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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 26.3.2019
zastupitelé schválili
 schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2019 ve výši –
příjmy 28 927 530,- Kč, výdaje 37 286 609,- Kč + splátka úvěru
1 400 004,- Kč
 Účetní závěrku za rok 2018 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle
protokolu o hlasování členů ZM,
výsledek hospodaření za rok
2018 činí : 15 867 726,62 Kč – ztráta, jelikož jsou výnosy jsou
nižší než náklady ,
 cenu stočného na rok 2019, cena za 40,-Kč/m3 s DPH, rozdíl ceny
bude pokryt z rozpočtu obce
 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 Základní školy
a Mateřské školy Kněževes, okres Rakovník
 Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kněževes, okres
Rakovník za rok 2018
 návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů
organizace za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy
Kněževes, okres Rakovník
 Příkazní smlouvu č. 17-2019 na zajištění činnosti koordinátora
BOZP při přípravě a realizaci akce „ Kanalizace Kněževes IV. a
V. etapa.“ Firmu RAKOFIRE s.r.o. , Máchova 904, 269 01
Rakovník, IČ: 04471822, DIČ: CZ04471822
 Kompletní přípravu a realizace výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací a vypracování dokumentace pro zadání stavby „
Stavební úpravy objektu stájí čp. 102 v Kněževsi firmě MV
Management s.r.o., U Flory 3278, Žatec, č. 19008, na administraci
výběru zhotovitele stavebních prací, Návrh smlouvy o dílo,
Technický dozor investora, za cenu 42.000,- Kč bez DPH
 zpracování projektové dokumentace Kněževes –komunikace ul.
Jižní 155.000,- Kč + 32.550,- Kč DPH firmě MV Management
s.r.o., U Flory 3278, Žatec, IČ: 04520386, DIČ: CZ04520386 dle
nabídky č. 19009 ze dne 7.3.2019
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 finanční příspěvek na činnost pro SDH Kněževes ve výši 30.000,Kč na rok 2019
 poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro Šipkový klub
Šrekové Kněževes na rok 2019 ve výši 7.000,-Kč
 finanční příspěvek na činnost pro Občanské sdružení Kněževes
21. století, z.s. na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč
 finanční příspěvek pro rok 2019 Rakovnickému ornitologickému
spolku Fénix, sídlo Kněževes ve výši 5.000,- Kč
 dotaci na provoz fotbalového klubu FK Kněževes na rok 2019 ZM
a schvalují Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o
poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Kněževes na rok 2019 ve
výši 120.000,-Kč
 poskytnutí finančního daru pro Domov sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr
Králové nad Labem ve výši 10.000,- Kč
 pronájem části zpevněné plochy na parcelním čísle 1369/30
(benzinol) o rozměru 4x15, celkem 60m2, celkem nájemné
6.000,- Kč na rok, pro parkování vozidel irmě František Laitner,
Přílepská 31, Kněževes, IČ: 88550958
 neuplatnění nároku dle „Vyhlášky o místním poplatku“, za zábor
veřejného prostranství při výstavbě splaškové kanalizace IV a V.
etapa pro firmu Horák stavební a obchodní společnost, s.r.o., U
Kotelny 249, 405 05 Děčín IX, IČO: 41326687, DIČ: CZ
41326687
 Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického
výzkumu evidovaná u oprávněné organizaci pod č. 29-2017 na
stavební akci: Kanalizace Kněževes – IV a V. etapa, dle §22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, oprávněná
organizace Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.,
Podjavorinské 1601/8, Praha 11, IČO: 289 66 465, DIČ: CZ 289
66 465
 ukončení nájemní smlouvy dohodou pro firmu Kupnákup s.r.o.,
Nová výstavba 216,
Obrnice, IČ:
06910432, DIČ:
CZ06910432ke dni 30.4.2019
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 7. hala č.12
s panem Václavem Burgrem a současně schvalují pronájem
garáže č. 9 hala č. 12 od 1.5.2019 za cenu 200,-Kč/m2/rok,
výměra 88m2
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zastupitelé městyse berou na vědomí:
 Zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření Městyse
Kněževes za rok 2018 Středočeským krajským úřadem Praha –
Odborem kontroly
 Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Kněževes od
navrhovatelů JC a JC., návrhem se budou ZM nadále zabývat a
zjistí bližší informace a podmínky k pořízení změny územního
plánu.
z veřejného zasedání 14.5.2019
zastupitelé schválili
 Smlouvu o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace
v Kněževsi podle ustanovení §1746 odst.2 ( zák. č.89/2012 sb.
Občanského zákona ) v platném znění, pro vybudování IV. a V.
etapy kanalizace
 Smlouvu o budoucí smlouvě 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
 opravu víceúčelového hřiště firmu Umělky s.r.o., Fučíkova
909/19, 628 00 Brno, IČ: 04776763 DIČ: CZ04776763 za
cenovou nabídku 1.278.702,18 Kč bez DPH, oprava bude
rozšířena o výměnu betonových kanálků po celém obvodu hřiště
a opravu poškozeného vodopropustného asfaltu cca 30m2 v šíři
1m od kraje hřiště
 nájemní smlouvu na Pronájem kanceláře č.4 ve správní budově v
areálu benzinol, o výměře 15m2 s umývárnou za cenu 1000,Kč/měsíc + 210,- Kč DPH, v ceně jsou započítané provozní
náklady spojené s nájmem firmě Horák stavební a obchodní
společnost s.r.o. , se sídlem U Kotelny 349, 405 02 Děčín, IČ:
4132668, DIČ: CZ4132668 s počátkem 1. 5. 2019 (firma budující
IV. A V: etapu kanalizace)
 poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro Linku bezpečí,
z.s. na podporu dětí v nouzi, v obci v současné době 189 dětí do
věku 18let
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 nájemní smlouvu na pronájem garáže č. 7. hala č.12 s firmou
Martin Krupka, Na Strání 271, 270 31 Senomaty, IČ: 87507731,
DIČ: CZ7510294957, k uskladnění klempířského a stavebního
materiálu od 1.5.2019 za roční nájemné 17.604 + 3.696,- Kč DPH
 vyvěšení záměru pronájmu nebytového prostoru jídelny ZŠ
 vyvěšení záměru prodeje bývalého skladu autobaterií v areálu
Benzinol
 cenovou nabídku firmy MV Management na projektový záměr:
Kněževes – rekonstrukce a modernizace chodníků Husovo
náměstí za cenu 121 000,- Kč + 25.410,- Kč DPH, celkem
146.410,-Kč
 podání žádosti do výzvy MAS Rakovnicko –z Integrovaného
regionálního operačního programu ( IROP) podprogramu
Doprava na projektový záměr: Kněževes – rekonstrukce a
modernizace chodníků Husovo náměstí a podání žádosti o dotaci
na uznatelné náklady
 výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce a dodávky (stavební úpravy stájí čp.102)
zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 pětičlennou výběrovou komisi: Petra Pisára, Ing. Ladislavu
Parkmanovou, Josefa Kubaře, Jana Vršeckého, Renatu Pickovou,
náhradníky- Evu Janotovou, Libora Chrápka, Pavla Fišera pro
„Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce a dodávky zadávanou v souladu s ustanovením § 6
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění na Stavební úpravy čp. 102 v Kněževsi“
 žádost Mysliveckého spolku Přílepy-Kněževes, Václavské
náměstí 63, 27001 Kněževes, o udělení souhlasu s vybudováním
a umístěním mysliveckých zařízení
zastupitelé městyse berou na vědomí:
žádost o finanční dar na BabyBox, Ludvík Hess, předseda
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z veřejného zasedání 18.6.2019
zastupitelé schválili
 Zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření Městyse
Kněževes
za rok 2018 Středočeským
krajským úřadem Praha – Odborem kontroly, s výrokem:
s výhradou a přijali opatření k nápravě přijatým usnesením č.
69/ZM/19, ZM Kněževes stanovuje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Rozpočtové příjmy v neomezené výši. - Rozpočtové výdaje
v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby)
do výše 100 000,- Kč celkem za jedno rozpočtové opatření
v jednom kalendářním měsíci, - Poslední rozpočtové opatření za
kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i výdajích, Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů. O všech takto provedených rozpočtových
opatřeních bude starostka informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším příštím zasedání
 Závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2018 s přílohami
 působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. v územním
obvodu městyse Kněževes pro programové období 2021 - 2027
 Servisní smlouvu s Ravos, s.r.o. Frant. Diepolta 1870, 269 01
Rakovník,
IČ:47546662, DIČ: CZ 47546662 o poskytování servisních
služeb
kanalizace a ČOV Kněževes.
 podání žádosti o realizaci protierozních opatření v rámci Plánu
společných
zařízení na Státní pozemkový úřad, pobočka Rakovník.
Realizace v pořadí :
1) Vodohospodářský objekt: Přílepská nádrž včetně LBC 1 na
pozemku KN 1910.
2) Protierozní prvky severně od obce: OP JPÚ 1 na pozemku KN
1501 ;
OP JPÚ 2 na pozemku KN 1499. OP JPÚ
3) Polní cesta navazující na k.ú. Přílepy: HPC1B na pozemku
KN 1568
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 doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na
realizaci stavby „Stavební úpravy čp. 102 v Kněževsi“ , vítěznou
firmou byla vybrána firma FAJSTAVR, s.r.o., Eliášova 31, 160
00 Praha 6, IČ: 25095854, DIČ: CZ25095854 na stavbu I. etapy
– statika stájí za cenu 1 355 480,65 Kč + 284 650,94 Kč DPH a
na doporučení hodnotící komise zastupitelstvo městyse schvaluje
podepsat s vybranou firmou smlouvu o dílo na realizaci stavby I
etapy za cenu 1 355 480,65 + 284 650,94 DPH
 nájemní smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 1369/6 o výměře
600m2 za dohodnuté nájemné 40 000,- Kč + 8 400,- Kč DPH od
1.6.2019 do 31.3.2020 firmě Horák – stavební a obchodní
společnost, s.r.o. se sídlem U Kotelny 349, 405 02 Děčín, IČ:
4132668, DIČ: CZ4132668
 výpověď pachtovních smluv na pozemky dotčené stavbou
Cyklostezka Kněževes – Rakovník dle průvodní a technické
zprávy projektové dokumentace
 prodej stavebního pozemku parc.č. 1369/10 výměra 126 m2,
jehož součástí je stavba bez čísla popisného firmě Miroslav Zita
– Autodoprava, Vltavských 2641, 269 01 Rakovník, IČ:
63808285, DIČ: CZ6511230352 za nabízenou cenu 350 000,- Kč,
za účelem zřízení kancelářských prostor pro dopravní firmu a
pověřují starostku podpisem smluv a všech náležitostí s prodejem
spojených, záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce
24.5.2019 a sejmut 10.6.2019
 prodej pozemku FČ dle geometrického plánu 901 – 17/2019, č.
pozemku 612/2 o výměře 368m2 za cenu 257 600,- Kč a pověřují
starostku podpisem smluv a všech náležitostí s prodejem
spojených, záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce
24.5.2019 a sejmut 10.6.2019
 pronájem nebytového prostoru v Základní škole Kněževes,
Husovo náměstí 100, 270 01 Kněževes – místnost bývalé jídelny,
výměra 60m2 paní HK za cenu 100,-Kč za měsíc, bez poplatku za
služby, el., z důvodu podpory rozšíření kvality a kulturního života
v městysi Kněževes
 pronájem bytu v čp.65 Václavské náměstí panu JD
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zastupitelé městyse berou na vědomí:
 žádost prodej pozemku parc.č. 710/3 výměra 127 m2, využití –
neplodná půda, druh pozemku - ostatní plocha, ZM zatím nemá
zájem pozemek prodat
 Informace ze zasedání 64. valné hromady Vodohospodářského
sdružení obcí Rakovnicka
 zprávu z kontroly finančního výboru městyse Kněževes ze dne
12.6.2019
 přípravu Plánu opatření proti suchu, zadržení vody v krajině

Vážení spoluobčané.
Máme tu léto, období dovolených a prázdnin. Zmíním některé aktuální
informace o dění v obci.
Nejvíce pro vás občany je zatěžující výstavba Kanalizace IV a V etapa
a tak informuji o průběhu.
Provedená práce – dokončena stoka okolo rybníka Na Kovárně,
v průběhu prací nastala kolize v trase kanalizace s odpadním,
výpustním potrubím rybníka, dále posunutí trasy kanalizace z důvodu
sítí plynovodu a zjištění uložené dešťové kanalizace, realizace
přeložky, která nebyla v projektu.
Poté přerušena práce z důvodu poruchy bagru.
Dále začíná pokračování výstavby v ulici U Haldy. Od 10.7. do 31.10.
2019 bude výstavba pokračovat ulicí Pražská, kde bude celková
uzavírka komunikace. Firma Horák stavební a obchodní společnost
bude aktualizovat harmonogram prací, z důvodu zdržení výstavby.
Aktuální harmonogram bude k dispozici na obci.
Dále má městys již rozhodnutí schválení stavebního záměru na stavbu
„ Cyklostezka Kněževes – Rakovník“. Městys jedná s městem
Rakovník o napojení cyklostezky na katastru Kněževsi a Rakovníka a
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případné napojení na cyklostezku směr Olešná. Městys jedná o
společném podání žádosti o dotaci na uvedenou stavbu spolu s městem
Rakovník.
Městys také podal žádost Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka
– o zpracování Studie odtokových poměrů v katastru Kněževes u
Rakovníka.
Oprava rozbité studny na hřbitově – poptán rozpočet opravy a v co
nejbližší době bude realizována, funkční studna ve vrchní části
hřbitova.
Přeji vám krásné léto bez živelných katastrof a dětem krásné prázdniny.
Alena Králičková
starostka

Archeologické nálezy při stavbě II. a III. etapy kanalizace
Při výkopech byly zachyceny stratifikované
archeologické situace, které obsahovaly
nálezy z období vrcholného středověku a
časného novověku.
Přesný postup a způsob záchranného
archeologického výzkumu byl volen podle
rozsahu zemních prací a časového
harmonogramu
stavby.
Zásahy
do
archeologických terénů představovaly
výkopy pro pokládku kanalizačního potrubí.
V případě archeologického nálezu byl
v pozitivní části výkopu vyčleněn řez, který
byl
začištěn,
fotograficky
a
fotogrammetricky zdokumentován a ovzorkován. Movité nálezy byly
převezeny k laboratornímu zpracování. Po skončení terénních prací
byla provedena digitalizace dokumentace a vytvořeny dílčí plány
objektů. Dále byla zpracovávána evidence nálezů, celkový plán
výzkumu a terénní dokumentace.Před domem čp. 274 na Husově
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náměstí bylo objeveno 24 zlomků keramických nádob, pocházejících
z 15. stol. – pálené zlomky zdobené rytou šroubovnicí a ze 16.-17. stol.
– zlomky pálené do odstínů béžové s okrovou nebo hnědou glazurou.
Dalších 12 zlomků keramických nádob
bylo nalezeno před domem čp. 67 a 68 na
Václavském náměstí. Zlomky jsou páleny
do odstínů meruňkové až béžové barvy.
Objevuje se liniová červená a žlutá malba
s okrovou a hnědozelenou glazurou.
Vyhodnoceno jako soubor tvořený
pozůstatky běžné kuchyňské a stolní
keramiky ze 16. až 17. století. V jiné vrstvě
na stejném místě bylo získáno 15 zlomků
keramických nádob datovaných do 16. století a režný zlomek kachle
datovaný mezi 15. – 16. století.
Dalším nalezištěm bylo prostranství v Tyršově ulici před domem čp.
312, kde bylo získáno 22 zlomků keramických nádob v odstínech
cihlově červené, meruňkové, béžové až krémově žluté a zlomek
římsového kachle zachycující část cimbuří se střílnou, pocházející
patrně z 15. století.
Z nálezové zprávy Mgr. Pavla Huštáka fi. Pueblo
archeologická společnost, o.p.s.

Dopis od firmy LUPOFYT s.r.o. k řešení protierozních opatření
Vážená paní starostko,
omlouvám se, že Vás vytrhuji od Vaší obtížné práce, ale dovolím si Vás
upozornit, že naše firma splnila svůj veřejný příslib daný občanům
Kněževsi naší firmou, LUPOFYT s.r.o., po loňských přívalových
deštích. I když jsme žádná pravidla, nám státem uložená, neporušili,
došlo ke značným škodám stékáním srážkové vody, a mimo jiné i z
pozemků námi obdělávaných. Nelze označit jeden jediný faktor, který
vše zapříčil, ale ani my větru a dešti neporučíme. Naší firmu stály tyto
události statisíce korun, včetně naší pomoci obci Kněževes, a jsme
vděčni za Vaše hodnotící slova k této naší pomoci. V Kněževsi jsme
mimo jiné přišli o 6 ha chmelových porostů v důsledku zaplavení. V
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minulém roce jsme přislíbili, že na naše náklady obnovíme příkop podél
cyklostezky do Chrášťan, a to v celé délce a původním profilu dle
projektu. Během podzimu k obnově došlo, příkop přečkal zimu
nepoškozen a stejně nepoškozeny na jaře obrostly všechny zde

vysázené stromky. Druhou akcí v této části katastru obce bylo vytvoření
protierozních pásů na námi užívaném poli. Zvolené řešení se nachází v
místě nejvyšší erozní ohroženosti a překračujeme i požadavky zatím
neplatné protierozní vyhlášky pro rok 2026. Pásy jsou osety trávou v
šíři 24 m a v místě, kde je soustředěná největší odtoková linie, se pásy
překrývají, čili celkem činí šíře ochranného pásu 48 m. Travní porost
zde bude dlouhodobě a nebude rozoráván. Podobný systém používáme
např. i v obcích Oráčov, Švihov či Lišany, a s jeho výsledky jsme
spokojeni. Přerušením odtokových linií dochází ke zpomalení
odtékající vody, zamezení soustředění vody do erozních rýh a smyvu
půdy do níže položených částí.
Věříme, že námi přijaté řešení přinese efekt naší firmě formou většího
zasakování vody do pozemku, sníží či zamezí stékání vody a dojde k
minimalizaci podobných jevů, jaké nastaly v loňském roce. Doufáme,
že tyto naše kroky neušly ani Vaší pozornosti, ani pozornosti občanů
obce Kněževes.
Závěrem děkuji za dobrou spolupráci s Vámi osobně i s Vaším obecním
úřadem.
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Přejeme Vám i Vašim občanům klidné a krásné léto. S pozdravem za
firmu LUPOFYT s.r.o.
jednatelé Burger Václav, Mikoláš Jaroslav,
Polívka Zbyněk

Svatby 2019
K 1.7.2019 eviduje náš matriční úřad 37
sňatků. Z toho je již oddáno 14 párů, do
konce září jich bude dalších 23, z toho je
jeden sňatek církevní. Ani toto číslo není
konečné, zájemců stále i na letošní rok
přibývá. Zajímavostí je jediný sňatek
uzavřený
v obřadní
síni.
Trendem
posledních let je venkovní obřad v
chrášťanské stodole a kapličce, na zahradě
v Kněževsi, ale i na Přílepské skále, u
kostela nebo na hřišti. V jediný den se také
konají i 3 sňatky. Několik termínů je již zamluveno na rok 2020.
Protože počet sňatků je ve srovnání s minulými lety obrovský, je i větší
počet oddávajících a to starostka Alena Králičková, místostarosta Petr
Pisár a zastupitelé Eva Janotová, Renata Picková, Jan Vršecký.
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Odpady
V minulém týdnu došlo k personálním změnám ve spol. Marius Pedersen a.s.
v Rakovníku. Změna se pravděpodobně dotkne některých služeb, které nám
Rakovník zajišťuje. Firma bude dělat přesnou evidenci nádob, označí je svou
nálepkou. Buďte trpěliví, pokud zůstane pytel s plasty nebo tetrapaky před
domem. Termíny svozů popelnic a provoz sběrného dvora jsou zatím beze změny.

Zákaz odběru povrchových vod
Od 1.7.2019 platí do odvolání zákaz odběru povrchových vod pro účely mytí aut,
zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Opatření obecné povahy
vydal Městský úřad Rakovník. Celé znění na webových stránkách obce
www.mestys-knezeves.

Chcete dostávat na váš email novinky umístěné na webových
stránkách obce?
V pravém sloupci na stránkách obce www.mestys-knezeves.cz je možnost pro
občany získávat informace jednodušeji, přímo na svůj email. Máte-li zájem,
uvedete svou emailovou adresu, opíšete číselný kód. Na váš email přijde zpráva,
kterou potvrdíte. Pak už vám budou s vložením novinky administrátorem na
stránky, chodit zprávy ať už z úřední desky, kulturní rubriky a ostatních.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme
v červenci
Tichaiová Zdenka
Pastorová Jaroslava
Sloupová Květoslava
Svatek Jaroslav
Kučera Milan
Vrábíková Jana
Hrdá Marie
Fojtíková Zdeňka
Sáblová Veronika
Kletečková Milena

v srpnu
Šašková Libuše
Konvalinka Čestmír

v září
Streckerová Václava
Vrábík Václav
Filipová Marie
Procházková Helena
Kuklík Karel
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Vítáme nové děti
Koutecký Daniel
Vršecký Matyáš
Bolechová Amálie

Zlatá svatba
V dubnu oslavili zlatou svatbu manželé Libuše a Milan Krejzovi.
V červnu oslavili zlatou svatbu manželé Hana a Václav Plačkovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let
hodně štěstí, zdraví, radosti a vzájemné tolerance.

Opustili nás
Jiřina Čermáková

Miroslav Červenka

Jiří Bazika
Čest Vaší památce.

Mapové aplikace nabízí lékařské pohotovosti i opravy silnic
Středočeský kraj pro veřejnost rozšířil a publikuje mapy prostřednictvím
MAPOVÝCH APLIKACÍ, které jsou různě tematicky zaměřené. Najdete zde
třeba mapovou aplikaci Cyklokoncepce, Dopravní mapu, Hlášení závad na
komunikacích, investiční příležitosti, Lékařskou pohotovostní službu, Územní
plánování, Povodňový plán, Staré ekologické zátěže a další témata.
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Na našich webových stránkách www.mestysknezeves.cz je v levém sloupci ikonka Středočeského
kraje, kde byla umístěna aplikace územního plánu
městyse. Nyní odkaz nabízí všechny mapové aplikace.
Takže stačí si vybrat. https://kusk.maps.arcgis.com/home/index.html

Mateřská škola
Měsíc červen je poslední měsíc ve školním roce a ani v něm se s dětmi ve školce
rozhodně
nenudíme.
Hned začátek měsíce jsme odstartovali oslavou MDD, která proběhla na školní
zahradě. Počasí nám přálo, a tak se celé dopoledne ozývala z naší zahrady hudba,
děti tančily a soutěžily. Následující den jsme byli pozváni s dětmi na dopoledne
na zahradu ZŠ, kde si
pro
nás
školáci
připravili
spoustu
soutěží a úkolů. Za
odměnu
si
děti
odnesly sladkosti, ale i
pastelky, omalovánky
a jiné drobnosti.
Vzhledem
k mimořádně teplým
červnovým
dnům
jsme většinu činností a
her trávili s dětmi na
naší zahradě. Děti
využívaly nové herní
prvky, domečky a také
si mohly hrát na písku. Díky novému zastínění pískovišť byly chráněné před
ostrými
slunečními
paprsky.
Dvakrát jsme byli i na zmrzlině a ochutnali ji u paní Matějkové i u Dvořáků. Tam
děti ještě kromě zmrzliny dostaly od paní Dvořákové i žvýkačky s obtisky.
V polovině června jsme s dětmi připravili pro rodiče pohádkové odpoledne.
Ti nejmladší ze třídy Broučků si připravili pohádky ,,O veliké řepě“ a ,,Červenou
Karkulku“ , ti starší ze třídy Sluníček zase veršované pohádky ,,O Sněhurce“, ,,O
Koblížkovi“ a ,,O kůzlátkách“. Všichni jsme se na představení velmi těšili a
sklidili jsme velký potlesk. Protože pohádky měly úspěch, rozhodli jsme se udělat
ještě jedno představení a pozvali jsme na něj děti ze ZŠ. Také jim se divadlo
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v podání
našich
malých
herců
líbilo.
Protože celý červen bylo opravdu velké teplo, byli
jsme moc rádi za vstřícnost a ochotu pana Žemličky
a pana Panošky, kteří za dětmi přijeli s hasičským
autem plným vody. Děti se tak mohly osvěžit pod
improvizovaným mlhovištěm a všichni včetně nás
toho do poslední kapky využili. Ještě jednou oběma
moc děkujeme za milý a vlídný přístup a hlavně za
jejich
ochotu.
Závěr měsíce, tak jako každý rok patří našim
školákům a jejich rozloučení s mateřskou školou.
Děti si připravily krátké vystoupení a byly
pasovány na školáky.
Na úplný
konec školního roku už jen kytičku pro paní
učitelky
jako
poděkování
a
hurá
všichni
na
prázdniny.
My Vám všem děkujeme za dárečky a květiny, které jste nám přinesli a které nám
udělaly velkou radost. Přejeme všem, dětem i Vám rodičům, ale i všem ostatním,
krásné sluncem zalité prázdniny. Užijte si je společně s dětmi ve zdraví a v září
se budeme těšit zase v mateřské škole na shledání.

Za zaměstnance mateřské školy Yvona Tvrzová a Dana Gregorová
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Občanské sdružení Kněževes 21. století z.s. připravuje
zájezd 21.9.2019 Do kladrubského hřebčína
zastavíme se v Kutné Hoře (chrám sv. Barbory), na zámku
Kačina (prohlídka) a odpoledne strávíme v Národním hřebčinci
Kladruby (prohlídka stájí), tady ještě vystoupáme na rozhlednu
(výhled na výběhy, pastviny a okolí). Hlásit se můžete už teď (Malafová Zdena
tel. 775252480, nebo v kanceláři úřadu).
30.10. Ježíškova cesta pro děti. (středa, děti mají podzimní prázdniny)
Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh (ten půjdeme), určený těm nejmenším
dětem, je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro zdatné turisty.
Na cestu vyrazíme od Infocentra v městečku Boží Dar. Cesta má 13 zastávek, ke
kterým dojdeme po značených cestách a
poznáme je podle pěkných domečků. V
každém domečku čeká děti zajímavý úkol.
Někde budeme poznávat stopy zvěře, jinde
stromy podle listů nebo plodů, v dalších
zastávkách zase budeme hádat, co k sobě
patří nebo co je správné. Na všech
zastávkách bude děti vítat Ježíšek a jeho
přátelé a pomocníci z Ježíškova světa. A
všechno děti budou zaznamenávat do
„Ježíškova deníčku“.
Při cestě zpět navštívíme Porcelánovou školičku v Nové Roli, kde si
nadekorujeme svůj hrneček a podíváme do výroby porcelánu.
Pohádkový les
Ještě není dán přesný termín, ale už na přípravách pracujeme společně
s mateřskou školou a fotbalovým klubem.

Šipkový klub Kněževes
Vážení občané Městyse Kněževes, jako zástupce Šipkového klubu Kněževes bych
vás rád informoval o aktivitách klubu v uplynulé sezoně 2018/2019 a o plánech
na sezónu 2019/2020.
V sezoně 2018/2019 se družstvo Šrekové Kněževes zúčastnilo Ligové soutěže
družstev Středočeského kraje konkrétně 2. ligy, a to ve složení Brabec Stanislav,
Houska Jan, Kopřiva Jan, Kopřivová Alexandra, Mai Marek, Rástočný Jan,
Vrábík Vladimír, a v polovině sezony k nám přestoupil místní rodák Dvořák
David. Sezónu jsme zakončili na výborném 3. místě z celkem 14 družstev ve 2.
lize (www.sipky.org). Někteří naši zástupci, jmenovitě Jan Rástočný a Jan
Kopřiva, se zúčastnili celorepublikového turnaje v šipkách Nova Sport Open
2018, kde v dresech našeho šipkového klubu docela úspěšně reprezentovali.
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Šipkový klub v uplynulé sezóně uspořádal 1 dětský turnaj a 2 turnaje pro dospělé,
a to i pro neregistrované hráče z okolí.
V nadcházející sezóně 2019/2020 chystá klub uspořádání dalších turnajů jak pro
děti, tak i pro dospělé. O dalších podrobnostech týkajících se pořádaných akcí
budete informováni plakáty a na sociálních sítích. Po uzavření Penzionu Na
Růžku bude tým nastupovat i nadále na tomto hracím místě, avšak v salonku v 1.
patře, kde v této době zřizujeme šipkový klub.
Na konec bych chtěl za šipkový klub poděkovat všem sponzorům – Městys
Kněževes, Družstvo Agrochmel Kněževes, Jan Vrábík- Řeznictví a uzenářství
Kněževes, Penzion na Růžku, Montop Marketing s.r.o. reklamní agentura,
Pneuservis Josef Klůc, p. Procházka a také našim věrným fanouškům.
Jan Kopřiva

Hasiči Kněževes a jejich činnost
Zdravím občany Městyse Kněževes a dovolím si je seznámit s činností místní
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Naše závodní družstva muži a ženy se zúčastnili prvního kola v požárním sportu
v Senomatech. Ženy se take zúčastnily v květnu druhého kola požárního sportu,
kde se umístily na druhém místě.
V červnu na místním fotbalovém hřišti proběhl dětský železný hasič, kde
startovalo 48 dětí.
Naše výjezdová jednotka vyjela od 1.4.2019 celkem k 24 událostem.
- Dopravní nehoda 6 x
- Zálohy na stanici HZS Rakovník 3 x
- Záloha na vlastní stanici 6x
-Taktické cvičení 2x
-Požáry(lesy,budovy,atd.) 6x
-Plané poplachy 1x
Chtěli bychom poděkovat zastupitelům a starostce městyse Kněževes, kteří nám
tvoří
podmínky s technickým vybavením, abychom mohli tuto pomoc i nadále
rozšiřovat. Také bych chtěl poděkovat našim rodinám za trpělivost a podporu.
Petr Majer,zástupce velitele
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.

Zpracovala Zdenka Malafová
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