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Vážení spoluobčané,
končí volební období 2014-2018 a s tím bych pro vás chtěla
shrnout, jak jsme hospodařili, co se za čtyři roky podařilo udělat a
jak byl městys zastupitelstvem spravován.
Ve volebním období jsme navázali na záměry dalších investic a
hlavně v pokračování výstavby splaškové kanalizace.
V roce 2014 jsme od předchozích zastupitelů přebírali majetek v hodnotě
184,372.000,-Kč. Na bankovních účtech bylo cca 4.500.000,- Kč a úvěr od
Komerční banky na výstavbu ČOV a splaškovou kanalizaci - I. etapa ve výši 21
mil. Kč.
Nyní ke konci volebního období předáváme majetek v hodnotě cca 203.218.000,Kč.
Zůstatky na účtech k 30. 9. 2018 jsou Komerční banka: 6.816.868,47Kč
Česká národní banka: 3.740.654,91 Kč
ČSOB: 90.530,82 Kč
Zůstatek v pokladně 4.270,-Kč, pokladna DPH: 0,-Kč
Zůstatek úvěru od KB: 15.166.649,73Kč
Na dotacích jsme získali za 4 roky cca 15mil., jednalo se o dotace na splaškovou
kanalizaci, na opravu krovu sušárny chmele, památky sochy Panny Marie
Immaculaty, na rozšíření herních prvků na dětském hřišti, dotace od úřadu práce
na pracovníky v úklidu, dotace pro ZŠ a MŠ, na provoz jednotky SDH Kněževes
a na rozšíření vybavenosti jednotky o technické vybavení pro zásahy při
dopravních nehodách.
Z vlastních zdrojů jsme opravovali obecní majetek, střechy budov č. p. 65, č. p.
304 a sušárny chmele, rekonstruovali knihovnu a vytápění památkové budovy
hostince č.p. 102, kompletní rekonstrukcí prošla zasedací místnost městyse, nové
veřejné osvětlení v ulici Karlovarská a U Haldy, vodovod v ulici U Haldy a v ulici
Dr. F. Topky, na dětském hřišti přibyly herní prvky pro nejmenší děti,
v památkové budově hostince č.p. 102 byly vyměněny okna, nových chodníků se
dočkali obyvatelé severní části Václavského náměstí, opravovaly se místní
komunikace po výstavbě splaškové kanalizace, dva čestné hroby kuchaře A.
Vojáčka a učitele V. Hornofa prošly kompletní renovací. Pravidelně byla
prováděna údržba zeleně, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů a výsadba
nových.
Dále jsme připravili projektové dokumentace se stavebním povolením na
záchranu památkové budovy stájí nejstaršího hostince v Čechách, v přípravě je i
projektová dokumentace na cyklostezku Kněževes –Rakovník, studie
protierozních opatření v Kněževsi.
V současné době máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu splaškové
kanalizace IV. a V. etapy a budeme vyhlašovat veřejnou zakázku pod názvem
„Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa“, zadávanou v zjednodušeném
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podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění.
Největší investiční aktivita městyse je budování splaškové kanalizace, což je
na poměry financí městyse obrovský projekt, vyžaduje si veliké investice a závazky
a to největší v historii Kněževsi.
Výdaje Kněževsi ukázaly trend, kdy městys zvládl udržet provozní výdaje na uzdě
a zaměřil se na investice. Budování kanalizace si vyžádá další oběti u provozních
výdajů a dokud nebudou splaceny veškeré závazky městyse plynoucí z kanalizace,
bude nutné pokračovat ve stejném duchu. Tedy šetřit na provozu, kde to jen půjde.
Běžné výdaje rozhodně ale porostou, očekává se nejen růst cen (inflace), ale
značně porostou výdaje na platy a to s ohledem na vývoj v ČR. Vlastní ročně
generovaný finanční potenciál Kněževsi sílil a dosáhl v roce 2016 historicky
nejlepší úrovně. Výsledkem je po zohlednění cizích financí (dotací a dluhů)
evidentní stabilita a zásadní posílení okamžitého finančního potenciálu od roku
2012. Na základě uvedeného konstatovat, že městys má výrazně lepší a historicky
nejvyšší finanční možnosti a to navzdory budování kanalizace (nebo právě proto).
Text převzat ze Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Kněževsi s analýzou
financí a ratingem, který zpracoval pro městys ekonom ing. Luděk Tesař,
CITYFINANCE).
I naše webové stránky doznaly změn a to ve větší informovanosti pro občany
v oblasti pozemků , jejich využití, existence inženýrských sítí, územního plánu a
katastru nemovitostí (CLERIO). Novinkou je další rozšíření služby pro občany,
kteří chtějí dostávat zprávy e-mailem (podrobné informace ve zpravodaji níže.)
Snažili jsme se pro vás zajišťovat kulturní akce, pravidelné zájezdy do pražských
divadel a spousty kulturních akcí ve spolupráci s místními spolky a sdruženími,
za což jim moc děkujeme. Snažili jsme se místní spolky a sdružení vždy
podporovat a tím přispívat k větší pestrosti života na vesnici.
Chtěla bych popřát naší obci spokojené občany a aby se jí letošní přírodní
katastrofy od zemětřesení v květnu, několika záplav v červnu, vichřice a
tornáda v září na dlouhá léta vyhýbaly.

Alena Králičková, starostka obce
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 19.6.2018
Zastupitelé schválili
 závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2017 a všechny výkazy Fin 212M, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha. Byla projednána zpráva o
výsledku kontroly hospodaření za rok 2017 s výrokem bez výhrad, viz
příloha č. 1.
 počet zastupitelstva obce na další volební období v počtu 13 ZM
 pronájem garáže č. 4 hala 12, LJ, Kněževes
 pronájem garáže č. 10 hala 12 Firmě Kupnákup s.r.o. 1. IČ:
06910432,
DIČ:CZ
 pronájem garáže č. 11 hala 12 Firmě Hodinový manžel, Luboš Malafa, Jižní
369, 270 01 Kněževes
 pronájem garáže č. 12 hala 12, František Laitner,Přílepská 31, 270 01
Kněževes
 uzavření s městem Rakovník Veřejnoprávní smlouvu o provádění zápisů
údajů do informačního systému uzemní identifikace, adres a nemovitostí
dle zákona o základních registrech
 směrnici Městyse Kněževes pro nakládáními s osobními údaji – GDPR
 smlouvu o spolupráci č. 118/12/18 s Ravos, s.r.o. – zokruhování
vodovodního řadu ul. Dr. Topky, Kněževes za nabídkovou cenu
207.216,90Kč s DPH
 smlouvu o vkladu majetku do Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka – Veřejný vodovod Kněževes –I.-III etapa Vodovodní řad v ul.
Dr. Topky
 příjem účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na
rok 2018 ve výši 50 000,-Kč
 poskytnutí finanční podporu na prezentaci výstavy Italové na Rakovnicku
II. ve výši 2 000,- Kč
 poskytnutí finanční podpory na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 2 000,Kč
 změnové listy - Změna závazku ze smlouvy – Změnový list č. 1 – Kolize
s památkově chráněnou sochou za cenu 25.916,00Kč bez DPH, změna
závazku ze smlouvy – Změnový list č. 2 – Oprava chodníků, za cenu
786.958,64 Kč bez DPH, změna závazku ze smlouvy – Změnový list č. 3 –
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Celoplošná oprava cest za cenu 1.263.514,45Kč ,(ul. Chmelařská,
Štrosova, Tyršova)
 Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ uzavřené dne 14.12.2016 „ Kanalizace
Kněževes – II a III. etapa“, cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH
17.880.074,44 Kč, DPH 3.754.815,63 Kč, cena včetně DPH 21.634.890,07
Kč
 prodej části pozemku parc. číslo 509/90 výměra 1525m2 za cenu 15,Kč/m2 za účelem koupě pozemku na výstavbu cyklostezky KněževesRakovník
 Strategický plán rozvoje sportu v Kněževsi
Z diskuze
Při záplavách byl poškozen majetek městyse, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště,
poškození kamerového systému, poškození čerpadel čerpací stanice ČOV.
Pojišťovna již některé škody uhradila a nyní se čeká na dořešení opravy
fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště. Městys postupně pročišťuje vodoteče,
strouhy a propustky od naneseného bahna.
Zároveň ZM projednávali dopis, který zaslali obyvatelé ul. U Haldy a Pražská
Družstvu Agrochmel Kněževes a firmě Lupofyt s.r.o., Městys Kněževes obdržel
od obou firem písemné vyjádření k dané věci s jejich preventivními opatřeními.
Městys Kněževes je stále v jednání o spolupráci z Družstvem Agrochmel
Kněževes a
Lupofytem s.r.o. Chrášťany při odstraňování následků splavené
zeminy.
Městys Kněževes má vypracovaný v rámci Pozemkových úprav dokument ÚSES.
Před patnácti lety městys řešil severozápadní část obce vybudováním dvou
suchých poldrů a několika vodotečí, výsadbou stromů v rámci jednoduché
pozemkové úpravy.
I nadále zastupitelé podporují další opatření včetně výstavby společných zařízení,
které budou řešit zmírnění splavování hlíny a vody z polí do obce. Navrhují
oslovení odborných firem na zpracování návrhu možnosti řešení protierozního
opatření proti splavování dešťové vody z polí do obce Kněževes v katastrálním
území Kněževes u Rakovníka.
Z veřejného zasedání 14.8.2018
Zastupitelé schálili
 dotaci ve výši 783 553,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kanalizace Kněževes – II a III.
etapa e. č. projektu ISF/ŽIV/034114/2018
 Smlouvu o zajištění výstavby přístřešku nad vlečkovou kolejí Herkules
KHKD s.r.o. a pověřují starostku podpisem smlouvy
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 udělení souhlasu s vybudováním mysliveckého zařízení ( umělá nora na lov
lišek) Mysliveckému spolku Přílepy-Kněževes na pozemku č. 2123 v k.ú.
Kněževes u Rakovníka
 smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, hala č. 14 o výměře
851m2 v areálu Benzinol za celkové roční nájemné 246.790,- Kč + 51.826
Kč DPH firmě TIKR s.r.o. Chrášťany 28, 270 01 Chrášťany, IČ: 06008551,
DIČ: CZ06008551
 pronájem nebytových prostor Hospoda na Václaváku, č.p. 102, Kněževes
firmě Radek Vaňha, Jižní 386, 270 01 Kněževes IČ: 04814509, DIČ:
CZ7208170684 od 1. 9. 2018 za nájemné 2.000-Kč + 420,- Kč DPH
 pronájem nebytových prostor haly ocelokolna ul. Tyršova parc.č. 639 v k.ú.
Kněževes u Rakovníka firmě PROMAC stavby s.r.o. Nový Dvůr 7,
Chrášťany, IČ: 06799698, DIČ: CZ06799698, Ing. Václav Procházka ½
výměra 93m2 za měsíční nájemné 1500,-Kč + DPH a firmě MONTOP
Lubenská 2408, Rakovník, IČ: 28232143, DIČ: CZ28232143, Věra
Brabcová, ½ výměra 93m2 za měsíční nájemné 1500,-Kč + DPH
Z diskuze:
 Městys Kněževes obdržel od Ministerstva životního prostředí schválený
seznam projektů doporučených k financování, kde byl Kněževes vybrán
k poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014-2020
na výstavbu Kanalizace Kněževes IV. a V. etapa. Rozpočet akce před
výběrem zhotovitele je: celkové zdroje 20.459.847,78Kč, způsobilé výdaje
16.908.965,11Kč, příspěvek EU 10.779.465,25Kč, národní zdroje
1.902.258,58Kč. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na
zhotovitele stavby Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa.
 Na základě dopisu zaslaném Správě železniční dopravní cesty, státní
organizace Oblastní ředitelství Praha ohledně údržby a řešení propustí pod
kolejemi směr Chrášťany po záplavách v červnu, byla zaslaná zpětná
odpověď od SŽDC o plánované údržbě pozemků parc. č. 265/1 a 2478 v k.
ú. Kněževes u Rakovníka.
 Na základě záplav v červnu letošního roku, byla oslovena firma Báňské
projekty Teplice o zpracování studie řešení odvodnění severovýchodní
části obce, nyní v přípravě zpracování nabídky na danou studii.
 Od 1.9.2018 bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kněževes zařazena
do seznamu jednotek předurčených k zásahům na dopravních nehodách.
Jednotka splnila podmínky technické a odborné vybavenosti obcí zřizované
JSDH Kněževes kategorie JPO III/1.
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Z veřejného zasedání 18.9.2018
Zastupitelé schválili
 „Dohodu o narovnání č. 6440-MDN5-2018-006“ Ministerstvo obrany ČR
za využívání pozemků k podnikatelským účelům. Městys provede úhradu
narovnáním dle zákona od 1.1.2018 do 30.6.2018, vyměřená částka
15.609,52 Kč
 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavírání smluv s vlastníky
nemovitostí dotčených II a III etapou kanalizace
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2016 „ Kanalizace
Kněževes – II a III. etapa“
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019314/1ČEZ
Distribuce, a.s. a městys Kněževes – nové vedení NN parc.č. 295, parc.č.
1627 a parc. č. 1628 za jednorázovou náhradu 4.000,- Kč + DPH
 Dodatek č. 1 k uzavřené Dohodě o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu evidované u oprávněné organizace pod č.
29/2017 uzavřené §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění
 souhlas vlastníka se stavbou dotčeného pozemku parc. č. 425/2 v k.ú
Přílepy- Vodní dílo Senomaty
 zveřejnění znaku obce na stránkách společnosti MOJE ODPADKY
 pověření zastupitele Jana Vršeckého pro výkon uzavření občanského
sňatku
Zastupitelé neschvalují:
 finanční příspěvek na veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny
Zastupitelé neschvalují3ona o obcích
Z diskuze:
 Výstava Italové na Rakovnicku – právě probíhá výstava Italové na
Rakovnicku v období od 7.9.2018 – 28.10.2018 Roubenka Lechnýřovna.
 Protierozní opatření Lupofyt s.r.o – data půdních bloků a dílů, provádění
protierozních opatření v SV části obce.
 Informace o průběhu stavby Kanalizace Kněževes- II. a III. etapa a
Kanalizace IV. a V. etapa.

Volby do Zastupitelstev měst a obcí
Volby do Zastupitelstev měst a obcí se budou konat ve dnech 5. a
6. října 2018.
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Dne 5. října (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. října
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je v budově
úřadu v přízemí vedle pošty.
Voličem do zastupitelstva obce je : státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a prokáže se platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem a státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do
zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu (má povolení k trvalému pobytu). Hlasovat může pouze za předpokladu,
že požádal obecní úřad o zápis do dodatku ze stálého seznamu voličů.
Ostatní členské státy EU:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko,
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič (překážky výkonu
volebního práva) v těchto případech : zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním
úkonům, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu, služba vojáka z povolání v zahraničí.
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).
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Jak volit?
Nejjednodušší je označit jednu stranu (kandidátku). Další způsob je - lidi, které
byste rádi viděli v zastupitelstvu označíte 13 křížky. Křížkovat můžete napříč
kandidátkami. Dejte pozor, aby křížků nebylo víc než 13. Pak je hlasovací lístek
neplatný.

Novinka na webových stránkách
V pravém sloupci na stránkách obce www.mestys-knezeves.cz je nová možnost
pro občany získávat informace jednodušeji, přímo na svůj email. Máte li zájem,
uvedete svou emailovou adresu, opíšete číselný kód, a je to. Na váš email přijde
zpráva, kterou potvrdíte. Pak už vám budou pravidelně jednou týdně chodit
zprávy ať už z úřední desky, kulturní rubriky a ostatních. Samozřejmě v případě
neodkladné informace, email přijde samostatně.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
v září
Milfaitová Jaroslava
Filipová Marie
Skácel Martin
Kuklík Karel

v listopadu
Amler Jiří
Ulrichová Dobruška
Nechlebová Jana
Hálková Světluška
Patráková Jiřina

v prosinci
Mencl Miroslav
Špaček Václav
Svatková Emilie
Němečková Miluše
Kučerová Marie

Vítáme nové děti
Klaudie Fialová
Václav Rybníček
Matyáš Malík
Mia Vaňhová
Vojtěch Matuška
Valentýna Komžíková
Matyáš Kytka
Tomáš Hégr
Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Kamennou svatbu (65 let) oslavili v září Marie a Václav Kučerovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let hodně štěstí,
zdraví, radosti a vzájemné tolerance.
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Opustili nás
Josef Česal
Čest jeho památce.

Kněževeské posvícení 13. a 14. října
DRAKIÁDA – v sobotu 13.10.2018, od 15.00 hodin za
hřištěm
Doma vyrobení draci jsou určitě vítáni.
Posvícenská zábava – v sobotu 13.10.2018, v sokolovně, od
20.00hodin, hraje hudební skupina CAMPANUS, vstupné 80,Kč
Posvícení pro děti – PIRÁTSKÁ FRAŠKA ANEB NA VLNÁCH
PODIVNA s divadlem BEZEVŠEHO – v neděli 14.10.2018,
v sokolovně, od 15.00 hodin, vstupné děti: 20,-Kč, dospělí 30,-Kč
PĚKNÁ – pondělí 15.10.2018, hostinec „Na Václaváku“
Doprovodný program v parku – kolotoč, houpačky, skákací
hrad, labutě a další

Sázení lípy velkolisté a odhalení pomníku TGM
Ve čtvrtek 25. října bude u příležitosti stoletého výročí založení České republiky
zasazena v prostoru mezi školou a drogerií „Lípa velkolistá“.
Stejně jako v roce 1918 lípu zasadili občané Kněževsi (bohužel se lípa
nedochovala) před číslem popisným 8 , i teď se mohou kněževeští podílet na jejím
zasazení. Lípa bude označena štítkem s datem zasazení. O samotné vykopání,
přípravu sázení a následnou péči se postará pan A. Karhánek, jehož firma ARBOR
CARE sídlí v Kněževsi a o zeleň u nás pečuje.
Akce začne v 17.00 hodin před školou u pomníku TGM odhalením pomníku a
položením květin. O úvodní slovo se postará Roman Hartl. S krátkým programem
vystoupí děti ze základní školy.
Na zahřátí bude čaj, pro dospěláky s rumem. Upřesněný čas a harmonogram bude
na letácích a plakátech.
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Pomník TGM
Jak jsme již informovali, podařilo se vrátit skoro k původní podobě pomník T.G.
Masaryka v parku před školou.
25.10. bude slavnostně odhalen reliéf T. G. Masyryka vyrobený podle fotografie
z historického sborníku. Jen na dodatkové tabulce se objeví letopočet narození a
úmrtí TGM.
Reliéf je vysekán z tmavé žuly a opatřen bronzovou patinou. Autorkou reliéfu
je MgA. Helena Jahodová, ak. soch. rest., se kterou jsme všechno konzultovali.

Výpis z Vlastivědného sborníku
Pomník byl odhalen při velkých oslavách dne 28. října
1930 u příležitosti 80. narozenin 1. presidenta republiky
T. G. Masaryka. Slavnostní řeč v každém ohledu
dokonalou pronesl k velmi četnému občanstvu okresní
školní inspektor pan Jan Maloch. Památník pořízen byl
Okrašlovacím spolkem za přispění občanů kněževeských.
Kámen pochází z Loviče za Čížkovem, je dva a půl metru
vysoký a váží 28 q. Na přední straně jeho je připevněn
relief pana presidenta a nápis shora uvedený, tj. K 80.
NAROZENINÁM 1. PRESIDENTA REPUBLIKY.

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ
Výstava obrazů malířky Ladislavy Kučerové. Vernisáž výstavy je 17. října
2018v zasedací místnosti úřadu městyse. O úvodní slovo se postará spisovatel
Otomar Dvořák, který po zahájení výstavy promluví i o svých knihách. Výstava
potrvá do 24.10.2018 a navštívit ji můžete ve všední den od 8.00 do 12.00hodin a
od 13.00 do 16.00 hodin.
Helena Kuklíková, knihovnice
Dětský šachový turnaj
24.října 2018, v sokolovně
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Zábavná show
Zábavná show s Romanem Štabrňákem (znáte z Ordinace v růžové
zahradě aj.) a Ernestem Čekanem,
1.11.2018, v sokolovně, od
19.00 hodin, za 220,-Kč,
program plný písniček,
humorných scének a kouzel.
Občerstvení zajištěno.
Vstupenky nebo závazná
rezervace jsou k mání
v kanceláři úřadu (tel. 313582206).

Připravuje se:
Lampiónový průvod – 15. listopadu 2018, sraz 16.30hodin před mateřskou
školou, děti budou po cestě plnit jednoduché úkoly, průvod bude zakončen před
úřadem městyse
Adventní koncert a rozsvícení vánočního stromu – 2.12.2018
Vánoční výstava – 3. – 7.12.2018

Nový školní rok v mateřské škole
Po prázdninovém odpočinku jsme se znovu všichni vrátili ke hrám a vzdělávacím
činnostem do naší mateřské školy. Některé děti přišly do již známého prostředí,
ale máme i několik malých nováčků. O to, aby se všem dětem ve školce líbilo a
aby i jejich rodiče byli spokojení, se snaží všichni naši zaměstnanci.
V září proběhla první schůzka s rodiči, na které jsme je seznámili s akcemi a
aktivitami na první pololetí. Jako
každý rok, tak i letos, připravujeme
pro děti různé kulturní a vzdělávací
programy. Některé zajišťujeme a
realizujeme sami, některé si k nám
do školky pozveme. Snažíme se , aby
tyto programy byly pro děti
přínosem. Vzhledem k tomu, že se
v našem školním programu zaměřujeme na environmentální výchovu a
zdravý životní styl, chceme, aby se tato témata objevovala i v těchto nabídkách.
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Zahrnuje to zdravý životní styl, vytváření pozitivního vztahu k živé a neživé
přírodě, ekologii, třídění odpadu, poznávání řemesel a tradic.
Seznámili jsme rodiče s aktivitami, které jsou již každoročně zařazené do našeho
programu, ale i s těmi, které budou zařazené letos poprvé. Mezi ty každoroční
patří podzimní vyrábění, mikulášská nadílka, vánoční jarmark a vánoční
besídka. Do podzimního vyrábění a vánočního jarmarku se aktivně zapojují také
rodiče našich dětí. V loňském roce jsme tímto způsobem zjistili, jak šikovné
máme maminky. Tento školní rok bychom chtěli zapojit také tatínky.
Připravujeme výstavu podzimníčků na naší zahradě.
Už se těšíme na nejrůznější skřítky, zvířátka a jiné
výrobky z podzimních přírodních materiálů .
Mezi naše nové aktivity patří například ,,Veselé
pískání“. Děti se seznámí s flétničkou, osvojí si základy
hry na tento nástroj a naučí se správně používat dech.
Další aktivita je zaměřena na čtenářskou gramotnost. Děti se seznamují se
známými autory dětských knih, je jim předčítáno před poledním odpočinkem, učí
se pracovat s knihou. Velké děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu,
půjčovat si knihy, ze kterých jim budeme číst. Také s malými dětmi knihovnu
navštívíme, neboť se snažíme v dětech vychovávat budoucí čtenáře již od útlého
věku. Oslovili jsme také rodiče a nabídli jim, že se mohou zapojit do předčítání
dětem
v naší
školce.
Vzhledem ke špatné úrovni řeči dětí jsme se rozhodli zařadit také logopedickou
prevenci. Nejedná se o diagnostikování vad řeči, ale o pomoc rodičům při
nápravě výslovnosti. Již u malých dětí zařazujeme logopedické chvilky, ve
kterých procvičujeme mluvidla krátkými říkadly, uvolňujeme a rozhýbáváme
jazyk, pracujeme s dechem. U předškoláků potom
pomáháme s procvičováním hlásek podle pokynů
klinického logopeda, které nám poskytnou rodiče.
S malými dětmi také začneme při cvičení se
zařazováním prvků jógy. Jde zejména o
napodobování jógových pozic, motivovaných
dětem blízkými zvířátky nebo věcmi a také se učí
správné dýchání, uvolnění a relaxaci.
Na říjen a listopad máme pro rodiče pozvané pracovnice z Pedagogicko
psychologické poradny v Rakovníku,
s přednáškou o školní zralosti a
připravenosti do základní školy a klinickou logopedku, která bude s rodiči
probírat
problémy
s výslovností
u
dětí
a
vady
řeči.
Rodiče s nimi mohou individuálně po skončení přednášky konzultovat otázky,
které je budou zajímat nebo s čím by potřebovali pomoci.
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Na jaře potom plánujeme vybudovat na školní zahradě zastínění pískovišť,
domečky na hraní a přístřešky, senzorický chodník a bylinkové záhonky.
Chtěli bychom se stále více zaměřovat na spolupráci s rodiči a vtahovat je do dění
naší mateřské školy. Věříme, že i v jejich zájmu je trávit s dětmi co nejvíce času,
a že si uvědomují, že děti právě v mateřské škole tráví během týdne toho času
většinu . Proto je pro ně velmi důležité, že část toho času zde stráví i s rodiči.
Doufáme, že se rodiče zapojí nejen do vyrábění, ale že nám pomůžou i při
přetváření naší školní zahrady .
za mateřskou školu Yvona Tvrzová

Jednotka SDH Kněževes
Zde je uveden přehled zásahů našich hasičů od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018.
Celkem 42 výjezdů jednotky
Záloha na stanici HZS Rakovník 15x
Záloha na vlastní stanici Kněževes 6x
Požáry 7x
20.3.2018 požár Hořesedly
2.4. 2018 požár Hořesedly
20.4.2018 požár osobního vozidla Šanov
29.4.2018 požár lesa Svojetín
26.7.2018 požár pole Přílepy
3.8. 2018 požár hrabanky les Svojetín
27.9.2018 požár osobního vozidla silnice D6
Taktické prověřovací cvičení jednotek HZS a SDH – 2x
24.4.2018 Pád letadla Rakovník
21.6.2018 Požár firmy Rakona Rakovník
Zásahy v katastru obce Kněževes - 6 výjezdů ( čerpání zaplavených sklepů,
popadané stromy).
Technická pomoc popadané stromy 6 výjezdů.
SDH Kněževes má nové webové stránky www.sdhknezeves.cz.
„Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí“.
Petr Majer, zástupce velitele SDH
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Orkán FABIENNE a TORNÁDO v Kněževsi
Na nedělní večer 23. září asi dlouho nezapomeneme. Jako lusknutím prstů přišla
v 19.15hodin několikaminutová zkáza. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Pohled na
stromy v parku byl žalostný. Vyvrácené , zlámané stromy, polámané větve. Naši
hasiči a zaměstnanci úřadu zasahovali hned ve večerních hodinách, aby
zprůjezdnili komunikace. Ráno společně s místní firmou ARBOR CARE A.
Karhánkem odstraňovali kmeny a štěpkovali větve. Radek Vaňha poskytl zdarma
kontejner na štěpku, taktéž bez nároku Družstvo Agrochmel Kněževes poskytlo
štěpkovač, traktor s valníkem na odvoz štěpky na kompostárnu. Vichřice
zanechala díry v mnoha střechách, létající tašky a padající větve způsobily škody
nejen na automobilech.
Jen u obecních budov byla poškozena střecha cukrárny, knihovny, čp. 304,
sokolovny, bytového domu čp. 65, stáje čp.102, na vodojemu uletěla celá
plechová střecha.
Podle lovců bouřek jsme zažili tornádo, které dosáhlo síly F1/T3 a bylo nejsilnější
za posledních 5 let ČR. Pás škod od Kněževsi byl dlouhý 8 km. Největší škody
tornádo způsobilo v lese mezi Chrášťany a Lišany, kde bylo zlámáno, vyvráceno
či jinak poškozeno více než 500 stromů. Zlámané větve a konce stromů byly
rozesety v okolí až 0,5 km od pásu škod, kde tornádo řádilo. Šířka tohoto pásu
byla cca 300 metrů.
zdroj www.lovcibourek.cz

Přes neustálé upozorňování firmy RAVOS, s.r.o a odboru životního
prostředí v Rakovníku opět uveřejňuji leták, co do kanalizace
nepatří. I po plošném upozornění domácností byly čerpadla v Jižní
ulici opět ucpaná a opravovaná za nemalé peníze.
15

Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz odpadů,
proto jsme se zapojili do ekologické kampaně.
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a zároveň
jít ostatním příkladem. Například tím, že si zakoupíte lahev na více použití, nebo
samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety „NEPETUJ“, které si
nalepíte na svou lahev. Poté je možné načíst QR kód z etikety na webu
www.nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve.
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím. Kampaň
„NEPETUJ“ může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet globálnímu
problému.
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete registrací
své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně „NEPETUJ“.
Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz
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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