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„Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času
totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit
nedají.“
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Vážení spoluobčané,
tak i letošní rok nám rychle utekl a máme tu
opět čas adventní, blížící se vánoční svátky a
oslavy nového roku 2021. V letošním roce
z důvodu
nouzového
stavu
a
protiepidemiologických opatření nezačal
letošní adventní čas vánočním koncertem
v kostele
a
společným slavnostním
rozsvěcením vánočního stromu v zahradě
základní školy, kdy nám děti, učitelé a rodiče připravili vždy jarmark plný
dobrot, krásně vyrobených vánočních dekorací a výborný svařák na zahřátí.
Naše děti si pro nás také vždy připravily krásný program plný vánočních
písniček a koled a vykouzlily tak úsměv na našich tvářích. V letošním roce byl
ozdoben vánoční strom a první adventní neděli v tichosti rozsvícen za pomoci
učitelů, rodičů a přátel školy. S výzdobou nám také pomáhala firma
ArborCare, Adam Karhánek, který se stará o naše kněževeské stromy. Při
večerní procházce se můžete zastavit u krásného betlému a vánočního stromu
a chvilku rozjímat u vánočních světýlek.
Vánoce je čas, kdy bychom se měli trošku zastavit, zpomalit to rychlé životní
tempo a trávit čas v kruhu rodinném se svými blízkými a přáteli. Vánoce
nejsou o hromadě dárků pod stromečkem, i když to mají děti asi nejraději a
pravdou je, že i nás zahřeje u srdíčka vidět rozzářené oči u zářícího stromečku
nad dárečky s vánoční mašlí.
My rodiče si jen přejeme pro všechny zdraví, lásku, šťastné děti a také
zavzpomínáme na své blízké, kteří již nejsou mezi námi, ale které stále máme
v srdci a vzpomínkách.
Letošní rok je pro nás všechny trošku těžší, nevíme, jak se bude vyvíjet
nadcházející čas a jaká nás mohou čekat opatření, proto buďte prosím na sebe
opatrní a ohleduplní. Nový rok nebudeme 1.1.2021 začínat a slavit
ohňostrojem, ale popřejme si na dálku hodně zdraví.
Na jaře jsme vše zvládli velice dobře a ještě jednou bych chtěla poděkovat
všem, co nám pomáhali
a zajišťovali roušky pro nás všechny, ať šitím či
poskytnutím materiálu a pomoci. Drželi jsme všichni spolu a tak to má být,
pomoci jeden druhému.
Chtěla bych také poděkovat Vám všem, kdo nám v letošním roce pomohl ve
prospěch naší obce a tím ve prospěch nás všech, všem dobrovolným spolkům,
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sdružením a organizacím a také naší výjezdové jednotce SDH při obětavé
pomoci záchraně života a majetku.
Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych vám jménem svým,
jménem zastupitelů Městyse Kněževes
a zaměstnanců obce, popřát krásné a
klidné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody
v nadcházejícím roce 2021, hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Přejme si, ať je pro nás všechny nadcházející rok 2021 lepším než byl
rok 2020.
Alena Králičková, starostka městyse

Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 23.6.2020
Zastupitelé schválili
 Závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2019, s přílohami,
závěrečný účet městyse Kněževes za rok 2019 a všechny výkazy
Fin 2-12M, zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření,
rozvahu, výkaz zisků a ztrát s výrokem bez výhrad viz příl.č. 1.
 rozpočtové opatření č. 2 , příloha č. 2
 cenu stočného 38,18 Kč/m3 bez DPH, s DPH 42,- Kč/m3
 přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí
osobními ochrannými prostředky
 účel žádosti o dotaci Družstva Agrochmel Kněževes na výstavbu
chmelnice na pozemcích parc. č. 1985 a parc. č. 2012 k.ú.
Kněževes u Rakovníka ve vlastnictví obce (cesty přilehlé
chmelnicím), dále souhlasí, že nově vybudované konstrukce,
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závlaha a nově vysazený porost chmele na předmětných
pozemcích budou ve vlastnictví Družstva Agrochmel minimálně
po dobu 10 let
 poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro Linku bezpečí,
z.s.
 účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres
Rakovník za rok 2019
z veřejného zasedání 18.8.2020
Zastupitelé schválili
 přijetí dotace ve výši 1 017 000,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje a uzavření Veřejnoprávní Smlouvy O poskytnutí dotace z
Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
v rámci Tématického zadání Obnova Venkova oblast podpory
Občanská vybavenost. Název projektu: Kněževes – oprava střech
stodoly sběrného dvora a skladu sušárny
 Smlouvu o řízení projektu „ Komunitní centrum Městys
Kněževes“ z dotačního titulu výzva č. 62 Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) „SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD –
SC 4.1“,podvýzva č. 8 MAS Rakovnicko „MAS Rakovnicko –
IROP s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11,
110 00 Praha 10
 Výzvu na zakázku malého rozsahu na stavební práce a SoD
s názvem „ Stavební úpravy objektu stájí, čp. 102 v Kněževsi“
dle směrnice městyse Kněževes a v souladu §27 a dle ustanovení
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek a ZM
jmenují komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
předseda Petr Pisár, členové Ing. Ladislava Parkmanová, Zdenka
Malafová, Josef Kubař, Renata Picková, Ing.Jan Vršecký
 Smlouvu o postoupení práv k nakládání s majetkem městysu
Kněževes Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka –
Rozšíření veřejného vodovodu Kněževes ( ul. U Haldy 2.část)
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Zastupitelé berou na vědomí
 žádost o koupi pozemku 98/1 v k. ú. Kněževes u Rakovníka a
pověřují místostarostu o zajištění schůzky s žadatelem a prověření
skutečného stavu sítí a možnosti odkupu menší části dle
geometrického plánu objednaným panem RK
 Žádost o finanční podporu Herkules KHKD s.r.o.
 Smlouvu o řízení projektu „ Komunitní centrum Městys
Kněževes“ z dotačního titulu výzva č. 62 Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) „SOCIÁLNÍ
INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SC 4.1“,podvýzva č. 8 MAS Rakovnicko „MAS Rakovnicko –
IROP
 Bezúplatný převod RZA (rychlé záchranné vozidlo) z
Integrovaného záchranného systému pro jednotku SDH Kněževes
z veřejného zasedání 22.9.2020
Zastupitelé schválili
 ceník a dotřiďovací poplatek za plasty ke smlouvě o převzetí a
odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu od ¾
2020 Marius Pedersen, a.s.
 záměr koupě pozemků areál Benzinol p.č. 1369/18, p.č. 1369/19,
p.č. 1369/40, p.č.1369/41, p.č. 1369/42, p.č. 1369/43, p.č.
1369/47, p.č. 1369/28, p.č. 1369/30, p.č. 1369/36 a p.č. 1369/38
v k. ú. Kněževes u Rakovníka, od Ministerstva obrany ČR.
 Výběr firmy na základě výzvy k podání nabídek na Veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce: „ Stavební úpravy
objektu stájí, čp. 102 v Kněževsi“. Způsob výběrového řízení: v
souladu § 27 a dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek ( dále jen „zákon“) – výběrové řízení
vedené mimo režim zákona, firmu Stavební podnik spol. s r. o.,
IČ: 47539429, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Cena bez
DPH 4 831 474,67 Kč.
 „Smlouvu o obstarání věci“ a „Podmínky a poplatky sňatečních
obřadů od 1.1. 2021“
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Sňateční obřady konané v obřadní síni Úřadu městyse Kněževes
v úřední den a úřední hodinu jsou bez poplatku . Na obřady mimo
stanovenou úřední dobu nebo mimo úředně určenou místnost jsou
stanoveny tyto poplatky:
svatební obřad v obřadní síni mimo úřední den a úřední hodiny
- správní poplatek 1 000 Kč pro snoubence s trvalým
pobytem v obci Kněževes,
- správní poplatek 1 000 Kč + 1 000 Kč provozní poplatek
pro snoubence, kteří nejsou přihlášeni k TP v obci
Kněževes
svatební obřad mimo úředně určenou místnost a mimo úředně určené
hodiny
- správní poplatek 1 000 Kč + 2 000 Kč provozní poplatek
pro snoubence s TP v obci Kněževes
- správní poplatek 1 000 Kč + 5 000 Kč provozní poplatek
pro snoubence, kteří nejsou hlášeni k TP v obci Kněževes
 dle § 74 odst. 1. zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Se navyšují odměny pro neuvolněné zastupitele pověřené k
provádění sňatečních obřadů nad rámec odměny za výkon svých
funkcí s přihlédnutím na četnost a časovou náročnost
prováděných obřadů, za daný měsíc o částku 1000,- Kč za jeden
svatební obřad
 rozšiřuje se počet členů zastupitelstva městyse ve volebním
období 2018-2022 pověřením k provádění sňatečních obřadů o
zastupitele Ing. Radka Gregora a Ing. Simonu Vršeckou
dodatečné informace veřejného zasedání
 o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce v
roce 2020 dle zákona 159/2020 Sb., kompenzačním bonusu v
souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění
pozdějších předpisů
 o přípravě výstavby splaškové kanalizace VI. a VII. etapa
 o odůvodnění dopravního značení „ Stůj, dej přednost v jízdě“ na
trati Krupá- Kolešovice a přejezdech P235, P236,P237, v k.ú.
Kněževes u Rakovníka
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 o „ Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského Kraje ve
věci žádosti o poskytnutí dotace z programu 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu
 o zahájení stavebních prací chodníku na Husově náměstí, střechy
sušárny chmele a stodoly
 zhodnocení Ankety občanů - Co by jste rádi zachovali, změnili,
rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili?
 o opuštění pozemků v pronájmu Družstvu Agrochmel Kněževes
pro cesty
 o žádosti s umístěním telekomunikačního zařízení na budově
základní školy
z veřejného zasedání 8.12.2020
Zastupitelé schválili
 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
 majetkovou a dokladovou inventurní komisi ve složení
majetková: úřad, sokolovna, požární zbrojnice, knihovna,
benzinol: Předseda Josef Vlk, členové: Petr Pisár, Pavel Fišer, J.
Králička, Václav Skála
dokladová – předseda P. Bradáč, členové Eva Janotová, Milan
Tichai, Petra Konopásková
 odpisový plán za rok 2020
 Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Městem
Rakovník za účelem realizace akce „Cyklostezka Kněževes –
Rakovník“
 Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
akce „Cyklostezka Kněževes - Rakovník“ s obcí Olešná a
Senomaty
 kalkulaci a cenu stočného na rok 2021 ve výši 42Kč/m3 s DPH
 ceník ke smlouvě o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu Marius Pedersen, a.s., na rok 2021
 Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
 podání žádosti o dotaci na akci „Kněževes – komunikace Jižní ul.“
v rámci Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021
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 podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na výstavbu a opravu cyklistických stezek, na akci „ Cyklostezka
Kněževes – Rakovník
 podání žádosti o dotaci Ministerstvo kultury, odbor umění,
literatury a knihoven – program Veřejné informační služby
knihoven pro rok 2021 – podprogram č.3. INFORMAČNÍ
CENTRA KNIHOVEN
 Smlouvu o nájmu nebytových prostor hala č. 13, Radek Ortcikr
– MONTITECH, Wintrova 649, Rakovník 26901, IČO:
70123748, DIČ: CZ7709031209, za cenu ročního nájemného ve
výši 27 848,-Kč +21% DPH, celkem 33 688,- Kč
 Střednědobý výhled 2021-2023 Základní škola a mateřská škola
Kněževes, okres Rakovník
Zastupitelé berou na vědomí
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Kněževes za rok
2020 Středočeským krajským úřadem Praha – Odborem kontroly
Audit Ministerstva financí ČR, Název auditu: Kanalizace Kněževes IV. a V. etapa
Informace ceny vodného na rok 2021, VSOR, valná hromada VSOR
Pojištění právní ochrany obce D.A.S. Rechtsschut z AG
Výměnu oken v bytovém domě Václavské náměstí 65
Stanovení termínů zasedání zastupitelstva 2020
Informace o rekonstrukci stájí v areálu hostince čp. 102
Informace o výsadbě zeleně ROS Fenix, ArboCare, spolupráce s
družstvem Agrochmel Kněževes – dělení polí
Úprava hodin pro veřejnost o vánočních svátcích
kancelář úřadu
23.12. středa
7.30-12.00hod.
28.12. pondělí 13.00-17.00hod.
30.12. středa
7.30-12.00hod.
Úřední hodiny pro veřejnost od 4.1.2021
Stále trvá úprava úředních hodin pro veřejnost v kanceláři úřadu a to v
pondělí 13.00-17.00hod. a ve středu 7,30-12.00hod. V nutném případě
se telefonicky domluvte tel. 313582206.
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Knihovna

21.12.
23.12.
28.12.
30.12.

12:00 - 17:00 hod
12:00 - 17:00 hod
12:00 - 17:00 hod
12:00 - 17:00 hod

Vzhledem k mimořádným opatřením výběr a půjčování knih předem
domluvte na tel. 725933816. Knihy budou vydány přes dveře.
Sběrný dvůr

23.12. 13:00 – 16:00 hod.
30.12. 13:00 – 16:00hod
2.1.2021 sobota 8:00 – 11:00 hod.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na místních komunikacích a
bohužel někdy i na chodnících, aby svá auta parkovali tak, aby mohli
pracovníci obecního úřadu řádně provádět zimní údržbu. Stává se, že
jsou auta zaparkována tak, že není možné projet ani malou technikou.
V případě, že nebudou komunikace průjezdné, nebude provedena zimní
údržba.
Covid 19
Veškeré
informace
ohledně
vydaných
mimořádných opatřeních, usnesení vlády ČR,
doporučení týkajících se obce a jejích občanů
najdete na webových stránkách obce (na titulní
straně v levém sloupci s obrázkem Covid 19).
Platby poplatků
Stále upřednostňujeme platby přes účet (5829221/0100), pokud nemáte
možnost využijte výše uvedené úřední hodiny. Pokud za Vás budou
platby provádět rodinní příslušníci, uveďte prosím jako variabilní
symbol číslo popisné.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
v září
Miloslav Chvalovský
Karel Kuklík

v říjnu
Stanislav Hrubý
Helena Pelcová

v listopadu
Věra Baziková
Jiří Amler
Dobruška Ulrichová
Libuše Dvořáková
Drahomíra Soukupová
Vladimír Zuska
Jana Nechlebová
Světluška Hálková
Jiřina Patráková
v prosinci
Václav Špaček
Emilie Svatková
Josef Černý
Miluška Němečková
Marie Kučerová
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Vítáme nové děti
Nicolas Andrei Catuna
Kristýna Poulová
Zora Kučerová
Sophia Kraftová
Dominik Matyska
Justýna Štětková
Adam Baláž
Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
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Opustili nás
Eva Krýlová Jaroslav Svatek

Ladislav Brabec

Petr Michálek Marie Filipová
Čest Vaší památce.

Gratulace k výročí 60 let svatby
Diamantová svatba – Špačkovi 10.9.20
Diamantová svatba – Ransdorfovi 23.12.20
Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění
a tolerance.

Vyhodnocení ankety 2021
Co byste rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali,
opravili……..?
Bylo rozneseno do schránek 388 anketních lístků, zpět se jich vrátilo 50
vyplněných, tedy 13% z celkového počtu. Některé lístky obsahovaly
jedno přání, některé vícero. Je to docela malý počet. Nicméně výsledky
zpracoval zastupitel pan M. Tichai do posledního možného přání či
změny. Kompletní přehled zpracovaný do oblastí najdete na obecních
webových stránkách na úřední desce. V tomto čísle zpravodaje najdete
spousty odpovědí či vysvětlení týkajících se vyslovených přání,
připomínek……
Podněty budou dle možnosti a finanční náročnosti zapracovány do
rozpočtu obce na rok 2021.
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Podněty
Počet hlasů
Oprava silnice a chodníku ke školce a celá Jižní ulice
8
Štrosova ul -nový chodník,vjezdy, zákaz vjezdu traktorů, oprava osvětlení, řešit parkování
7
Častější vývoz kontejnerů na tříděný odpad
6
Více laviček v parku na náměstí a u sokolovny, altán pro společná setkání
6
Výsadba ovocných stromů, více zeleně a cest v okolí obce
6
Zasázet keře na návsi, jedlé keře a stromy, okrasné dřeviny, kvetoucí trávníky, trvalky
5
Výstavy, přednášky, koncerty četnější, sportovní a soutěžní akce
5
Řešit nevábný prostor kolem býv. Obch. Centra
5
Údržba zeleně na návsi , suché větvě, údržba zeleně a prostranství obecně
4
Dům služeb - kadeřník, kosmetika, masáže, švadlena, kroužky pro děti i dospělé, keramika, sport … a pečovatelský dům
4
Podpora výstavby nádrží a tůní
4
Údržba chodníků obecně
4
Řešení nepořádku u sokolovny, parčík, dětské hřiště, více odpadkových košů apod. ,
3
Doprava (zpoplatněná) pro seniory - nákup, lékař apod., senior TAXI
3
Obnovit koupaliště v sadu u silnice směr KV, vyčistit
3
Cyklostezka Rakovník
3
Razantněji řešit mládež v obci - alkohol, nepořádek
3
Nový chodník - Krokova ul. V zatáčce
2
Nedostatek stromů a keřů - výsadba u fotbalového a dětského hřiště
2
Více spolupracovat s okolními obcemi, vzít si to dobré a zrealizovat
2
Dopravní značky STOP mají smysl jen 3 měsíce v roce a to ještě jen o víkendech, zrušit nebo zakrýt mimo dobu jízd historických vlaků
2
Nový chodník - ul. Nová
2
Bioodpad sběr a svoz
2
Zlepšit efektivitu obecních pracovníků pro péči o obec
2
Vylepšit výzdobu vánočního stromku
1
Cvičební pomůcky pro seniory- senior park - někde u hřiště
1
Na náměstí veřejné osvětlení ve starém stylu, stejně tak aut. Zastávka
1
Farmářské trhy
1
Údržba Karlovarské ulice, tráva
1
Přemístit úřad městyse do přízemí - pro seniory špatně dostupné
1
Podporovat místní spolky
1
Ptačí krmítka a budky
1
Přechod pro chodce před školou
1
Stůl na stolní tenis na hřiště nebo do parku
1
Jednání s církví - oprava fary
1
Bezpečnost v Karlovarské ulici - absence chodníku, nedodržování rychlosti
1
Tlampače do ulic
1
Vybudování poldrů
1
Kompletní výměna dešťové kanalizace
1
Prašnost v ulicích u JZD, ať zajistí úklid
1
Snížení rychlosti u ZŠ a zdrav. Střediska na 30km
1
Vodovod na hřbitov
1
Odbahnění potoka za humny
1
Osvětlení kostela o adventu
1
Získání Radovic zahrady do vlastnictví
1
Oprava věžních hodin na kostele
1
Chmelařská - výsadba keřů a zeleně
1
Chmelařská - oprava strouhy
1
Zrevidovat přání a stížnosti z minulé ankety, mnohé bez akce a bez odpovědi
1
U Klůců zhasíná lampa
1

Poděkování
1x spokojenost žádné přání a ni stížnost
1x poděkování za zvládnutí koronakrize
1x oprava hřiště a rezervační systém
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Shrnutí provedených a plánovaných akcí
Cyklostezka Kněževes- Rakovník - v roce 2017 byla zpracovaná projektová
dokumentace, v roce 2018 vydané stavební povolení, 2020 podána žádost o dotaci
na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud se vše povede a obdržíme dotaci,
plánujeme započít s výstavbou na podzim 2021 s ukončením výstavby cyklostezky
v první polovině roku 2022.
Komunikace, chodníky:
Po výstavbě kanalizace I.-V. etapa – Přílepská, Krokova, Chmelařská, Karlovarská,
Štrosova, Nová, Pražská byly opraveny komunikace v celé šíři.
Ještě v prosinci podáváme žádost o dotaci na rekonstrukci vozovky ulice Jižní u
Ministerstva pro místní rozvoj. Celkový rozpočet akce je kolem 20.000.000Kč,
max. výše dotace 10.000.000Kč, zbytek je z rozpočtu obce. Protože tento dotační
titul je vyhlášen jen na komunikace, budeme hledat další dotační titul na
rekonstrukci veřejného osvětlení a chodníků.
Na chodník realizovaný v roce 2020 Husovo náměstí od ul. Tyršova k Růžku
získána dotace ve výši 1 176 100,- Kč, celková cena rekonstrukce 1 238 000,- Kč.
Veřejné prostranství, zeleň:
Každým rokem se doplňují lavičky a odpadkové koše a koše na psí exkrementy.
Několikrát v týdnu se provádí úklid obce, svoz odpadkových košů a jiného
pohozeného odpadu hlavně po dětech a mládeži, kteří tvoří neustálý nepořádek.
Pravidelně jednou za rok se udržují stromy prořezem uschlých větví. Okolí rybníka
„na Kovárně“ je osázeno vzrostlými duby letními. Díky ornitologického spolku
Fenix bylo vysázeno mnoho stromů a keřů. Nad česačkami za celkovou cenu
256 136,-Kč , získána dotace ve výši 144 000,- Kč vysadila stromy a keře místní
firma Adama Karhánka ARBOR CARE.
Pomník padlých je osázen bílými pokryvnými růžemi a bílým barvínkem.
Úklid obce již druhým rokem provádí pouze tři techničtí zaměstnanci obce, kteří
mají v náplni práce i jiné technické zajištění chodu obce. Bohužel již druhým rokem
jsme nezískali pomoc z Úřadu práce na pracovníky pro údržbu veřejných
prostranství, což by nám jistě velice pomohlo k větší údržbě zeleně a úklidu, proto
děkujeme za pomoc občanů, kteří nám pomáhají se starat o okolí své nemovitosti,
jako to bývalo zvykem dřívějších dob.
V letošním roce bylo odvezeno kolem 108 tun listí a 87 tun posečené trávy.
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Kulturní akce: každoročně pořádáme samostatně, ve spolupráci se sdruženími,
spolky a i spolky a sdružení samostatně během roku různé akce, jak sportovní, tak
kulturní – zájezdy do divadla, sportovní odpoledne SDH a FK Kněževes, zábavy a
plesy ( dle ankety 2012 pořádáme i maškarní bál), rybáři pořádají rybářské závody,
Občanské sdružení Kněževes 21 století, z.s. pořádá zájezdy a jiné akce pro děti a
dospělé, naše knihovna městyse ve spolupráci s Rakovnickými turisty organizovala
akce pro děti i dospělé. Městys v letošním roce slavil i 150 let Kněževeské
knihovny, kdy připravil odpolední program s muzikou. Bohužel účast na těchto
akcích bývá malá, ale chceme poděkovat všem za podporu.
Oprava areálu památkové budovy Hostince č.p. 102– v roce 2013 byla opravena
část budovy hospody z rozpočtu obce za 3.000.000,- Kč., výčep, kuchyně, sociálky,
kotelna.
V lednu 2020 dokončena I. etapa opravy bývalých stájí areálu hostince (statika
budovy) a nyní pokračujeme II. a III. etapou. Na opravy jsme získali dotaci z
dotačního programu: 8.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra, Reg.
číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013042.
Celkové náklady na projekt: 7 588 468,47 Kč, celkové uznatelné náklady: 5 932
077,00 Kč.
Požadovaná výše dotace: 5 635 473,15 Kč (95%), Vlastní financování 296 603,85
Kč a nezpůsobilé náklady: 1 656 391,47 Kč celkem z rozpočtu obce 1 952 994,
32 Kč.
Cílem projektu je zřízení
komunitního
centra
v Kněževsi. Nejprve došlo
ke statickému zajištění
objektu bývalých stájí,
jelikož část konstrukcí
kleneb je v havarijním
stavu a byl nutný okamžitý
zásah.
Provizorní
konstrukce
statického
zajištění byla nahrazena
novou
konstrukcí
umožňující
provést
podchycení pat zdiva a dále pak i patní stažení budovy. Poté, co bylo provedeno
statické zajištění nosných částí konstrukce.
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Současné opravy provádí Stavební podnik
Rakovník spol. s r.o.. Po jejich dokončení
bude prostor využíván jako komunitní
centrum se zázemím. Vznikne tak další
prostor k setkávání se různých věkových
skupin, k výstavám, koncertům…..,
zázemí pro spolky a jejich různorodou
činnost….místo k obřadům, oslavám……
Budou provedeny i venkovní úpravy
dvora.
Jsou zde navrženy dlážděné
komunikace pochozí i pojezdné, mlatové
plochy i zatravněné plochy s lavičkami.
Centrální mlatová plocha může být
využita příležitostně pro venkovní
divadlo či zde instalovat mobilní taneční
parket. Navazující zatravněná plocha je
částečně uvažována jako rezerva pro
budoucí zřízení dětského hřiště.
Celý areál je památkově chráněn.

Oprava majetku obce: V listopadu byly dokončeny opravy střechy stodoly u
sběrného dvora a střechy sušárny chmele, na které byla získána dotace ze
Středočeského kraje ve výši 1 017 000,- Kč, celková cena oprav 1 326 077 Kč, podíl
obce 309 077,- Kč.
Víceúčelového hřiště:
Na jaře byl kompletně vyměněný umělý povrch víceúčelového hřiště, doplněny
ochranné sítě, nové sloupky a síť na tenis a spuštěný rezervační systém na webových
stránkách obce.
Kanalizace VI. a VII. etapa: pokračujeme v přípravě výstavby posledních etap VI.
a VII. splaškové kanalizace. Týká se nemovitostí za kolejemi směrem na Rakovník
a Chrášťany. V roce 2021 je plánováno vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotace,
které bychom chtěli využít.
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Výstavba vodních ploch:
Městys podal v minulých letech
žádost na Státní pozemkový
úřad o výstavbu nádrže ve
směru na Přílepy a Kolešovice.
V současné době je zpracovaná
projektová dokumentace před
stavebním
povolením
na
výstavbu Nádrže II. směr
Přílepy. Vodní nádrž bude
ohrázována po celém obvodu
nádrže. Realizace zatím není
známa, bude záležet na získání
dotace, předpokládaná možnost realizace rok 2022.
Příspěvek na sociální automobil
Umístěním loga městyse jsme přispěli
na nákup sociálního automobilu Dacia
Dokker pro poskytovatele sociálních
služeb „Domov Kolešovice“ částkou
9.680,-Kč.

Získané dotace v roce 2019:
Výstavba kanalizace 6.371.333,05 Kč
Hasiči
80.800,-Kč
Volby EU
18.061,-Kč
Celkem
6.470.194,-Kč

Získané dotace 2020
Výstavba kanalizace 6.461.703,35Kč
Chodníky
1.176.100,-Kč
Hasiči
217.034,-Kč
Volby
47.000,-Kč
Střechy
1.017.000,-Kč
Výsadba stromů
144.155,-Kč
COVID
1.313.750,-Kč
Celkem
10.376.742,35Kč
Alena Králičková, starostka
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Odůvodnění dopravního značení „Stůj, dej
přednost v jízdě“ na železničních přejezdech
Na základě vašich dotazů a žádostí na odstranění
dopravních značek na železničních přejezdech jsme
oslovili Správu železnic, státní podnik s dotazem
z jakého důvodu byly značky umístěny, případně jestli by nešlo
omezení dopravního značení jen na dobu prázdnin, kdy jezdí parní
vlaky.
Zde je přepis oficiálního vyjádření Správy železnic, st. podnik:
Pokud u přejezdu není osazena dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost
v jízdě“, musí být zajištěna délka rozhledu pro zastavení silničního
vozidla před přejezdem. V realitě to znamená, že pokud se vozidlo blíží
k přejezdu už z určité vzdálenosti, která je dána příslušnou normou, a
která je závislá na třídě a typu komunikace musí být ničím nerušený
rozhled na trať. Tento rozhled na trať musí být zajištěn po celou dobu,
kdy se vozidlo přibližuje k přejezdu. Délka tohoto rozhledu na trať je
závislá na traťové rychlosti. Pokud není možné zajistit ničím nerušený
rozhled, např. stromy či jiné překážející objekty na cizích pozemcích,
musí být před přejezdem osazena dopravní značka P6 „Stůj, dej
přednost v jízdě“ a rozhledy silničního vozidla na trať se uvažují až
z tohoto místa. Na trati Krupá-Kolešovice jezdí kromě historické
kolejové dopravy i nepravidelná doprava a celoroční pravidelná údržba.
Tato situace se týká přejezdů P235 v km 8,536, silnici III. třídy č.
2274/1, P236 v km 8,866, silnici II. třídy a P237 v km 9,620, silnici III.
třídy 2276/2 k.ú. Kněževes u Rakovníka, kde z důvodu nevyhovujících
rozhledových poměrů pro bezpečné přejetí železničního přejezdu není
možné odstranit dopravní značku P6“Stůj, dej přednost v jízdě“.
Dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ bylo řádně projednáno
a schváleno dopravním inspektorátem Policie České republiky
v Rakovníku a odborem dopravy Městského úřadu Rakovník.
S pozdravem Ing. Juraj Gánovský, náměstek pro provoz
infrastruktury, Oblastní ředitelství Praha
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše mobilní
aplikace – V OBRAZE umístěná na titulní
straně
našich
webových
stránek
www.mestys-knezeves.cz ke stažení.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené
zprávy,
dozvíte
se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace
se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Odpady
Na prosincovém veřejném zasedání schválili zastupitelé navýšení
poplatku za odpady na 800,-Kč na osobu a rok, stejně tak na nemovitost
nebo byt, kde není k trvalému pobytu hlášená žádná osoba.
Bohužel zvýšení poplatku je
nemilé, ale nutné. Náklady na 1
obyvatele už jsou k 30.10.2020
přes 1.000,-Kč a vzhledem
k narůstajícím
cenám
a
zvyšujícímu se množství odpadu je
navýšení nevyhnutelné. Stále se
někteří občané chovají nezodpovědně a systém třídění nerespektují.
Nezodpovědní jsou i Ti, kteří odkládají odpad ke kontejnerům na
tříděný odpad. Myslím, že všichni známe barvy a umíme číst, co do
kterého kontejneru patří. Sešlapat krabice a rozdělit folie, umýt
kelímky, tetrapaky do jednotlivých kontejnerů přeci není problém.
Doma si do ledničky dáváte také jen to, co tam patří. Navíc se
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v kontejnerech objevuje odpad, který tam vůbec nepatří. Takový odpad
po vytřídění končí opět na skládce a my ho draze zaplatíme.
Do konce prosince firma Marius Pedersen a.s. znovu označí nálepkami
jednotlivé kontejnery obrázky komodit určených do určitého
kontejneru. Doplní odcizenou oranžovou popelnici na tetrapaky ve
Chmelařské ulici.
Navíc odložení odpadu ke kontejnerům je
založení černé skládky a hrozí sankce až do výše
50.000,-Kč. Doposud jsme této možnosti
nevyužili, ale budeme muset začít neukázněné
pokutovat. Okolí sběrných míst několikrát do
týdne uklízí zaměstnanci obce, aby nepořádek
nezadal dalšímu odkládání odpadu.
VELKÉ DÍKY VŠEM KDO TŘÍDÍTE
Platby za odpad na rok 2021 od února
Vzhledem k tomu, že známky nalepené na
popelnicích jsou platné i pro následující rok, nemusíte na úřad. Platbu
můžete provést bezhotovostně na č. účtu 5829221/0100, VS 1340 od
počátku února na pololetí nebo na celý rok jak jste zvyklí.
Svoz odpadu do konce roku
Svoz popelnic bude probíhat stejně – každé liché pondělí
28.12.2020 , 11.1.2021 a dále….
Dle informace ze svozové firmy Marius Pedersen a.s. budou popelnice
od příštího svozu vyváženy v rozmezí od 6.00-22.00 hodin. Popelnice
vystavujte na ulici v neděli večer, aby nedocházelo k nedopatření, jako
den svozu 14.12.2020.
Plasty v pytlích od domu budou sváženy 25.12.2020, dále každý
poslední pátek v měsíci jako doposud.
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Prosba
Jako každý rok prosím, až budete likvidovat
obaly od vánočních dárků, roztřiďte obaly na
papír, plasty…... Krabice rozšlapejte!!!!
Pokud budou kontejnery v tu chvíli plné,
vyčkejte na jejich vyprázdnění nebo odvezte
obaly na sběrný dvůr po Vánocích 30.12.2020.
Stočné
Stočné za 1m3 v roce 2021 zůstává ve stejné výši tzn. 42,-Kč. Prosím
ty, kteří máte platbu paušálem a nastavený trvalý příkaz z minulého
roku, zkontrolujte jeho výši. Stále se tvoří nedoplatky vzniklé změnou
výše poplatku od 1.1.2020 ze 40,- na 42,-Kč.
1 osoba v RD 36 m3 x 42,- 1.512,-Kč/rok
1 osoba v bytě 35 m3 x 42,- 1.470,-Kč/rok
internát
18 m3 x 42,756,Co do kanalizace nepatří, co zvyšuje náklady na opravy čerpadel?
Vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli
je už na kanalizační řad připojena
většina domácností je na místě
znovu
připomenout
základní
informace. V letošním roce obec
stály opravy čerpadel přes
100.000,-Kč. Jejich nefunkčnost
byla způsobena nahromaděným
odpadem v kanalizaci. Jedná se o
vlhčené ubrousky, hygienické
potřeby, tuky, oleje, zbytky jídla.
Toto do výlevek a WC nepatří.
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SDH Kněževes
Tento rok jsme vyjeli celkově k 37 výjezdům, z toho byly nějaké požáry
polí, domů, dopravní nehody, odstraňování následků po dešti a větru,
technická pomoc a zálohy pro HZS Rakovník, pohotovost na vlastní
stanici v Kněževsi.
Díky dotaci ze Středočeského kraje a podpory obce jsme získali část
výstroje a výzbroje pro výjezdovou jednotku, ochranné obleky, rukavice,
obuv, helmy a tímto děkuji starostce a zastupitelům obce za podporu a tím
připravenost jednotky pomáhat.
Podporu jsme také obdrželi na soutěžní družstvo dětí a žen.
Těšíme se na další dobrou spolupráci a jsme vždy připraveni pomoci.
Chtěl bych také vyzvat občany Městyse Kněževes, kdyby potřebovali v
této nelehké době pomoci, aby nás neváhali kontaktovat. Rádi
pomůžeme, vždyť jsme tu pro vás.
SDH Kněževes v roce 2021 plánuje oslavy 170 let od zakoupení první
hasičské stříkačky, jste všichni vítáni tuto slavnostní chvíli společně
oslavit, budeme vás v předstihu informovat.
Všem občanům přeji do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
za SDH Kněževes starosta a velitel výjezdové jednotky
Josef Žemlička
Informační panely
Určitě jste již všimli, že po obci jsou
rozmístěny nové informační tabule, ze
kterých se dozvíte spoustu zajímavostí
týkajících se objektů neb míst, kde jsou
umístěny. 3 panely u chodníku od
úřadu k čp. 55 jsou věnovány éře
chmelové, typické pro Kněževes.
Grafické návrhy a texty připravil
Roman Hartl.
V budoucnu se objeví i panel u
sokolovny, nádraží, kostela sv. Jana
Křtitele na hřbitově.
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Základní škola
Letní vzdělávací dny na základní škole v Kněževsi
Ve dnech 3. – 6. srpna 2020 se naše škola po dlouhé nucené pauze opět
otevřela žákům.
S nadšením jsme vstoupili do projektu Asociace školních sportovních
klubů ČR s názvem Vzdělávací dny. Program vznikl s podporou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem snížení dopadů
na vzdělávání žáků z důvodu uzavření škol v době nouzového stavu
ČR.
Velmi nás potěšil velký zájem ze strany žáků i jejich rodičů. Žáci tak
byli rozdělení (většinou po třídách) do dvou skupin. Každá skupina
měla pedagogem a asistentem pedagoga vytvořený celodenní program,
jenž sestával z dopoledního naučně-populárního vzdělávání a
odpoledních volnočasových aktivit.
Učitelé se během vzdělávacích dnů zaměřili na v běžném vyučování
méně používané metody výuky, jako je např. badatelská výuka,
kooperativní výuka, názorně demonstrační metody, experimentování či
didaktické hry. Opomenuta nebyla ani výchova estetická či
tělovýchovná, při které jsme hráli kolektivní hry, jež žákům velmi
chyběly.
Díky dotaci MŠMT, které prostřednictvím programu AŠSK zajistilo
vzdělávání žáků po ekonomické stránce, mohla se tak část vzdělávání
organizovat i mimo prostředí školy. Žáci tak měli možnost navštívit
výstavu v Muzeu T.G.M. v Rakovníku, divadelní představení
organizované Městskou knihovnou Rakovník či sportovní program
v SK Mek GYM, z.s. v Rakovníku.
Za všechny pedagogy bych ráda poděkovala všem, kteří nám
s přípravou Vzdělávacích dnů pomáhali ať již vlastním programem ve
svém osobním volnu či ochotnou výpomocí při zajištění praktických
činností.
Díky těmto lidem tak mohli např. jedno krásné dopoledne strávit žáci
první skupiny na ranči paní Jiřiny Červenkové v Olešné, která nás
nechala nahlédnout do života koní. Děti měly možnost koně nejen
vyčistit a nakrmit, či se svézt, ale dozvěděli se i spoustu zajímavostí o
péči o tato krásná zvířata.
Velké poděkování patří i paní Radce Šatné z pošty v Kněževsi, která
ukázala žákům zázemí pošty, povyprávěla o práci poštovní
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doručovatelky a nechala žáky, aby si samy orazítkovali své
korespondenční lístky se vzkazy z „letní školy“. Milým překvapením
byla i pozornost pošty ve formě výtvarných potřeb, omalovánek a
vystřihovánek pro děti.
O spokojené žaludky našich malých strávníků se starala firma pana J.
Vrábíka. Děti tak měly zajištěný teplý oběd, který tvořila nejen polévka
a hlavní jídlo, ale i ovoce či sladkost.
Pro zpestření jsme jeden den dali přednost mezi dětmi tolik oblíbené
pizze. Majitelé Farmy světa v Kněževsi ochotně připravili dětem pizzy
„na míru“ a nad rámec naší objednávky jim zajistili i pitný režim.
Věřím, že všem, kdo se na přípravě Vzdělávací dnů větší či menší mírou
podíleli, bude velkým poděkováním radost žáků z aktivně strávených
dnů, které vedly nejen k zopakování vědomostí, či prohloubení
dovedností, ale také k upevnění pozitivních vztahů v rámci třídního i
školního kolektivu.
Mgr. Vlaďka Gregorková Vicjanová, DiS.
Poděkování ze základní školy
Velice děkujeme panu Petru Vlasákovi z Přílep za
notebook, který věnoval našim žákům pro
distanční výuku v době přerušení provozu školy
v minulých týdnech. Jeho vstřícnost a rychlá
pomoc nás mile překvapily. On-line výuka ve
škole momentálně skončila, ale s digitální
technikou pracujeme dál.
Nové knihy pro školu
Základní škola a Mateřská škola
Kněževes je začleněna do projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
(MAP II).
Cílová skupina projektu MAP ORP
Rakovník II se sestává převážně ze
škol a školských zařízení. Hlavním
přínosem realizace projektu ve výzvě
MAP II je budování komunikace mezi regionálními základními a
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mateřskými školami, zlepšuje se spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a
veřejností.
V rámci uvedeného projektu byly osloveny
školy do projektu zapojené, tedy i naše škola, s
nabídkou možnosti čerpání finančního
příspěvku ve výši 10 000,- Kč. Tyto peníze
musely být využity k nákupu pomůcek, které
podpoří rozvoj čtenářské, matematické nebo
digitální gramotnosti. Po vzájemné dohodě
mezi všemi pedagogickými zaměstnanci školy
jsme dospěli k závěru, že peníze využijeme
k nákupu dětských knih, kterými doplníme
školní knihovnu o nové, modernější, dětem
blízké tituly. Snažili jsme se vybrat takové
knihy, aby je mohli číst žáci všech ročníků.
Během slavnostního předávání pomůcek, které proběhlo 25.06.2020
v sídle Rakovnicko, o.p.s. v Lubenské ulici v Rakovníku, byly
zástupkyni školy Mgr. Věře Švelchové, předány tyto knihy. Pro
nejmenší žáky 15 ks knihy „Teta to plete“ od Ivony Březinové, dále 15
ks knihy „Kdo zabil Snížka?“ od Petry Soukupové, 15 ks knihy Miloše
Kratochvíla „Strašibraši aneb tajemství věže v Kamsehrabech“ a
konečně 4 knihy od Ivony Březinové „Kluk a pes“.
Všechny knihy využíváme k mimočítankové četbě v rámci vyučování i
k rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářském klubu. Doufáme, že
knihy děti upoutají a probudí v nich zájem o další četbu. Jsme rádi, že
se
můžeme
projektů MAP
účastnit.
Mgr. Věra
Švelchová
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Školní rok 2020/2021 v mateřské škole
Tento školní rok je pro nás byl velkou neznámou, co a jak bude…, s
uzavřením školky na jaře spojené s pandemií Covid 19, jsme měli
rozpracovaných několik projektů a šablon z ministerstva školství,které
jsme neměli ukončené, proto jsme se pokusili jich co nejvíc stihnout,
protože bylo pravděpodobné, že další vlna pandemie vše zase uzavře.
Měsíc září byl proto plný
výletů a zážitků v přírodě.
Navštívili jsme křivoklátskou
stezku, kde děti poznávaly
listnaté a jehličnaté stromy,
porovnávali jsme jejich šišky,
na naučných tabulích jsme
zjišťovali, jak vypadají houby
jedlé a nejedlé, pokusili jsme se
nějakou houbu i najít a
podařilo
se
nám
najít
muchomůrku červenou. Další
týden jsme vyjeli na lánskou
stezku, kde si děti prošly veliký
okruh stezky a využívaly své
poznatky z předešlé stezky,
měly různé úkoly, co mají najít
v přírodě. Navštívili jsme i
Lánskou oboru s daňky a jeleny. Poslední veliký výlet byl za hledáním
pokladu princezny, navštívili jsme hrad Křivoklát, kam jsme jeli
vlakem, pro děti veliký zážitek, společně jsme došli k hradu, kde na nás
čekal průvodce, který nás provedl hradem a řekl jim mnoho
zajímavostí. Po prohlídce jsme šli hledat poklad, který ztratila
princezna. Všechny tyto výlety byly zaměřené na zkušenosti dětí a
získávání nových poznatků formou prožitkového učení. Děti měly tyto
výlety zadarmo, peníze jsme získali z výše zmíněných projektů. Za
projekty stojí mnoho hodin plánování a papírování, ale doufám, že jsme
udělali dětem i rodičům radost a společné výlety si užili.
V rámci dopoledního vyučování, jsme zapojili několik projektů, vždy
zaměřené na něco...tímto chceme poděkovat p. Komžíkovi, za velice
krásně zpracovaný projekt o rybách, měl pro děti připravené mnoho
pomůcek, u rybníka jim řekl mnoho zajímavostí, vše měl připravené
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praktickou formou, kde si děti mohly vše vyzkoušet, ohmatat. Také
děkujeme p.Kuklíkové za projekt knihovna, kde se dětem věnovala v
místní knihovně, pokusila se dětem předat lásku ke knihám. Také
děkujeme p. Gregorovi za projekt zahradník, kde se děti seznámily, co
se dělá s plodinami na podzim.
Na společných procházkách obcí jsme sbírali kaštany, bukvice, žaludy,
zajeli jsme i do zámeckého parku v Kolešovicích, nazpátek jsme šli z
Kolešovic pěšky, děti byly nadšené a zvládly vše na jedničku..
Nasbírané podzimní plodiny jsme dovezli na Olešnou, kde jsme
nakrmili místní daňky, pro děti zážitek, neboť daňci se k nám hned
seběhli a jedli dětem
přímo z ruky, poté jsme si
prošli přilehlý les, kde
děti z přírodnin stavěly
domečky
pro
lesní
skřítky.
Situace je teď taková, že
nemůžeme
pořádat
setkání rodičů ve školce a
ani pořádat každoroční
vánoční besídku,vánoční
jarmark, ale ze vzniklé
situace chceme čerpat
aspoň něco pozitivního,
tak plánujeme prožít tento
předvánoční čas v klidu a
pohodě. Nazdobili jsme
společně s dětmi venku
stromeček, přidali jsme
betlém, děti každý den
plní úkoly od Ježíška, kde
jim ve třídě nechává dopis s pohádkou a úkolem. Těšíme se na zpívání
vánočních koled, pečení cukroví, dětem chceme přiblížit staré vánoční
zvyky...těšíme se na tu vánoční pohodu, která bude ve školce probíhat
bez stresu a v klidné vánoční atmosféře..., zkuste tento čas zpomalit a
věnovat se své rodině, vánoce nejsou jen o dárcích, ale hlavně o rodině,
která je v tento krásný čas spolu. Přejeme vám za celý kolektiv krásné
Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
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Veronika Blechová
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Sázíme nové stromy a keře
Členové ornitologického spolku Fénix společně s fi ArborCare (Adam
Karhánek) za podpory a financování Městyse Kněževes realizovali
další etapu dovýsadby v areálu „Europark“, tentokrát na severním
obvodu o ploše 1000m2 vráceném družstvem Agrochmel. Vzhledem k
vhodným podmínkám, kdy se po několika letech podařilo dostat do

půdy dostatek vláhy díky podzimním srážkám, jsme vysadili 6
ovocných stromků, jedná se o polokmeny hrušní, jabloní a třešní,
které budou za několik let přinášet svými plody možnost osvěžení pro
kolemjdoucí, ale i pro zvěř a ptáky. Z větších jedlých keřů jsou zde 3
moruše černé, výborné a sladké letní zapomenuté ovoce a také 6 lísek
obecných.
V linii podél polního celku byl dále vysazen remíz z 10 druhů menších
keřů, které vytvoří do budoucna hnízdní možnosti pro ptáky a drobnou
zvěř.
Velkým přáním je i návrat bažantů a koroptví, které zde dříve hnízdily.
Většina keřů má jedlé plody a tak zde vznikne zároveň i spižírna pro
zimující strnady, pěnkavy, kosy, konopky , stehlíky a další. Výhled do
krajiny tu na jaře ozdobí množství kvetoucích keřů a na podzim barevné
listí a množství plodů.
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Sazenice byly ošetřeny proti okusu zvěří a předpokládá se i následná
péče v dalších několika letech.
za ROS Fénix , Milan Tichai
U sv. Donáta vzniká krásná alej ovocných stromů
Zatím je vysázeno v této 1. etapě 8
vysokokmenných jabloní
(BANÁNOVÉ, ONTARIO,
MELODIE, GRÁVŠTÝNSKÉ,
MATČINO, ZVONKOVÉ,
PRŮSVITNÉ LETNÍ) a 45 keřů - jedlé
pro lidi - moruše, muchovníky, bezy,
aronie a jedlé pro ptáky a zvěř všechny + kaliny, zimolezy, řešetláky
a růže šípkové.
Přejme si, ať se dožije 22. století.
Alej by mohla vést jednou podél cesty
až na Staré hory a měřit 1,5 km, zatím jsme osázeli 150 m.
Milan Tichai
Vážení příznivci krmítek,
již tradičně se ozýváme s příchodem
podzimu s pozvánkou na třetí
ročník Ptačí hodinky – sčítání
ptáků na krmítkách, které proběhne
8. – 10. ledna 2021. Ačkoli je
termín dalšího sčítání ještě daleko,
je právě teď nejvyšší čas pustit se do
příprav, abychom měli v lednu na
krmítku živo. Pozorování ptáků na krmítku nás totiž baví. V roce 2019
přesáhl počet sčitatelů hranici 14 000 účastníků a v roce 2020 dokonce
20 000 sčítajících. Věříme, že i další ročník bude lámat rekordy!
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Podpořte českou kulturu nákupem vstupenek
Městys Kněževes pro Vás pravidelně pořádá zájezdy na divadelní či
muzikálové představení do pražských divadel. Bohužel letošní rok
kultuře vzhledem k situaci moc nepřál.
Komedie Velká zebra aneb jakže se to jmenujete v hlavní roli
s Ondřejem Vetchým, se v březnu neodehrála z důvodu nemoci
jednoho herce. Pro velký zájem jsme ale na toto představení zakoupili
vstupenky na další termín, jenže se divadla opět uzavřela. Nicméně nám
divadlo PALACE nabídlo náhradní termín v neděli 14.2.2021.
Pokud váháte, co pod stromeček pro Vaše blízké přijďte si zakoupit
vstupenky na nabízená představení.
A jestli máte raději muzikály a jste fanouškem písniček Waldemara
Matušky, jsou k mání vstupenky na muzikál Láska nebeská.
Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři úřadu. Pokud se představení
neodehraje z důvodu uzavření divadel, vstupenky jsou stále v platnosti
na náhradní termín.
Velká zebra aneb jakže se to
jmenujete – neděle 14.2.2021,
od 14.00hod., Divadlo PALACE, za
450,-Kč i s dopravou (odjezd
11,45hod z Rakovníka, 12.00hod
Kněževes)
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, J.
Dulava, M. Hudečková a další
Láska nebeská – pátek 12.2.2021,
od 18.00hod, Divadlo BROODWAY, za 630,-Kč
s dopravou (odjezd 15.30hod z Rakovníka, 15,45hod
Kněževes)
Hrají: N. Konvalinková, J. Vágner, V. Zavřel, B.
Slezáček, S. Pogodová, M. Peroutka a další
Duchařská komedie o lásce až za hrob, ale také o tom, že
život se nesmí brát moc vážně, a to ani po smrti.
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Tip na výlet
Questingové trasy na Rakovnicku
Kdo by alespoň jednou nezatoužil najít poklad, získat tajnou mapu
k pirátskému zlatu a prožít dobrodružství jako z románu! S jistotou
Sherlocka Holmese louskat zapeklité šifry, odkrývat tajemství a hledat
indicie ...Líbí se vám ta představa? Vydejte se tedy na Křivoklátsko
a Rakovnicko a zahrajte si questing. Questing,
čili hledačka, je zábavná hra, při které si
užijete vzrušení lovce pokladů. Při questingu
postupujete od hádanky k hádance, od šifry
k šifře, až na samém konci získáte kód
složený
z písmen
a čísel.
Jak na to?
Na následujícím odkazu najdete podrobnosti
a spoustu dalších hledaček na různých
zajímavých místech Rakovnicka
Questing - Místní akční skupina Rakovnicko
(mas-rakovnicko.cz)
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Toto číslo zpravodaje a další čísla jsou na doporučení zastupitelů
zdarma k mání ve vestibulu úřadu společně s dalšími
informačními letáky. V potravinách Vrábíkových, drogerii
Růžičkových, cukrárně Dvořákových, v kanceláři úřadu.

Pokud máte nějaký zajímavý námět, starou fotografii, informaci
z obce a chcete ji uveřejnit, budu ráda, rozšíříme tak obsah zpravodaje
o postřehy občanů.
Děkuji a přeji Vám všem krásné Vánoce.
Zdenka Malafová
Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 200 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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