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Veřejná zasedání Městyse Kněževes



















z veřejného zasedání dne 31.3.2015, zastupitelé schválili
podpis smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pozemek KN č.1178 o
výměře 322m2, dočasný zábor plochy 58m2 (k opravě vozovky I/6)
podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti O2 Czech Republic a.s. –
pokládka přípojky komunikačního vedení objekt kontejneru O2 u vodojemu parc.č.
1241/1, 1205/4, 1205/95, 1205/96 k.ú. Kněževes u Rakovníka, služebnost zřízena za
jednorázovou náhradu 16.350,-Kč + DPH
poukázání každoročního nájemného 3.398,- Kč, za výkon práva myslivosti na
pozemcích v k.ú. Kněževes u Rakovníka, k použití na financování obecně prospěšných
akcí Mysliveckého sdružení Přílepy – Kněževes po dobu volebního období 2014 – 2018
vnitřní směrnici č. 1/2015 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městys Kněževes“ s platností od 31.3.2015, tímto dnem se ruší v plném rozsahu
vnitřní směrnice č.1/2014 ze dne 18.12.2014
souhlasí se sloučením Svazku Měst a obcí Rakovnicka ( IČO:711903350,se sídlem
Husovo nám. 255, 26901
Rakovník) a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti ( IČ: 47020504, se sídlem Husovo nám.255,26901 Rakovník)
takovým způsobem, že Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
zanikne a veškerá jeho práva a povinnosti přejdou na Svazek měst a obcí Rakovnicka,
a to k rozhodnému dni stanovenému nejvyššími orgány jednotlivých dobrovolných
svazků, členskou základnu SMO Rakovnicka budou tvořit všechny členské obce Svazku
měst a obcí Rakovnicka a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti, po sloučení těchto svazků přijme nejvyšší orgán Svazku měst a obcí
Rakovnicka příslušnou změnu stanov svazku
Účetní závěrku za rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník
návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace za rok
2014 Základní škola a Mateřská škola Kněževes ve výši 220 734, 50 Kč
umístění pevné překážky na místní komunikaci ulice Jižní a upravení značení na ulici
slepou, úpravu provozu na místní komunikaci mají v kompetenci zastupitelé městyse,
úprava byla schválena Policií ČR a Městským úřadem v Rakovníku Odborem
dopravy, umístění pevné překážky na místní komunikaci podpořila většina obyvatelů
bydlící v Jižní ulici a stvrdila souhlas podpisem, proti byli pouze obyvatelé
výběr firmy na realizaci dopravního značení dle pasportu Firmu HPN projekt s.r.o. za
celkovou cenu 154.333,08 Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy o dílo
příspěvek ve výši 10.000,-Kč a pověřují starostku podpisem Darovací smlouvy
s Oblastní charitou Červený Kostelec
podpis Smlouvy o postoupení práv s nakládáním s majetkem městyse Kněževes
Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka, „Prodloužení vodovodního řadu –
ČOV“ vstupní cena 242.613,-Kč + podpis předávacího protokolu, ZM pověřují
starostku podpisem smlouvy
pronájem hospody čp.102 panu Dušanu Ševčíkovi, Ročov, od 1.4.2015, s platností
nájmu od 1.5.2015( plátce DPH) za nájemné 3.000,-Kč + DPH a pověřují starostku
podpisem nájemní smlouvy
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podání žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce hospody čp. 102 – 2. etapa“, (výměna
oken a rekonstrukce topení, stavební část kotelny) z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek, závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů projektu
podání žádosti o dotaci na projekt „ Bezpečné fotbalové branky a tréninkové vybavení
pro rozvoj mládeže FK Kněževes“, z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a
primární prevence a podpoří finanční závazek spolufinancovat projekt v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů projektu“, žádost podává FK Kněževes
pronájem místnosti č.2 o velikosti 15 m2 v přízemí a umývárnu o výměře 15 m2
v administrativní
budově čp.397 areálu Benzinol panu Dušanu Ševčíkovi z Ročova
za účelem kanceláře, cena nájemného 500 Kč/měs. + služby (el. energie, otop) na dobu
neurčitou
z veřejného zasedání dne 21.4.2015, zastupitelé schválili




žádost o vypracování nájemní smlouvy s ŘSD ČR o nájmu pozemku KN č. 1178
v katastrálním území Hořesedly, u obce Hořesedly, u katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník
změnu parametru kanalizační sítě u projektu , "Kněževes - splašková kanalizace 1.
etapa", nyní délka po digitálním zaměření činí 2915 m kanalizační sítě
z veřejného zasedání dne 26.5.2015, zastupitelé schválili










Závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2014 s výrokem bez výhrad a byla projednána zpráva
o výsledku kontroly hospodaření za rok 2014 s výrokem bez výhrad
účetní závěrku za rok 2014 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 2014 činí : 201.766,94 – zisk
pronájem nebytových prostor hala č.15. garáž č.2 paní Vendule Žemličkové za účelem
skladování spojovacího a stavebního materiálu
žádost o vydání souhlasu s provedením stavby, oznámení o vstupu na nemovitost a zahájení prací
společnost Šindy a.s. – zhotovitel stavby „TM_BTA_Rakovník_RAKNE_OK“, investor
Telefonica Czech Republic a.s.
zveřejnění záměru na úřední desce o pronájmu obecních bytů, u kterých je nutné sepsání
nájemních smluv podle platného občanského zákoníku
zveřejnění záměru na úřední desce o pronájmu části pozemku KN 627 požadovaná výměra
650m2 a části pozemku KN 628, požadovaná výměra 20m2 za účelem zahrady
SRPDŠ likvidaci starých okapů do šrotu, finanční zisk vloží do fondu pro děti ZŠ
výpověď p. Petru Dvořákovi z nebytových prostor v čp.102 dohodou a zveřejnění záměru
k pronájmu nebytových prostor (cukrárna) v čp.102

poplatek za odpad na 2/2 2015
Poplatek za svoz odpadu na 2. pololetí 2015 je dle OZV č. 2/2012 je splatný nejpozději do
31.8.2015 v kanceláři úřadu.
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Upozornění na platbu stočného
Připomínám domácnostem připojených na kanalizační řad splatnost paušální platby za ½ 2015
za likvidaci odpadních vod do 30.6.2015 v kanceláři úřadu.
Dále žádám vlastníky nemovitostí, kteří se připojili a ještě nemají uzavřenou smlouvu o
likvidaci odpadních vod, aby se do 30.6.2015 dostavili do kanceláře úřadu k jejímu uzavření.
Dále upozorňuji, že povinnost nakládání s odpadními vodami platí i pro občany, kteří zatím
napojeni nejsou. Mají povinnost dle zákona 274/2001 Sb. vyvážet jímky a doložit rok zpětně
doklady o likvidaci splaškových vod. Není vyloučené, že ve druhém pololetí roku navštíví obec
kontrola z odboru životního prostředí.

Omluva
Omlouvám se paní Fránové J. za nesprávné uvedení životního jubilea v minulém vydání
zpravodaje, správně oslavila 80té narozeniny. Gratuluji.
Zdena Malafová

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
v květnu
90 let Bazika Jiří
70 let Pastor Josef

v červnu
83 let Malafa Josef
83 let Izajová Vlasta
75 let Sábl Antonín
82 let Hálek Emil
85 let Kautová Miluška
89 let Hornofová Věra
80 let Fojtík Miloslav

v červenci
87 let Houžvička Zbyšek
70 let Tvarůžková Hana
93 let Svatek Jaroslav
83 let Česal Josef
85 let Kučera Milan
92 let Klikošová Anna

v srpnu
80 let Polata Václav
80 let Česalová Miloslava
80 let Konvalinka Čestmír

Vítáme nové děti
Lilien Žáková
Matyáš Kadlec
Filip Kapoun

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
V letošním roce nás opustili
Tyglová Jarmila, Englický Jaroslav, Černá Jana, Kuklík Tomáš, Zástěra Miloslav, Saktor Jiří,
Patrák Josef.

Čest jejich památce.
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Pasování na čtenáře
V pondělí 29.6.2015, od 9.00 hodin se v obřadní síni městyse koná čtvrté PASOVÁNÍ NA
ČTENÁŘE, kdy prvňáčci čtou z připraveného textu. Letos to bude z knihy Malý Bobeš od J.
V .Plevy. Malí čtenáři poté složí čtenářský slib, budou ošerpováni, pasováni mečem a na závěr
dostanou knihu a průkazku do knihovny na 1 rok zdarma.
Helena Kuklíková, knihovnice

Základní škola
S blížícím se koncem školního roku vrcholí i přípravy na rozlučkovém dopoledni. Vždy se na
něj tradičně připravují všechny ročníky. Hlavní tíha je na našich nejstarších, ale i ti nejmenší
připraví pro páťáky vždy nějaké překvapení. Celá tato slavnostní rozlučková akce je uspořádána
i pro rodiče a veřejnost. Doufáme, že nám počasí bude přát a budeme moci být na školní
zahradě. Je to akce, při které si žáci 5.ročníku víc než jindy uvědomí, že zanedlouho se
dennodenně
budou
setkávat
už
s novými kamarády. Ale u nás ve škole budou stále vítáni. Tak jako všichni ti, kteří naši školu
opustili v minulých letech a jsme s nimi stále v kontaktu. Máme radost z jejich úspěchů, o
kterých nás informují a zvláště když jejich práci ocení i ředitelé tamních škol. Pravidelně se
jarních třídních schůzek rodičů účastní i pan ředitel naší spádové školy 1. ZŠ Rakovník Mgr.
Karel Folber. Na posledním setkání rodičům sdělil, že naši žáci patří ve třídách mezi ty
prospěchově úspěšnější. Důležitým faktem je, že v 6. třídě většinou mívají podobné, někdy i
lepší výsledky než v 5.ročníku. Ty si pak udržují víceméně až do deváté třídy. S adaptací na
výuku ve větším kolektivu se během prvního čtvrtletí vcelku vyrovnají. Po pěti letech u nás a
poté na velkých školách mají pro život srovnání, které lidské hodnoty jsou pro ně důležité a
které
budou
uznávat.
Hřejivým
sdělením
o našich žácích je i to, že nepatří mezi žáky s kázeňskými problémy. Umí slušně komunikovat,
zapojují se do dobrovolných aktivit. Jak to ve světě bývá, cesta k úspěšným výsledkům ale není
vždy růžová. Stačí, aby se dítěti připletla při přestupu na novou školu dlouhodobější nemoc
nebo nenadálá událost. Proto je důležité v začátcích dětem pomoci orientovat se v novém
prostředí a povzbuzovat je. Jednou z věcí, které je učíme, je stavět se překážkám čelem, ne se
před nimi schovávat a už vůbec ne "dělat mrtvého brouka" a čekat, že někdo za ně problém
vyřeší.
Našim páťákům přejeme, aby překážek v novém prostředí měli co nejméně, brzy si zvykli na
různorodý kolektiv, začlenili se do něj, uplatnili vše, co se dosud naučili a byli spokojeni oni i
jejich rodiče. A jak se jim líbilo u nás? O tom vypovídají následující úryvky z jejich Dopisů
škole.
Dana Vondrušková, ředitelka školy

Milá školo, jsem rád, že jsem mohl tady strávit pět let, protože mi tu bylo moc dobře.
Poznal jsem nové kámoše i kámošky. Tady ve škole jsem se hodně naučil a já doufám, že
vy se taky něco naučíte nebo i přiučíte. Ale teď musím jít dál. Je mi to moc líto, protože
tato škola je úžasná.....
Milá školo, byla jsi tak velká a hezká a to se mně na tobě bude vždycky líbit. Byla jsi jako má
druhá rodina. Je mi moc líto, že z téhle školy musím odejít a že tato škola není do devítky......
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Milá kněževeská školo, užila jsem si tady krásné, ale i ty špatné chvíle. Nedá se nic dělat,
ale musím jít dál. Budou mi chybět super paní učitelky a to vybavení, které jsi měla. Paní
učitelky mě toho moc naučily. Chci jim za to poděkovat...
Milá školo, děkuji ti za tolik vědomostí a za tolik kamarádů. Jsi ta jediná, jsi ta nejlepší. Školo,
ty jediná víš, že ten kdo je moudrý a spravedlivý, může mít dobrou budoucnost. Nikdy
nezapomenu na ty chvíle, které jsem tu prožila a kamarády, které jsem tu měla...
Milá školo, zažil jsem s tebou ty nejlepší, ale i nejhorší chvíle. Třeba jednou na konci 3.
třídy jsem se musel naučit básničku z angličtiny. Den před vysvědčením jsem ji stále
neuměl. Odložilo se to na den vysvědčení. Tak jsem se to učil i cestou do školy, ale paní
učitelka na to zapomněla. Mně se tak ulevilo.....
Milá školo, děkuji ti za milé spolužáky a za hodné paní učitelky, které nám vše vysvětlí a na
příležitosti, které nám dávají. Jsi skvělá škola, naučila jsi mě vše, co potřebuji do Rakovníka.
Mám tě ráda, školo, a budu tě navštěvovat i nadále...
Ahoj školo, láme mi to srdce, ale už musím odejít. Éééé jako že bych umíral, to nééé, ale
musím jít o dům dál. Je to smutné. Ale čtvr´táci se těší, že už budou páťáci a budou páťáci
a budou vládnout, ale někteří se netěší, že už nás neuvidí...
Tak AHÓÓÓJ !

Základní škola
V letošním školním roce jsme
se zúčastnili soutěže ve sběru
papíru. Odvoz papíru nám
zprostředkovává už více než
30 let firma Odpady Chlumčák,
s.r.o. A právě tato firma
vyhlásila letošní soutěž, ze které
jsme vyšli jako vítězové !!!
Odměna, na kterou jsme
dosáhli, byla lákavá - 5 000 Kč.
Nasbírali jsme společně s Vámi
7 150 kg, v průměru na 1 žáka
152 kg.
Žáci si moc přejí nový herní prvek na naší zahradě. Tu v posledních letech přetváříme
na zázemí pro výuku i odpolední odpočinek při hrách. Peníze ze sběrů druhotných surovin
od SRPdŠ k tomu velkou měrou přispívají.
Eva Janotová, vychovatelka
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Rybářský spolek Kněževes
Rok 2015 pro nás začal jako vždy výroční členskou schůzí, která se opět konala v hasičárně, za
což hasičům děkujeme. Velký dík patří též Janu Vrábíkovi za sponzorské dary na naše akce.
Celý minulý rok byl velmi dobrý. Zorganizovali jsme rybářské závody, a to jak pro dospělé,
tak pro děti. Jejich organizaci se podařilo solidně zvládnout a z chyb se poučit. Na koupališti
bylo téměř po celý rok uklizeno. Náš spolek zde odpracoval většinu z celkových 284
brigádnických hodin. Zarybnění rybníka U Kovárny bylo v loňském roce na velmi solidní
úrovni. Je to i tím, že většina našich členů po ulovení ryby pouští, a za to jim patří pochvala.
Našemu spolku byla bezplatně pronajata Městysem Kněževes bývalá kotelna hned vedle
hasičárny. Už jsme začali s její renovací, ale bude potřeba ještě mnoho práce a času, než si
budeme moci říct – hotovo.
Dne 9. května jsme uspořádali rybářské závody pro dospělé. Oproti loňsku jsme začali se
zápisem již od 6.00 hod. ráno a v 7.00 už měli všichni nahozeno. Pravidla byla stejná jako loni,
tj. ryba do 20 cm (včetně) 1 bod, ryba nad 20 cm co centimetr to bod. Letos nám přijelo o 11
rybářů více, takže počet startujících se vyšplhal na číslo 34. A jelikož nás obecní úřad finančně
podpořil , mohli jsme nakoupit ceny ne pro prvních 10 vyhrávajících jako loni, ale hned pro
prvních 20. Nachytalo se mnoho ryb, takže se bylo i na co dívat. Na prvním místě se umístil
Václav Klich s 1379 body. Druhý skončil kněževeský Standa Brabec s 598 body a na třetím

místě Josef Slanař s 535 body. Co nás ale nejvíce těší, je to, že se přišlo podívat hodně lidí. Že
postáli, poklábosili, občas padla nějaká legrácka na úkor závodníka, poseděli u piva či klobásky.
Nikde nebyl vidět žádný spěch, prostě pohoda jak má být. I počasí se vydařilo.
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Na koupališti je již posekáno, padlé souše odstraněny, takže pejskaři a lidé chodící na procházky
tam již mohou zavítat. Jen prosíme, odpadky vhazujte do tamního koše. A na závěr, nejen pro
ty, kteří budou mít při lovu štěstí, jednoduchý receptík na kapra na cibuli.
1 kapr, 4 velké cibule, 200 g másla, sůl, kmín
Kapra naporcujeme a nasolíme. Po proležení ( do druhého dne ) vložíme do pekáče plátky
másla, na máslo pak kůží nahoru porce kapra. Pokmínujeme a pečeme v troubě asi 15 minut.
Než tento čas uběhne, tak si nakrájíme cibuli na silnější kolečka. Rozložíme ji po zapečeném
kapru a navrch dáme ještě plátky zbylého másla, popřípadě ho trochu podlijeme a pečeme
v troubě dalších 20 minut až cibule bude chytat zlatavou barvu. S bramborovou kaší tento
jednoduchý recept nemá chybu. Já si ho ještě vylepšuji tím, že kapra zfiletuji. Filet pak položím
kůží dolu a směrem od hřbetu dolů k břichu přeříznu všechny svalové kůstky. Řezy vedu ostrým
nožem cca 2 – 3 mm od sebe až ke kůži. Vypadá to složitě a zdlouhavě, ale není . A při troše
cviku se vám příprava kapra prodlouží jen o pár minut. Odměnou je to, že z něho již nemusíte
vybírat žádné kosti a konzumovat ho můžete jako každé jiné maso.

Za RSK M.Vondruška

Pozvánka na dětské rybářské závody
27. června 2015 U KOVÁRNY, od 8.00 do 13.00hodin, zápis od 7.30hodin, občerstvení
zajištěno
srdečně zvou pořadatelé
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Žákovský turnaj v šachu
Dne 30. května 2015 uspořádal šachový oddíl TJ Český Lev Kolešovice k
Mezinárodnímu dni dětí, šachový turnaj pro žáky. Turnaj se hrál v Sokolovně v Kněževsi.
Turnaje se zúčastnilo celkem 13 žáků z Rakovníka, Kolešovic, Kněževse, Mutějovic a Jesenice.
Hrálo se systémem každý s každým, partie na 30 minut, bez hodin (celkem 13. kol). Při
nedokončené partii se prováděl odhad konečné pozice. Na hladký průběh turnaje dohlížel
rozhodčí Ing. Satranský Jaroslav a organizátoři Hinz František a Kantořík Pavel.
Žáci i přes to, že účast byla slabší než na Vánočním turnaji, bojovali o každý bod. Od
začátku turnaje podával skvělý výkon Láska z Rakovníka, který zvítězil. Celkem získal
fantastických 11 bodů z 12 možných, při 1 prohře a 10 - ti výhrách. O dalším pořadí se vedl
tuhý boj. O 2. - 4. místo sváděli přetahovanou Jakub Vengrin z Mutějovic, Maxim Skřivan z
Rakovníka a Dominik Prchal z Jesenice. O konečném pořadí rozhodlo až poslední kolo, kdy
Prchal prohrál a skončil na 4. místě. O pořadí na 2. - 3. místě rozhodla při stejném počtu
získaných 9 – ti bodů vzájemná partie. Šťastnější byl Jakub Vengrin z Mutějovic, který
vybojoval 2. místo, když Maxima Skřivana porazil. Na 3. místě skončil Maxim Skřivan z
Rakovníka. Další pořadí viz tabulka.
Celkově se turnaj vydařil. Každý žák získal nějakou cenu. Všichni žáci podali bojovný
výkon a odcházeli s předsevzetím, že do příštího turnaje nastudují nějakou tu šachovou teorii,
aby mohli podat lepší výkon. Ceny do turnaje věnoval OÚ v Kněževsi a ZŠ Kněževes.

Ing. Hejda Václav
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ASEKOL - Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni kněževeští občané odevzdali k recyklaci 88 televizí, 17
monitorů a 608,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 88 televizí, 17 monitorů a 608,00 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 31,16 MWh elektřiny, 1 353,63 litrů ropy, 139,03 m3 vody a 1,31 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,13 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 26,95 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

EKO-KOM – Osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových (papír, plasty, sklo) jsme přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ (emise CO2 ekv. 56,512 tun, úspora energie
1 301 899 MJ).
Pro zajímavost uvádím přehled o vytříděném množství odpadu (papír, plasty, sklo) a objem
prostředků vrácených do pokladny městyse. Není to malá částka, ale přesto máme co zlepšovat.
V krajské soutěži „My třídíme nejlépe „ jsme se za rok 2014 umístili na 167 místě ze 407
hodnocených obcí 500 – 1999 obyvatel.
¼ 2014
2/4 2014
¾ 2014
4/4 2014

8,775 tun
8,504 tun
9,656 tun
9,000 tun

23.951,50Kč
22.627,50Kč
30.213,00Kč
23.218,50Kč

Celkem

35,935 tun

100.010,50Kč
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Přehled počasí v Kněževsi – zdroj: www.meteo.dusoft.cz
2015

leden
únor
březen
Duben
květen

Max.
teplota
°C
15,1
10,3
16,9
24,2
25,9

Min.
teplota
°C
-2,2
-8,7
-3,7
-2,9
3,6

Průměrná
teplota
°C
2,6
1,2
5,7
10,3
13,6

Úhrn
srážek
za měsíc
mm/m2
14,5
1,3
36,3
46,0
35,8

Nejvyšší
denní
úhrn srážek
mm/m2
2,5
0,5
11,7
19,8
11,2

Datum
nejvyššího
úhrnu
srážek
27.1.
23.2.
31.3.
28.4.
1.5.

Pro srovnání uvádím přehled počasí za stejné období v roce 2014
2014

leden
únor
březen
Duben
květen

Max.
teplota
°C
13,3
13,2
21,3
22,1
28,7

Min.
teplota
°C
-8,6
-2,5
-2,6
-2,9
4,7

Průměrná
teplota
°C
1,2
2,9
7,3
11,4
14

Úhrn
srážek
za měsíc
mm/m2
13
5,3
18,8
32,8
3

Nejvyšší
denní
úhrn srážek
mm/m2
4,6
1,0
5,8
6,1
2,3

Datum
nejvyššího
úhrnu
srážek
15.1.
3.2.
24.3.
21.4.
18.5.

Jan Hus
1370 (1371) – 6.7.1415
6. července si připomeneme 600sté výročí smrti Jana Husa,
náboženského myslitele, kazatele, reformátora, učitele, kněze. Je
označován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů.
Jeho památku uctíme položením květin u pomníku v kněževeském
parku.

připravujeme
Kněževeská chmelová šiška – XVII. ročník
Už po sedmnácté v sobotu 29. srpna od 14.00 hodin se koná
Kněževeská chmelová šiška v parku u kostela. I letos se můžou děti těšit
na skvělé soutěžní odpoledne plné her a soutěží (přetahovaná, česání
chmele pro všechny, skákání v pytlích, obruče HOLA – HOLA, hod
šiškou do nůše, pojídání špaget, překážková dráha, jízda na tříkolce,
podlézaná, malování. Večer dospělým zpříjemní kapela Šlapeton.
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PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 11 • 18 • 25. července a 1 • 8 •
15 • 22 • 29. srpna 2015



poloviční jízdné: děti od 3 do 15 let a důchodci



rodinné jízdné: 2 dospělí a 2 děti od 3 do 15 let



přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma



jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích historických vlaků



místenky jen pro skupiny od 30 osob, objednávky na info@khkd.cz týden předem



ve všech uvedených vlacích neplatí žádné slevy a jízdní výhody

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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