočtové provizoria na rok 2018 do doby schválení rozpočtu, dle přílohy č.2.
 Plán inventur na rok 2017 a inventurní komise pro kontrolu majetku městyse.
 Výši odměn neuvolněným zastupitelům a místostarostovi souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., v platném znění, určuje výši odměn za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstva obce a to takto: místostarostovi obce 9000,- Kč měsíčně,
předsedům finančního výboru, kontrolního výboru a komise, ( člen školské rady) ve
výši 2.100,- Kč měsíčně, členům finančního výboru, kontrolního výboru ve výši 900,Kč měsíčně, neuvolněnému zastupiteli 600,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována s
platností od 1. 1. 2018. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka
na uvolněný mandát) ode dne složení slibu. Zastupitelka paní D. Matějková na vlastní
žádost z rodinných důvodů končí od 1.1.2018 jako člen kulturní komise.
 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022 podle zákona 250/2000Sb.
 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kněževes, okres Rakovník na rok 2018 ve výši 8.211.038,-Kč
 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Kněževes okres Rakovník na období 2018-2020.
 Nominaci na členy školské rady za zřizovatele paní Evu Janotovou a PaedDr. Václava
Skálu pro volební období 1.1.2018- 31.12.2020.
 Přistoupení obce Kněževes do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
 Řád pohřebiště.
 Smlouvu o nájmu hrobového místa na období 2018-2023.
 Poplatek za svoz odpadu ve stejné výši a to 600,-Kč na osobu a rok trvale hlášenou
v obci a 600,-Kč na byt nebo nemovitost v obci, kde není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu.
 Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu v obci na rok 2018
firmy Odpady Bohemia s. r. o., Marius Pedersen Group, Dýšina 297, 330 02 Dýšina,
IČ: 61776572, DIČ: CZ61776572 (více uvedeno v dalším článku zpravodaje).
 Firmu Ing. Jan Valer. V- PROJEKT architektonický a projekční ateliér, Za Humny III
562, 273 02 Tuchlovice, IČO: 04955340 na zpracování projektových dokumentaci
kanalizačních přípojek pro žádost o dotaci na IV. a V. etapu kanalizace, za cenu 3700,Kč/jedna kanalizační přípojka.
 Výběr firmy na podání žádostí o dotaci na „Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa“
firmu MV Management s.r.o. Bratří Čapků 2324, 438 01 Žatec, IČ: 04520386, DIČ:
CZ04520386 za Cenu 40.000,- Kč bez DPH dle nabídky.
 Podání dvou žádostí o dotace na akci „Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa“ do
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci 71. výzvy Ministerstva
životního prostředí a v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství,
Středočeský infrastrukturní fond.
 Dohodu na zimní údržbu s Družstvem Agrochmel Kněževes.
 Revokaci usnesení 50/ZM/17.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením
stavby a budoucí vyvázání z věcného břemene kanalizační přípojky k nemovitosti,
výmaz služebnosti z katastru nemovitosti. Smluvní strany se dohodly, že nejdříve po
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uplynutí 10 let a nejpozději do 12 let od zhotovení inženýrských sítí přípojky kanalizace
a kanalizační (revizní) šachty a jejich uvedení do provozu uzavřou smlouvu o převodu
inženýrských sítí přípojky kanalizace a kanalizační (revizní) šachty do vlastnictví
vlastníka služebné nemovitosti s tím, vlastník služebné nemovitosti uhradí za převod
inženýrských sítí oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě ke dni podpisu smlouvy
o převodu inženýrských sítí kupní cenu ve výši 5000,- Kč a dále vlastník služebné
nemovitostí uhradí též náklady na výmaz služebnosti z katastru nemovitostí.
Prodej části pozemku parc. č. 788/2 zapsané u Katastrálního území Kněževes u
Rakovníka, číslo na LV 10001 o výměře 421 m2. Část pozemku z parc. č. 788/2 byl
zaměřen pod parc. č. 788/5 a oddělen geometrickým plánem č. 716/2017 Družstvu
Agrochmel Kněževes za cenu 50,-Kč/m2, celková cena 21.050,-Kč a pověřuji starostku
podpisem kupní smlouvy a všech náležitostí s tím spojených.
Výběr firmy SVR v.o.s, Třebíz, IČ: 43774059, DIČ: CZ43774059 za cenu 223.659,- Kč
bez DPH/ DPH 46.968,39 na výměnu oken v památkové budově hostince č.p. 102.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 160/8, za jednorázovou náhradu ve výši
1000,-Kč + DPH.
Objednávku výstavby kanalizačních přípojek nad rámec smlouvy o dílo s firmou
Mobiko plus, a.s., Valašské Meziříčí, za cenu 193.579,67Kč bez DPH.
Úpravu smlouvy s firmou DIMATEX CS spol.s.r.o., Stráž nad Nisou o odpuštění
poplatku za umístění kontejneru na sběr textilu ve sběrném dvoře dle smlouvy.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rakovník.

Zastupitelé berou na vědomí:
 Dílčí přezkoumání hospodaření městyse Kněževes se uskutečnilo dne 27.11.2017 s
výsledkem: Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse „NEBYLY ZJIŠTĚNY
CHYBY A NEDOSTATKY“
 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Kněževes okres Rakovník za školní rok 2016/2017.
Starostka poděkovala za celé zastupitelstvo a občany městyse účetní paní Světluši Kadlecové
za dlouholetou práci 28 let pro obec, popřála klidný důchod a předala ji za městys dárek. Novou
tváří v kanceláři je Petra Konopásková, se kterou jste se již mnozí v kanceláři setkali.

Společenská kronika
Významné životní jubileum v lednu 2018 oslaví tito naši spoluobčané
85 let
70 let
83 let
70 let
83 let
84 let

Kučera Václav
Horváth Štěpán
Kounovský František
Suchá Danuše
Baumanová Věra
Marvanová Miluška
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Vítáme nové děti
Tereza Bednárová

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Opustili nás
Emil Hálek

Vladislav Nygrín
Miloslav Vosmík

Miroslav Vápeník

František Procházka

Čest jejich památce.

Odpady
Tento článek byl doručen do schránek všech domácností. Pozorně si jej přečtěte, protože jak
se k této problematice postavíte, tak vytvoříte cenu odpadu pro rok 2019.
Vážení občané,
dovolím si seznámit vás se změnami v odpadovém hospodářství v roce 2018. V roce 2016 došlo
ke změně vlastníka svozové firmy Becker Kralovice, kdy rodinná německá firma Becker
společnost prodala dánské firmě Marius Pedersen. Vznikla tak firma Odpady Bohemia a je
součástí monopolního poskytovatele služeb Marius Pedersen. Do kanceláře úřadu bylo
doručeno memorandum o změně firmy a informací, že veškeré obchodní a dodavatelské
smlouvy zůstávají v platnosti. Že může dojít ke zvýšení cen jsme očekávali už v minulém roce.
To se nestalo. Bohužel letos v prosinci do všech obcí svážených firmou Becker byly zaslány
nové ceníky na rok 2018, kdy se částka za odvoz popelnice 110 l zvedla o 53%. Ani na
společném jednání mikroregionu se nám nepodařilo vyjednat nižší ceny. Zástupce firmy Marius
Pedersen byl nekompromisní. Všichni jsme tak byli postaveni před hotovou věc. Na vyhlášení
nového výběrového řízení není čas. Po domluvě s ostatními obcemi budeme v průběhu příštího
roku hledat řešení.
Velká změna se týká výměny popelnic. Do letošního roku byly nádoby pro domácnosti
poskytovány
svozovou
firmou
zdarma
a zůstávaly
majetkem
dodavatele.
Od ledna 2018 si již novou popelnici bude nutno koupit, dodavatel svozové nádoby již zdarma
dodávat nebude. Koupi můžeme zprostředkovat, nebo si nádobu o obsahu 120l plastovou nebo
110 l plechovou můžete zakoupit sami (cena popelnic je 800,- až 1.000,-Kč).
Popelnice budou vyváženy ve stejných termínech jako v letošním roce a to v lichý týden vždy
v pondělí.
Do konce února se bude odpad vyvážet na staré známky. Poplatek bude možné platit od února
v kanceláři úřadu nebo úhradou na účet.
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Změna svozu dne 1.1.2018 – přesouvá se na sobotu
30.12.2017.
Pytlový sběr separovaného odpadu (plasty, tetrapaky) od domů zůstává beze změny.
Poplatek za odpad 2018 – Dalo by se očekávat, že se zvýšením cen služeb přijde i zvýšení
poplatku za svoz odpadu pro občany. Zastupitelé na svém veřejném zasedání 12.12.2017
poplatek za svoz odpadu odsouhlasili ve stejné výši a to 600,- na osobu a rok trvale hlášenou a
600,- na byt nebo nemovitost, kde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu. Tuhle částku
držíme už několik let s tím, že městys doplácí asi 400.000,-Kč z rozpočtu. Navýšení bude tak
pro příští rok hrazeno z rozpočtu obce. Výši ceny za svoz odpadu na rok 2019 teď máte v ruce
Vy. Výše poplatku podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích může být až 1.000,-Kč
na osobu a rok. V každé popelnici se stále nachází větší množství separovaného odpadu než
směsného. Jeho vytříděním se sníží celkové množství směsného odpadu vyváženého na
skládku, sníží se počet popelnic. Zvýší se tak výše odměn z EKOKOMu za množství
vytříděného odpadu.

Zkuste si dát netradiční novoroční předsevzetí a to „Nechci zvýšit
cenu za odpad, budu víc třídit!“
Zdena Malafová, referent

Stavba dálnice zahájena
V úterý 12.12.2017 byla v Krušovicích poklepáním na základní kámen slavnostně zahájena
roky slibovaná dostavba dálnice D6. Za 1,8 miliardy bude postaven úsek dlouhý 9,75 km od
Nového Strašecí do Řevničova, včetně obchvatu Řevničova. Po novém úseku bychom se mohli
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projet v srpnu 2020. Slavnostní zahájení dostavby se událo za přítomnosti ministra dopravy
Dana Ťoka, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Jana Kroupy, Jany
Vildumetzové, hejtmanky Karlovarského kraje a starostů obcí, dotčených dostavbou dálnice.

Základní škola v Kněževsi je plná aktivit
V měsíci září jsme společně s našimi žáky absolvovali teoretický i praktický výcvik ve
znalostech a dovednostech nezbytných pro účastníky silničního provozu. Navštívili jsme
vzdělávací centrum v autoškole, kde jsme se zaměřili především na dopravní značky a na
dopravním hřišti jsme pak aplikovali získané poznatky v průběhu dopravních situací.
Ke konci měsíce jsme se žáky naší školy v rámci „Ochrany člověka za mimořádných situací“
prohlubovali znalosti v oboru zdravovědy, sociálních dovedností a komunikace a zkusili si
praktické opuštění budovy. To se nám podařilo v rekordním čase. Posílili jsme své zkušenosti
z oblasti požární ochrany, učili se správně chovat při požárním poplachu. Následně jsme se
přesunuli do mateřské školy, kde jsme se seznámili s dalšími preventivními opatřeními proti
vzniku požáru, připomněli si, kde je požární hydrant a prakticky jsme si vyzkoušeli, jak
pracovat s hasicím přístrojem. Požární technik založil cvičný oheň a každý z nás si vyzkoušel,
jak hasicí přístroj uvést do chodu.
Říjen jsme zahájili reprezentací na atletických závodech ve sprintu, tradiční podzimní běžecké
soutěži, ve které se naši vybraní žáci úspěšně utkali se svými vrstevníky z jiných škol.
Rádi využíváme příležitostí, které nám obec nabízí, v rámci rozličných výstav. Na té podzimní
s přírodovědným zaměřením jsme tak měli možnost procvičit se v poznávání hub.
Výuku nám také zpestřil instruktor hry na africké bubny, který pro naše žáky uspořádal
ukázkovou hodinu, kde jsme kromě hudební teorie posílili své rytmické vnímání během
bubnování.
Listopad se nesl ve znamení blížících se Vánoc. Jejich očekávání začalo dětským vystoupením
pro Český svaz žen, o týden později naši žáci podpořili básněmi i adventní koncert v kostele.
Vánoční atmosféru nám dále pomohl navodit jarmark, na kterém, doufáme, se všichni potěšili
kulturním vystoupením v podání žáků naší školy, poslechem vánočních koled a v neposlední
řadě také vánočními výrobky, včetně cukrovinek a něčeho dobrého pro zahřátí, což v chladném
počasí přišlo náramně vhod. Součástí této akce bylo také tradiční rozsvícení vánočního
stromečku.
V posledním měsíci letošního roku jsme pro naše žáky zajistili sérii výborných besed a
praktických výukových programů – Etické dílny. V nich se děti učily, jak se mají chránit
v nebezpečných situacích, jak mohou být v pohodě se svými sourozenci nebo třeba jak dobře
hospodařit se svými penězi.
Významný úspěch škola získala díky účasti našeho žáka Jiřího Kutílka na přírodovědné soutěži
„Vánoční kapr,“ kde v silné okresní konkurenci obsadil senzační druhé místo!
Nyní s velkým očekáváním vyhlížíme druhé pololetí a těšíme se, co spolu v následujícím
období prožijeme.
David Fast, třídní učitel
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Kněževeští prvňáčci
Je před Vánocemi. Prvňáčci se již naučili mnohým novým věcem. Pomalu, ale jistě se blíží
pololetí a prvňáčci se těší na své první vysvědčení. Podívejme se, co se zdařilo a co nového se
děti naučily.
Bylo to náročné. Už třeba ranní vstávání, plnění povinností ze strany školy - domácí úkoly,
příprava pomůcek na další den apod. Ve škole už píšeme perem, dokonce i diktáty na slabiky.
Učíme se, že na začátek věty patří velké písmeno a na konec tečka. V žákovské knížce se
objevují zatím samé jedničky.
Kromě psaní perem začíná většina dětí pěkně číst a učí se číst i jednoduché věty s porozuměním,
což není pro prvňáčka nic snadného. Chce to spoustu cviku, a proto musí děti doma každý den
čtení procvičovat. Moc děkujeme paní knihovnici Heleně Kuklíkové, která nám každé úterý
v týdnu chodí 20 minut předčítat. Věřím, že děti získají lásku ke knihám a do obecní knihovny
se přihlásí, aby si mohly zapůjčovat s průkazkou knihy nové, které doma nemají.
V matematice se už pomalu dostáváme k číslu 10. Sčítáme i odčítáme, formou klasických
příkladů se seznamujeme i se slovními úlohami, vysvětlujeme si, k čemu a proč se vlastně
učíme slovní úlohy řešit.
V prvouce se děti naučily dny v týdnu, měsíce v roce, zjišťují, kdy mají narozeniny a svátek.
Je to jen malý výčet toho, co všechno již děti dokázaly. Z mé strany jsem s prací dětí velmi
spokojená. Přišly dobře připravené, pilně budeme v učení pokračovat.
Děti se do školy těší a učení je baví, za což jsem ráda a věřím, že to tak bude i nadále.
Jarmila Tesařová, třídní učitelka

Foto Rakovnického deníku
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Poděkování rodičům
Děkujeme našim rodičům a všem přátelům školy, kteří přispěli svými výrobky na uskutečnění
vánočního jarmarku.
Děkujeme i všem Vám, kteří jste si z jarmarku odnesli vánoční dekorace a dobroty. Výtěžek
z jejich prodeje bude použit na venkovní hrací prvek do školní zahrady.
Dana Vondrušková

Vánoční jarmark v MŠ
Stalo se již tradicí, že každým
rokem pořádáme vánoční jarmark,
na kterém se svými výrobky
prezentují děti, učitelky a někteří
zaměstnanci MŠ. S dětmi společně
vyrábíme nejrůznější vánoční
ozdoby a svícny.
V tomto roce nás mile překvapily
svojí pomocí maminky a babičky,
které napekly spoustu výborných
perníčků, vánočního cukroví, štol,
vánoček a sladkých dobrot.
Nechyběly ani mazlíčci pro děti,
vánoční ozdoby do bytu a vánoční
svícny.
Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem rodičům, kteří přispěli svou kreativitou, pečením a nadšením k úžasné
atmosféře a úspěšnosti jarmarku.
Všem Vám přejeme krásné Vánoce plné pohody a radosti v kruhu Vašich nejbližších a vše dobré
do nového roku.
Za učitelky Dana Gregorová

Klub ŠK Šrekové
V neděli 10.12.2017 uspořádal náš klub ŠK Šrekové Kněževes v restauraci „Penzion na
Růžku“ v pořadí již 3. šipkový turnaj pro naše mladé naděje. Turnaje se zúčastnilo celkem 14.
dětí zastoupených 13-ti chlapci a poprvé i jednou dívkou, která se umístila na pěkném 7. místě.
Soutěžili jsme ve hře“ 301“ systémem každý s každým. Všichni si tak v přátelské atmosféře
zahráli 13. utkání o celkové umístění oceněné diplomy a cenami pro všechny účastníky, a
poháry pro 1., 2. a 3. místo. Jako bonus a další motivaci jsme do turnaje zařadili i soutěž o 3.
nejvyšší náhozy a 3. nejvyšší zavření hry. Pro všechny hráče i jejich sourozence byl připraven
stůl plný občerstvení, aby našim mladým talentům během takovéto porce zápasů nevyhládlo a
celé odpoledne si mohly užít se vším všudy. Věříme, že jsme ve tvářích dětí vykouzlili spoustu
radosti a úsměvů a především díky tomu hodláme v turnajích i nadále pokračovat.
výsledky turnaje:
1. Tomáš Liprt, 2.Tobias Žák, 3.Josef Žemlička
Nejvyšší zavření:
1.Kristýna Brabcová(84b)2.David Kvasnička(78b)3.Tomáš Liprt(37b)
Nejvyšší náhozy:
1.Tobias Žák(133b)2.Josef Žemlička(114b)3.Martin Dao(112)
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Za ŠK Kněževes Pavel Žák

Rybářský spolek Kněževes
Blíží se opět konec roku a s ním i bilancování, co se udělalo dobře a co se nepovedlo. I nás,
Rybáře , čeká na výroční schůzi ohlédnout se za celým rokem a popřemýšlet, v čem
pokračovat a co změnit.
Ale nyní jsou před námi vánoční svátky. Období klidu, míru a odpočívání (pokud ovšem do
toho nepočítáme předvánoční shon a nakupování dárků). I vody v rybnících se zklidnily, ryby
se stáhly do hloubek a tam, při neměnící se teplotě 4°Celsia přečkávají zimu. Jen dravci
neúnavně prohledávají vodu a zaútočí na vše, co se hýbe. Okolí vod se vylidnilo a i drtivá
většina rybářů se ukládá k zimnímu spánku. A je to dobře, protože ani ryba nechce být při
zimním odpočívání rušena.
Horší je to na sádkách a v různých kádích, kde plavou kapři, co nemají to štěstí jako kapři v
rybníku. Ti během týdne skončí v domácnostech, kde už je připravena napuštěná vana. Zde v
tichosti prožívají poslední okamžiky svého života. Klid pána domu je narušen, pouze když ho
má jít zabít a vykuchat. Ale i tohle v drtivé většině domácností každý zvládá. Rozporcovat rybu
už dnes není žádný problém, a pokud ano, je návodů na internetu dost. Snad jen bych rád
připomenul, že rybu je třeba několik hodin předem nasolit, aby vynikla její chuť. Je dobré 23.
prosince zabitou rybu rozporcovat a dát ji do láku. Jedna vrchovatá lžíce soli na jeden litr vody.
Druhý den odpoledne před štědrovečerní večeří vyndat několik podkov, jen to co se sní,
opláchnout od slaného nálevu, osušit, obalit a usmažit. K tomu domácí bramborový salát,
sklenka bílého vína. Nejlépe vše bez shonu, prostě vánoční pohodička. V dalších dnech sáhnete
pro zbytek podkov a upravíte si je opět podle chuti. Vše čerstvé, křupavé a stále stejně nasolené.
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A nemusíte se bát, že byste nějakou podkovu přesolili. Pokud jste již přejedeni bramborového
salátu, udělejte si k nim bramborovou kaši. Dalo by se i říct, že kaše nebo šťouchané brambory
se hodí k rybě víc než bramborový salát.
V této chvíli už nový rok 2018 klepe na dveře, co nás čeká a jaký bude, to už je zejména na nás
všech. My, Rybáři, Vám přejeme, ať je klidnější než tento, ať Vám všem zdraví slouží a
najděme k sobě cestu jak v práci, rodině, tak i v běžném životě.
P.S.: Nezapomeňte, že v sobotu 27. ledna se koná již třetí Spolkový ples, který pořádají místní
fotbalisté s námi rybáři. K tanci i poslechu bude hrát kapela Ideal Band a pokud Vám štěstí
bude přát, můžete vyhrát v bohaté tombole i živou rybu.
Za RSK M. Vondruška

V lednu se můžete těšit na následující kulturní akce
6.1.2018
27.1.2018
28.1.2018

Dětský turnaj v šachu
Ples fotbalistů a rybářů
Dětský maškarní bál – velká show s Bárou a Honzou Ladrovými

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje SDH Kněževes
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¨
Pozvánka na
„Novoroční setkání občanů“,
s přípitkem a ohňostrojem.
1. ledna 2018 v 17.00 hodin před
Úřadem městyse Kněževes.
Hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v roce 2018 přejí
zastupitelé a zaměstnanci
Úřadu městyse Kněževes.

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