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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání dne 18.12.2014, zastupitelé schválili
 „Pravidla pro rozpočtové provizorium na r.2015“, do doby schválení Rozpočtu na
r.2015
 „Směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu“, s pravomocí starostky provádět
veřejné zakázky malého rozsahu (nákupy materiálu a služeb do maximální částky
40.000,- Kč.bez DPH, od 40 000,- Kč bez DPH a výše rozhodují zastupitelé městyse
 udělení pravomoci starostce ke schvalování veškerých účelových dotací v neomezené
míře a paragrafy rozpočtu do výše 50.000 Kč
 Kanalizační řád stokové sítě městyse Kněževes „Provozní řád a návod k obsluze
čistírny odpadních vod Stainless Cleaner SC 1 400 EO městys Kněževes“
 Smlouvu o odvádění odpadních vod Městyse Kněževes s fyzickými a právnickými
osobami. ZM, schvalují cenu za likvidaci odpadních vod dle Sbírky zákonů č. 48/2014
vyhlášky č.428/2001 v částce 34,78 Kč/m3 bez DPH, s DPH 40,- Kč, paušální
spotřebované množství odpadní vody 35 m3/osobu/rok v bytových domech a 36
m3/osobu/rok v rodinném domku, účtovat se bude za osoby žijící v místě na uvedené
adrese v Kněževsi, pokud jsou osoby trvale hlášeny v místě a nežijí zde, nebo se zdržují
jen na víkend, je nutné doložit Žádost o prominutí poplatku a Čestné prohlášení, že se
nezdržují v dotčeném bytě
 zasypání jímek na odpadní vodu v zahradě mateřské školy, budovy MŠ jsou napojeny
na kanalizační řad a jímky jsou tak vyřazeny z provozu
 záměr k pronájmu části pozemku parc. č.1369/29 o výměře 28,5 m2 na základě žádosti
o pronájem p. J. Ž. za účelem manipulační plochy u prodejny Spojovacího materiálu
v Libušině ul. Čp. 397
 Obecně závaznou vyhlášku o likvidaci komunálního odpadu č.1/2014, dodatek č.11 ke
smlouvě o dílo ze dne 29.12.2006 s firmou Becker Bohemia s.r.o.Kralovice „Zajištění
komplexního odpadového hospodářství“, ceny za poplatek na r.2015 se nemění
 vyřazení majetku městyse – vozidlo Škoda Felície, kalkulačka, potahy do Škoda Felície,
židle k pracovnímu stolu
 „Odpisový plán“, k 31.12.2014 městyse Kněževes
 odkoupení kuchyňského zařízení v hospodě č.p.102 za cenu 35.000,- Kč bez DPH
z veřejného zasedání 19.2.2015, zastupitelé schválili
 inventarizaci majetku k 31.12.2014 a vyřazují drobný majetek
 schvalují schodkový Rozpočet městyse v paragrafech na r.2015 ve výši příjmy
:16.807.104,- Kč, výdaje: 19,165.104 Kč viz příloha č.2. Schodkový rozpočet je pokryt
finančním zůstatkem z r. 2014 ve výši 2.358 tis. Kč
 podmínky pro účtování odpadních vod a spotřeby odváděných vod provozovatele
veřejné kanalizace v katastru obce Kněževes platný od 1.1.2015
 realizaci dopravního značení v obci dle aktualizované Studie dopravního značení
městyse Kněževes
 sponzorský dar Domovu seniorů Kolešovice v částce 5.000 Kč. a podepsání darovací
smlouvy starostkou
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dodatek č.6 ke smlouvě o dílo s firmou Energie- stavební a báňská a.s. Kladno na
stavbu splaškové kanalizace v městysi Kněževes na úhradu částky 118.490,67 Kč bez
DPH a podepsání dodatku
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Energie- stavební a báňská a.s. Kladno na
stavbu Kanalizační přípojky – veřejná část
více práce v částce 57.048,89 bez DPH
a podepsání dodatku
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2015
prodej pozemků parc.č.KN 42 o výměře 127 m2, KN 39/2 o výměře 1044 m2, KN 39/3
o výměře 199 m2 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, obci Kněževes za celkovou částku
50.000 Kč panu N.J. a ukládají starostce podepsat kupní smlouvu a zajistit všechny
potřebné právní kroky související s prodejem obecního majetku
pronájem části pozemku parc.č.1369/29 o výměře 28,5 m2 pro účel manipulační plochy
pro prodejnu Spojovacího materiálu J.Ž., za cenu nájmu za 50 Kč/m2/rok
realizaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení“ z Václavského náměstí k bytovým
domům ul. Karlovarská par.č. KN 841/1 a KN845/1 dle zpracované projektové
dokumentace projektantem P. Tintěrou a ukládají starostce připravit výzvu na
dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách
volbu zástupce p.PaedDr. V. Skálu a E. Janotovou do Školské rady Základní školy a
Mateřské školy Kněževes, okr. Rakovník pro další funkční období
uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o poskytnutí Dotace na pečovatelskou službu uzavřené
mezi Městysem Kněževes a Okresní pečovatelskou službou Nové Strašecí o.p.s.
objednávku na zpracování projektové dokumentace v ul. Jižní a z Jižní ul. k sušárně
chmele projekční firmě PIK Vítek Praha za 38.841,00 Kč bez DPH
nový individuelní ceník za odběr elektrické energie na r.2015 pro městys Kněževes
dodavatelem firmou CENTROPOL ENERGY a.s.
Dodatek č.10 Smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pro Obecní
knihovnu Kněževes a Městskou knihovnou Rakovník a příspěvek 5.000 Kč pro r.2015
s Městskou knihovnou Rakovník

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou sdělit pár informací ohledně dokončené splaškové kanalizace.
Koncem loňského roku byla spuštěna (zatím do 18měsíčního zkušebního provozu) čistírna
odpadních vod v Kněževsi. Každý týden se na kanalizační řad připojují další a další domácnosti.
V první etapě výstavby byly odkanalizovány ulice Jižní, Přílepská, Krokova, Na Pachťálně,
Chmelařská, Hokůvek, západní část Václavského náměstí a bytovky v Karlovarské ulici, což je
zhruba jedna třetina Kněževsi.
Je to celkem 119 přípojek, napojeno je v tuto chvíli kolem 50 domácností a postupně k nim
přibývají další.
Byli bychom rádi, kdyby se všichni co jsou v první etapě připojili do května, pak už občané
musejí počítat s tím, že k nim může přijít kontrola z odboru životního prostředí, jak nakládají
s odpadními vodami. Dále upozorňuji, že povinnost nakládání s odpadními vodami, platí i pro
občany, kteří zatím nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci. Mají povinnost dle zákona
274/2001 sb.,vyvážet jímky a doložit zpětně rok doklady o likvidaci odpadních vod.
Nelze tolerovat to, že ti, kteří se připojili a již platí poplatky za likvidaci odpadních vod budou
přihlížet tomu, jak někdo vypouští odpadní vody do dešťové kanalizace popřípadě do strouhy
a nevyvážejí jímky. Vývoz na čistírnu odpadních vod provádí Družstvo Agrochmel Kněževes.
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Úhrada za jednu cestu činí (voznice 8m3) za 250,-Kč + 21% DPH, přičemž poplatek za likvidaci
odpadních vod je 34,78Kč + 15% DPH za 1 m3.
Proto doufám, že budete zodpovědní a vyhnete se kontrole a pokutě z odboru životního
prostředí.
Jde o naše čistější životní prostředí a příjemnější procházky po okolí bez zapáchajících potoků.
Co se týká komunikací, zbývá dokončit jen opravu ulice Jižní, u které se bude opravovat povrch
začátkem dubna. Po opravě komunikace proběhne úprava provozu na pozemní komunikaci a
ulice Jižní bude ulicí slepou. Dostanete se od Přílep a od Rakovníka okolo školky pouze do
poloviny ulice. Plánované provedení úpravy provozu, by mělo být do konce května.
Pokračovat v dalších etapách splaškové kanalizace budeme podle finančních možností a jak
budeme poté úspěšní s žádostmi o dotaci. Projektová dokumentace a stavební povolení je již
pro další etapy připraveno. Předpokládané náklady na další etapy zatím neznáme, záleží na
vysoutěžené ceně. Vzhledem k tomu, že budeme úvěr splácet patnáct let, je pro nás získání
dotace prvořadé. Jestliže ji nezískáme, budeme muset pokračovat ve stavbě jen z vlastních
prostředků a po menších úsecích.
Přeji Vám krásné Velikonoční svátky.
Alena Králičková
starostka městyse

Odpady – nově třídíme
i kompozitní obaly
Vzhledem k platnosti vyhlášky č. 321/2014 Sb. O zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálního odpadu je možné nově odděleně ukládat tzv. kompozitní obaly – vymyté
nápojové plechovky, plechovky od potravin atd.. Buď je možné je ukládat do určených šedých
pytlů na sběrném dvoře (doposud se ukládaly společně s ostatním kovovým odpadem). Pytle
jsou k dispozici i v kanceláři úřadu, do kterých je možné ukládat vymyté kovové obaly. Budou
jednorázově sváženy ze sběrného dvora.

Poděkování z Domova důchodců v Kolešovicích
28. listopadu byl předán za účasti
představitelů vedení firem, které se
finančně podílely na projektu „Sociální
automobil“ Dacia Dokker určený pro
Domov Kolešovice. Městys Kněževes se
podílel 12.000Kč na jeho pořízení. Až toto
auto potkáte, nepřehlédněte znak Kněževsi
na předních dveřích u řidiče.
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Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2015
příjmy
paragraf název

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
4112
4116
4222

1012
2310
2121
3113
3314
3319
3349
3412
3612
3632
3725
6171
6171
2321
3612

Kč

daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psy
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z VHP (podíl obce 30%)
odvod z VHP (podíl obce 80%)
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
dotace na VPP
dotace investiční ze Středočeského kraje (kanalizace)
daňové příjmy celkem
nedaňové příjmy
podnikání a pronájem pozemků
pitná voda
stočné
základní škola
knihovna
kultura
zpravodaj
sportovní zařízení
bytové hospodářství
pohřebnictví
sběr a svoz komunálních odpadů EKO-KOM
činnost místní správy
průmyslová zóna benzinol
nedaňové příjmy celkem
3122 přijaté příspěvky na investice
3111 příjmy z prodeje pozemků
celkem

8115 Zapojení zůstatku z roku 2014
Příjmy celkem

2 150 000 Kč
65 000 Kč
250 000 Kč
2 400 000 Kč
400 000 Kč
4 800 000 Kč
560 000 Kč
14 000 Kč
7 000 Kč
1 004 Kč
37 000 Kč
240 000,00
48 000 Kč
1 100 000 Kč
374 600 Kč
33 000 Kč
1 680 000 Kč
14 159 604 Kč

66 000 Kč
52 000 Kč
350 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
12 000 Kč
1 500 Kč
29 000 Kč
373 000 Kč
4 000 Kč
80 000 Kč
105 000 Kč
1 091 000 Kč
2 167 500 Kč
430 000,00 Kč
50 000,00 Kč
16 807 104,00 Kč
2 358 000,00 Kč
19 165 104,00Kč
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Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2015
výdaje
položka
2212
2221
2310
2321
2333
3113
3141
3314
3319
3399
3322
3412
3419
3519
3612
3631
3632
3639
3722
3745
4222
4351
5512
5212
6112
6171
6171
6310
6399
6409

název
silnice
provoz veřejné silniční dopravy
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
vodní díla
základní škola
školní stravování
knihovna
kultura
Ostatní záležitosti kultury – soc. komise
památky
sportovní zařízení
ostatní tělovýchovná činnost
ostatní ambulantní péče
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj
komunální odpad
zeleň
veřejně prospěšné práce
pečovatelská služba
hasiči
Ochrana obyvatelstva
zastupitelstvo
činnost místní správy
benzinol
obecné příjmy a výdaje
ostatní finanční operace
ostatní činnosti
celkem

8124

Splátka úvěru

1 400 004,00 Kč

Výdaje celkem

19 165 104,00Kč
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Kč
1 728 100 Kč
118 000 Kč
26 000 Kč
4 366 000 Kč
60 000 Kč
2 210 000 Kč
28 000 Kč
264 000 Kč
20 000 Kč
25 000,00 Kč
28 000 Kč
237 000 Kč
250 000 Kč
139 000 Kč
315 000 Kč
315 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
910 000 Kč
270 000 Kč
268 000 Kč
106 000 Kč
250 000 Kč
100 000,00 Kč
1 043 000,00 Kč
3 338 000,00 Kč
290 000 Kč
20 000 Kč
939 000 Kč
27 000 Kč
17 765 100,00 Kč

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
v únoru
81 let Rolcová Marie
80 let Mach Alois
70 let Franěk Jaroslav
83 let Bušta Jaromír
70 let Horn Josef
84 let Janotová Libuše

v lednu
82 let Kučera Václav
70 let Fišerová Alena
70 let Kounovská Alena
80 let Kounovský František
80 let Baumanová Věra
89 let Zástěrová Františka
81 let Marvanová Miluška
70 let Krejčová Hana
v březnu
80 let Ransdorf Václav
75 let Polatová Věra
80 let Vítovcová Miluše

v dubnu
70 let Králička Josef
81 let Malafová Marie
84 let Čermáková Jiřina
82 let Fránová Jaroslava

Vítáme nové děti
Jáchym Vála
Pavel Lukovič
Jakub Hošek

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Diamantovou svatbu oslavili dne 23.2.2015 manželé Marie a Josef Malafovi.
Zlatou svatbu oslavili dne 27.2.2015 Věra a Jiří Králičkovi.

Gratulujeme a přejeme ještě mnoho krásných společných prožitých
let.

Vlajka pro Tibet
Letos se poprvé připojil Městys Kněževes k mezinárodní
kampani "Vlajka pro Tibet". Vyvěšení vlajky schválili
zastupitelé na veřejném zasedání 19.2.2015.
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Dne 10. března 2015 jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet"
připomněli 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřelo téměř milion Tibeťanů.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala
se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv
nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města,
v loňském roce už to bylo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají
každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol,
včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR.
Podrobné informace o kampani Vlajka pro Tibet a o situaci v Tibetu najdete na internetových
stránkách www.tibinfo.cz

Výměna vodoměrů
Do konce dubna bude pracovník firmy Ravos s.r.o. Rakovník vyměňovat vodoměry z důvodů
prošlých cejchů. Výměna je zdarma.

Dětský maškarní bál – v neděli 22. března
V sokolovně, od 14.00 hodin. Program: Z pohádky do pohádky, dětská diskotéka, soutěže.

Velikonoční výstava – 23. – 27. března
V zasedací místnosti úřadu, v pondělí odpoledne a ve středu bude k vidění zdobení
velikonočních cukrářských výrobků, přijďte se podívat, inspirovat. Opět nebude chybět
keramika, voňavé perníčky, velikonoční dekorace, ubrusy, šperky a mnoho jiného.

Burza dětského oblečení – 23. – 26. března
V sokolovně, od 8.00 do 17.00hodin, bez polední pauzy, pořádá ČSŽ Kněževes

Ples SDH Kněževes – v pátek 27.3.
V sokolovně od 20.00hod., k tanci a poslechu hraje skupina V PANTOFLÍCH, vstupné 100,Kč, bohatá tombola.

Soutěž TFA – Nejtvrdší hasič přežije
16. května v parku u kostela, začátek soutěže v 10.00 hodin, přijďte
podpořit místní borce.

Kněževeská dechparáda – v neděli 7. června
12. ročník přehlídky dechovek, od 14.00 do 18.00 hodin, v parku u kostela, vystoupí:
NÝŘAŇANKA, MODRÁ MUZIKA, MIKLOVCI, KRAJANKA
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Školní rok v MŠ
Letošní školní rok 2014/2015 jsme zahájili 1. září.
Do MŠ bylo přijato 36 dětí, které byly rozděleny podle věku dětí do tří pavilonů. V pavilonu A
jsou děti nejmenší od 2-3 let, v pavilonu B předškoláci a v pavilonu C děti ve věku 3,5-4 let.
Tento školní rok jsme vstoupili do projektu
„Zdravá abeceda“. Snažíme se u dětí
vzbudit větší zájem o zdravou výživu a
dostatečný pohyb. Děti mají každý den
dostatečný přísun ovoce a zeleniny a
snažíme se ještě více využívat naší
prostornou a vybavenou tělocvičnu, kde
plně využíváme všeho tělovýchovného
náčiní pro správný pohybový vývoj dětí.
Jako každý rok, tak i pro tento školní rok je
pro děti připravená bohatá nabídka
vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit. V
prvním pololetí děti navštěvovali taneční kroužek „Zumba“. 27. listopadu jsme společně s dětmi
a rodiči rozsvítili vánoční stromeček, který jsme s pomocí dětí ozdobili. Děti si připravily
několik vánočních koled, které nám měly zpříjemnit celé odpoledne a navodit tu správnou
atmosféru, ale pro velkou nepřítomnost dětí kvůli nemoci jsme si zazpívali jednu koledu
společně s rodiči. Pro děti i rodiče bylo připravené malé pohoštění a teplý čaj. Všichni pak měli
příležitost zakoupit si drobné dárečky na vánočním jarmarku. V únoru k nám zavítal „Cucíno“,
na kterého se děti velice těšily. Dětem ukázal pár kouzel a připravil si pro ně zábavné soutěže
a úkoly, společně se naučili pár zábavných tanečků a na konci je odměnil časopisem a zvířátky
z balónků. Máme za sebou už řadu různých divadel, které jsou u dětí velice oblíbené i
preventivních pořadů o dopravní výchově a zdravé výživě. A spousta divadel nás ještě čeká.
Do konce roku k nám zavítá divadlo „Z bedny“ s pohádkou „O koblížkovi“ a maňáskové
divadlo se třemi pěknými pohádkami. V březnu proběhne v naší MŠ zápis na školní rok
2015/5016. V dubnu máme plánované návštěvy místní knihovny a čeká nás příprava na
velikonoční koledování. Na květen už začínáme s dětmi připravovat besídku ke dni matek,
těšíme se na pravidelnou ukázku hasičské techniky, besedu s příslušníky Policie ČR,
předškoláci mají v plánu návštěvu rakovnického muzea. Ke dni dětí připravujeme velkou
školkovou olympiádu. Děti budou závodit v několika disciplínách, pro ty nejúspěšnější máme
připravené opravdové medaile pro sportovce, ale i ostaní děti budou odměněny diplomy a
drobnými dárečky za účast. Aby si mohli zasportovat i rodiče, přijede do naší školky Asterix a
Obelisk se svým programem plný soutěží a závodů. Pro budoucí prvňáčky ale i pro ostatní děti
a jejich rodiče jsme na konec školního roku zajistili odpolední program na zahradě. „Rozloučení
s mateřskou školou“.Veselá pohádka pana Pohody, které bude zakončeno pasováním
předškoláků na školáky. Ukončení jejich docházky do mateřské školy pak bude slavnostně
zakončeno v obřadní síni Úřadu Městyse Kněževes.
Do konce školního roku máme už jen necelé čtyři měsíce a tak doufáme, že si je společně s
dětmi ještě pěkně užijeme.
Denisa Fišerová, učitelka mateřské školy
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Český svaz žen Kněževes
Základní organizace Českého svazu žen v Kněževsi má dlouhou tradici své existence.
V současné době má 47 členek a naše činnost je zaměřena hlavně na práci s dětmi.
První akcí pro děti, kterou chystáme na 22.3.2015 v místní sokolovně, bude dětský karneval. Je
zajištěna hudební produkce (p. Vápeník z Postoloprt), bohatá tombola, soutěže s odměnami,
pohoštění ve spolupráci s fotbalovým klubem atd.
6. března jsme připravili členskou schůzi u příležitosti MDŽ, kde vystoupili žáčci naší základní
školy.
Pro mladé maminky, ale i pro ostatní děláme burzy odívání. Jarní burza proběhne od 23. – 26.
března v sokolovně a její výtěžek použijeme na zájezd s dětmi. Podzimní burzu plánujeme na
19. – 22.10.2015.
V dubnu Okresní rada žen Rakovník připravuje poznávací zájezd do okresu Příbram.
V minulosti jsme se zúčastnily zájezdů do Mladé Boleslavi a Kladna, jednalo se o velice pěkné
zájezdy. Před 5ti lety navštívila i nás děvčata z okresu Kladno a velice obdivovala muzeum
krojů ve škole.
Okresní a krajská rada žen nám zajišťuje různá školení. Letos v dubnu proběhne školení o
účetnictví v Rakovníku v Domě dětí a mládeže, v říjnu se uskuteční v Praze 2denní seminář.
8. května si připomeneme Den matek, na který si chystáme svůj program.
Jako každý rok Krajská rada žen pořádá kulturní akci. 250.5. se můžeme zúčastnit 4hodinového
natáčení pořadu „Sejdeme se na Cibulce“.
Dětský den plánujeme na 30.5., případně jej spojíme s ukončením školního roku.
1.září přivítáme prvňáčky do Základní školy a obdarujeme je knihou.
Koncem měsíce září chceme uskutečnit zájezd na zámek Chyše a navštívit klášter Teplá.
V letošním roce proběhne v pořadí 4. kulinářská a výtvarná soutěž ORŽ a ZO okresu. Na minulé
soutěži jsme se umístily na 1. místě, proto si považujeme za čest tuto soutěž pořádat letos u nás
v sokolovně. Termín konání pravděpodobně 28.11.2015.
Na 4. prosince připravujeme členskou schůzi (Babinec) s mikulášskou nadílkou pro MŠ a ZŠ.
Každým rokem chystáme pro děti sladký balíček.
Kromě těchto akcí spolupracujeme s úřadem na vítání občánků, sbírkách pro charitu, se Svazem
zdravotně postižených pořádáme společné zájezdy, dobrou spolupráci máme i hasiči, FK
Kněževes, za což všem velice děkujeme.
Hana Plačková, ZO ČSŽ Kněževes

Bezplatné poradenství – ochrana proti „šmejdům“
Spotřebitelská organizace dTest, o.p.s. nabízí občanům bezplatnou poradnu při řešení rizik ve
spojitosti s uzavřením smlouvy na předváděcích akcích nebo podomním či pouličním prodeji.
Poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telef. lince 299149009 (pracovní dny 9-17
hodin, běžný telefonní tarif), dále nabízí průběžnou informovanost o nejaktuálnějších
spotřebitelských problémech a tématech, řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na webové
adrese www.vasestiznosti.cz, samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené
k volné distribuci.
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Přehled počasí v Kněževsi – zdroj: www.meteo.dusoft.cz
2014
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2015

26,7
20,3
17,2
12,7
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°C

2,0
1,9
1,4
-9,7
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teplota
°C

15,4
11,2
6,7
3,2
Průměrná
teplota

55,1
22,4
1,0
24,9
Úhrn
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20,6
7,6
0,3
6,6
Nejvyšší
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úhrn srážek

15,1
10,3

-2,2
-8,7

2,6
1,2

14,5
1,3

2,5
0,5

leden
únor

Datum
nejvyššího
úhrnu
srážek
12.9.
1.10.
1.11.
4.12.
Datum
nejvyššího
úhrnu
srážek
27.1.
23.2.

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje
už desátým rokem. Za tu dobu předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové
hmotnosti přes 230 000 tun, což představuje váhu 176 245 automobilů Škoda Octavia, jejichž
výroba by trvala zhruba 4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které
informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují
domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2014 projekt
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními systémy
Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých
domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si
klade za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si
pro radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si
vyzkoušely, kam je správně odložit.
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno
pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru, kterou
neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech,
ji doplňují také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá
navíc spojeno také s odměnou.
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Tradičně
úspěšné
jsou
například
akce
pořádané
společně
s
největšími
zoologickými zahradami pod
společným
názvem
S vysloužilci do ZOO.
Návštěvníci
zoologických
zahrad v určeném termínu
mohou za přinesený spotřebič
získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013
projekt s názvem Vlak do
stanice
Recyklace,
realizovaný ve spolupráci se
Zlínským krajem. Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech
pravidelných spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů
odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za
odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič.
V roce 2014 projekt pokračoval v Kraji Vysočina a Libereckém, Středočeském i Karlovarském
kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního
technického muzea v Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni
účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako
poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které
budou postupně vystaveny. Celkem se do akce zapojlo 12 regionálních muzeí různého
zaměření. V liberecké IQLandii například přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky
při recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se
do něj už přes 1000 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim
sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k
recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých
kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na
půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové dny,
během nichž občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad
přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají
například získat chybějící části vybavení.
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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