Kněževeský
zpravodaj
2015
číslo: 3

vyšlo: 9.10.2015
5,- Kč

Vydává Úřad městyse Kněževes
www.mestys-knezeves.cz
knezeves@knezevesko.cz

z veřejných zasedání
společenská kronika
základní škola
spolková činnost
různé
„Pouze život, který žijeme pro ostatní , stojí za to.“
Einstein

1

Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání dne 23.6.2015, zastupitelé schválili











smlouvu o spolupráci DIMATEX CS, spol. s.r.o. o sběru a převzetí nepotřebného
textilu, párové obuvi a hraček od občanů městyse Kněževes (textilní odpad), jedná
se o 1 ks kontejneru, umístěný ve sběrném dvoře, za úplatu 1815,-Kč s DPH, splatné
k 31.10. každého roku
sepsání nových nájemních smluv stávajícím nájemcům obecních bytů, u kterých
byla potřeba udělat oprava podle NOZ, smlouvy se sjednávají na dobu určitou 2 let
za stávající nájemné
schvalují smlouvu na pronájem části pozemku KN 627 – 650m2 a části pozemku
KN 628 – 20m2 za účelem zahrady za 3,-Kč za m2 na rok na dobu neurčitou, panu
JH a paní DV
výzvu k podání nabídky na „Rekonstrukci hospody č.p.102 – 2. etapa“ – kotelna stavební práce, topení a výzva „ Rekonstrukce hospody č.p.102 – 2. etapa – okna stavební práce a pověření k podpisu smluv o dílo s vybranou firmou
smlouvu o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., na pozemku parc. č. 24/1
dle KN a pozemku parc. č .3153, dle PK vedeného ve zjednodušené evidenci ,
zapsaných na LV č.10001 pro k.ú. Kněževes u Rakovníka za jednorázovou úplatu
v celkové výši 500,- Kč + 21% DPH 105,-Kč, přeložka STL plynovodu a 3 ks
přípojek v Jižní ulici
zhotovení kanalizační přípojky k hranici pozemku k č.p. 135, Kněževes, na náklady
městyse
z veřejného zasedání dne 22.7.2015, zastupitelé schválili









vybranou firmu Petr Bolech, Kněževes, IČO 76182541 na zakázku malého rozsahu
ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce hospody č.p. 102 – 2 etapa“
kotelna, za celkovou cenu 537.709.45Kč + 112.918,98 DPH a pověřují starostku
podpisem smlouvy o dílo
pronájem garáže č. 4, hala č. 12 a pověřují starostku podpisem nájemní smlouvy
s firmou Josef Hrenák, IČO 70123977, nájemní smlouva na dobu určitou za roční
nájemné 17.600,-Kč + 3.696,-Kč DPH
nájemní smlouvu na KN č. 1187 o výměře 58m2 za 20Kč/ m2/rok, celková výměra
322m2 a smlouvu stavebníka o provedení stavby s ŘSD ČR, správa Praha pro účel
stavby „ I/6 Hořesedly – průtah“ a pověřují starostku podpisem smluv

z veřejného zasedání dne 29.9.2015, zastupitelé schválili
smlouvu o zřízení služebnosti s vkladem do KN s fi. Česká
telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ 04084063, stavba podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 11010-051830,
TM_BTA_Rakovník_RAKNE_OK Kněževes za jednorázovou náhradu 16.220,Kč + 3.406,-Kč DPH, ZM pověřují starostku podpisem smlouvy s vkladem do KN
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Smlouvu o smlouvě budoucí k umístění jednosloupové trafostanice na pozemku p.
č. 1199/2, investor ČEZ Distribuce a.s., stavba „ Hořesedly RA_1048 ČSD –
stavební úprava TS, IE-12-6005416“ a zřízení služebnosti za jednorázovou úhradu
20.000,-Kč + 4.200,-Kč DPH a pověřují starostku podpisem smlouvy
firmu Konopásek Jiří, Kněževes na realizaci rozšíření veřejného osvětlení u garáží
za celkovou cenu 84.765,-Kč s DPH a pověřují starostku podpisem smlouvy o dílo
schvalují nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.5.2016 na pronájem 6m2 za
měsíční nájemné 145,- Kč + 31,- Kč DPH, celkem 176,- Kč, panu JZ, IČO:
14822733
smlouvu o zemědělském pachtu s Družstvem Agrochmel Kněževes
záměr o koupi části pozemku KN1301/5, KN 1302/1 a KN 696/1 o celkové výměře
90m2
záměr prodeje pozemku KN 1303 o výměře 90m2
podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 ve
výši 15.296,-Kč a pověřují starostku podpisem

Rekonstrukce
kotelny
v
„Hostinci Na Václaváku“ čp. 102
V letošním roce jsme požádali Středočeský
kraj Fond Kultury a památek o dotaci na
rekonstrukci kotelny a výměnu zbytku oken
v hospodě. Bohužel jsme nebyli vybráni.
Proto zastupitelé rozhodli provést jen
rekonstrukci kotelny z rozpočtu městyse.
Na základě výsledku výběrového řízení
rekonstrukci provedl pan Petr Bolech
z Kněževsi za částku 646.185,-Kč s DPH.
V září byla kotelna dokončena, následně
zkolaudována a uvedena do provozu.
Stávající
plynové
„vafky“
byly
demontovány.
V
předchozí
etapě
rekonstrukce hospody už byl do podlah
zabudován rozvod topení. Samotná kotelna
byla vybudována v zadní místnosti
s propadlým stropem naproti WC. Byly
provedeny následující práce: betonová
podlaha s keramickým obkladem, nově
vystavěný antikorový komín 6,25m, nový
strop montovaný s desek Hurdis a ocelových
nosníků, namontováno 16 radiátorů s rozvodem, automatický kotel na uhlí se zásobníkem,
rozvod elektřiny v kotelně.
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Plán výstavby kanalizace
V loňském roce byla dokončena I. etapa výstavby kanalizačního řadu spolu s čistírnou
odpadních vod, bylo vybudováno 119 přípojek k nemovitostem v ulici Jižní, Přílepská,
Krokova, Dr. F. Topky, Hokůvek, Na Pachťálně, větší část Karlovarské ulice. V současné době
je připojeno 88 nemovitostí. Projektová dokumentace na další etapy je připravena. Sledujeme
vypsané dotační tituly, protože vzhledem ke splácení úvěru ve výši 21. milionů na I. etapu
kanalizace, bychom investovat další etapu z rozpočtu obce finančně nezvládli. Nelze tedy určit
přesnou dobu realizace další etapy.
Kanalizace je zpracována do následujících etap.
II. etapa - v délce 878 m - ulice Chmelařská, Štrosova, zbytek Karlovarské ulice
III. etapa - v délce 1475m - Václavské a Husovo náměstí, Tyršova, spojovací ulice od úřadu
do Jižní ulice
IV. etapa - v délce 809m
- ulice Nová, Libušina – od Penzionu na Růžku k železniční trati
(směr Rakovník)
V. etapa - v délce 811m
- ulice Pražská k přejezdu (směr Chrášťany), Krátká, U Haldy
VI. etapa - v délce 351m
- zbytek ulice Pražské k pekárně
VII. etapa – v délce 948m
- zbytek ulice Libušina za tratí k nádraží a směr Rakovník

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
v září
87 let Filipová Marie
70 let Chvalovský Miloslav
81 let Kuklík Karel

v říjnu
75 let Červenka Miroslav
70 let Pelcová Helena
75 let Dlouhý Josef

v listopadu
70 let Baziková Věra
92 let Ulrichová Dobruška
75 let Fojtík Jiří

Vítáme nové děti
František Sobotka
Eva Fleková

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
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v prosinci
85 let Svatková Emilie
75 let Černý Josef
81 let Kučerová Marie
86 let Drazdík Jaroslav

Opustili nás
Zástěrová Františka

Čest její památce.

Kněževeské posvícení
DRAKIÁDA sobota 17. října – od 15.00 hodin, za hřištěm
v Kněževsi
Soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka a soutěž o nejvýše
létajícího draka.
Posvícenská zábava – sobota 17. října, v sokolovně, od 20.00
hodin, vstupné 70,-Kč, hraje Hudební skupina REFLEX (znáte
z historického bálu)
Posvícení pro děti – neděle 18. října, v sokolovně, od 15.00
hodin, dvouhodinový zábavný program pro děti Divadelního
Ansáblu BezeVšeho z Postoloprt, plný pohádek, písniček,
tance a soutěží, vstupné děti 10,-Kč, dospělí 20,-Kč
Doprovodný program v parku – houpačky, kolotoč, vláček a jiné

Cvičení pro ženy
Opět cvičíme - pravidelně každou středu v sokolovně od 18,30 hodin, pilates, power joga,
více na https://www.facebook.com/groups/1471650766494215/

Zájezd do divadla Radka Brzobohatého – ZLATÝ ČASY – 27.10.2015
Od 19.00 hodin, úsměvný příběh o pěti dámách lehčích mravů, které nepřestal bavit život a
které stále mají co dávat a čemu se učit. Každá z nich se laskavě, s humorem a noblesou
vyrovnává s přibývajícími lety i novou agresivnější dobou – co je to marketing a jak obstát
v ekonomické konkurenci? Přičemž stále vítají své stálé a letité zákazníky…Autorka Paula
Vogel, nositelka Pulitzerovy ceny, spojuje ve hře nadsázku a smysl pro humor s dojemnými
lidskými příběhy. Obsazení: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Hana Sršňová, Dagmar
Čárová, Pavlína Mourková. Odjezd je v 16,45hodin od úřadu se zastávkou v Rakovníku.

Burza oblečení a hraček 9 . - 13. listopadu - v kněževeské sokolovně
Od 8.00 do 17.00 hodin každý den, bez polední přestávky, pořádají kněževeské ženy.
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Exkurze na Letiště Václava Havla v Praze – 28.11.2015
Prohlédnete si letištní vnitřní i venkovní prostory, kam se normálně ani při cestování
nedostanete. Nahlédnete i do hasičské zbrojnice na letišti. Zájem hlaste v kanceláři úřadu do
konce října s číslem občanského průkazu a datem narození. Prohlídka je určena pro děti starší
4 let – 15 let za 100,-Kč, dospělí 200,-Kč, rodinné vstupné 400,-Kč (2 dospělí, 2 děti). Pořádá
SDH Kněževes.

O HERCÍCH NÁRODNÍHO DIVADLA s paní Lubou Skořepovou
30. listopadu – od 18.00 hodin v „Hostinci Na Václaváku“, vstupné 90,-Kč
Paní Luba Skořepová oslavila 21.9.2015 své 92 narozeniny. Život bere takový, jaký je a umí se
z něj radovat. Napsala osm půvabných knih o přírodě, divadlu a hercích, astrologii, magii,
zajímá se o zahradnictví, léčitelství, sbírá léčivé bylinky… Je toho mnoho, co Luba Skořepová
za svůj dosavadní život stihla a je toho ještě více, co má naplánováno do dalších let. Po
hodinovém vystoupení s vyprávěním o hercích Národního divadla následuje podepisování
fotografií,
společné
focení,
podepisování
knížek
apod.

Zapojte se do soutěže
READ ME - bezplatná soutěž pro dětské čtenáře, začala ve čtvrtek 1. října, hlavní cenou je
elektronická čtečka knih, ale zábava a poučení čeká všechny účastníky
O co jde?
Read Me = Čti mě. Tato soutěž je určena nejen čtenářům, kteří hledají tipy na zajímavé knížky
nebo by si je rádi četli na nové čtečce, ale i těm, které čtení moc nebaví a chtěli by vědět, co se
v těch bichlích vlastně děje.
A jak bude hra probíhat?
Prostřednictvím 14 úkolů se seznámíte s 14 knížkami: nejen těmi staršími, ale i moderními,
českými i zahraničními, dobrodružnými i zábavnými. Při plnění úkolů si budete moct
vyzkoušet, co postavy z příběhů zažily, na vlastní kůži. Každý nový úkol se zobrazí na této
stránce jako nový článek.
Více na www.iklubovna.cz/readme.

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení
široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít
v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou
otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou
pravidla soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou
až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií - dostupnost dvora, přístupnost
dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování
veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy,
atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc
obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc
korun.
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Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění
registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém
z nich mohou získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah), nebo dotykový mobilní telefon
LG.

Přehled počasí v Kněževsi – zdroj: www.meteo.dusoft.cz
2015

Max.
teplota
°C

leden
únor
březen
Duben
květen
Červen
Červenec
Srpen
září

15,1
10,3
16,9
24,2
25,9
33,8
36,9
37,9
32,6

Min.
teplota
°C

Průměrná
teplota
°C

-2,2
-8,7
-3,7
-2,9
3,6
6,6
6,8
9,8
5,3

2,6
1,2
5,7
10,3
13,6
16,6
21,3
22,3
14,1

Úhrn
srážek
za měsíc
mm/m2
14,5
1,3
36,3
46,0
35,8
56,9
8,1
38,9
18,8

Nejvyšší
denní
úhrn srážek
mm/m2
2,5
0,5
11,7
19,8
11,2
13,7
1,5
14,2
4,6

Datum
nejvyššího
úhrnu
srážek
27.1.
23.2.
31.3.
28.4.
1.5.
9.6.
9.7.
17.8.
17.9.

Blahopřání dětem z MŠ Kněževes
Blahopřejeme dětem, které se zúčastnily
výtvarné soutěže vyhlášené DD Kolešovice
na téma : “Domov seniorů, místo pro
život.“ Dětem se podařilo získat dvě prvá
místa, která senioři vyhodnotili ze 180 prací
od dětí z rakovnického okresu. V kategorii
jednotlivců do 6ti let zvítězila Vanessa
Křížová a cenu Domova Kolešovice získala
třída našich „Broučků.“
Všem dětem blahopřejeme.
Kolektiv učitelek
MŠ Kněževes

Ze školní jídelny
Každý školní rok přináší něco nového do života dětí. A nejsou to vždy jen nové učebnice, nové
hračky, nové zájmové kroužky, noví spolužáci nebo učitelky. I ve školní jídelně se děti už od
loňského roku setkávají s novinkami. Největší a hlavní změnou bylo sestavování jídelníčku dle
nejnovějších požadavků na školní stravování. Řídili jsme se nutričním doporučením
Ministerstva zdravotnictví, které pomáhá správně naplnit spotřební koš a potřeby dětí. Protože
naše školní kuchyně vaří pro základní i mateřskou školu, musíme dbát na výběr surovin i
s ohledem na naše nejmenší.
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Dle doporučení se změnila skladba jídelníčku dodržováním těchto zásad: polévky - 12x měsíčně
zeleninová (nelze použít masový vývar), min. 3x měsíčně luštěninová. Vhodné je zařazení
obilných zavářek jako jsou pohanka, bulgur, kuskus, jáhly… V hlavních jídlech se změny
nejvíce dotkly masa, což znamenalo: vepřové maso jen 4x měsíčně, min. 3x drůbeží a králík,
min. 2x ryby, 4x zeleninové bezmasé jídlo a max. 2x do měsíce jídlo sladké. Také je vhodné
zařazovat do jídelníčku maso hovězí, které není nijak předepsáno množstvím.
Další změnou prošlo podávání příloh. Snažili jsme se z části nahradit obyčejné těstoviny
luštěninovými, jako jsou hrachové, cizrnové a fazolové, které obsahují 43% luštěnin. Tím děti
lépe nenásilnou formou konzumují luštěniny, ke kterým jinak moc sympatií nemají. Také jsme
vyměnili kynuté knedlíky z bílé mouky za celozrnné. Jsou zdravější a můžeme je tímto
způsobem připravit častěji, jelikož kynuté knedlíky z bílé mouky mohou být jen 2x do měsíce.
Používáním těchto (a dalších) zdravějších surovin se nám podařilo získat osvědčení v projektu
Stop proti obezitě a letos pokračujeme společně se školní družinou, základní i mateřskou školou
na projektu Zdravá abeceda.
Důležitou věcí bylo i zvýšení přísunu čerstvého ovoce a zeleniny. Děti je mají minimálně 2x
denně.
Pitný režim jsme obohatili o ovocné čaje, kde je složka z ibišku nahrazena červenou řepou a
mají jemnější chuť. Také se neustále snažíme navyšovat spotřebu mléka a mléčných výrobků.
V letošním školním roce 2015/2016 chceme nadále dětem nabízet jídla ze surovin, které jsou
pro ně prospěšné. Je dobré, když ochutnají co nejvíce potravin, dokud jsou malé. V dospělosti
jim to určitě pomůže k větší spokojenosti ve stravování a udržení jejich zdraví.
Vendula Doležalová

Činnost FK Kněževes v roce 2015
Fotbalový klub Kněževes by rád tímto článkem přiblížil a seznámil kněževeské spoluobčany
se svoji činností v roce 2015, který je dle našeho názoru opět úspěšný jak po organizační, tak
především po sportovní stránce.
V tomto roce jsme opět zdárně uspořádali akce: „Pálení čarodějnic“ a „Fotbalové odpoledne
2015“, které stejně jako loni proběhlo v první polovině srpna, a kde jsme se v rámci přátelských
fotbalových zápasů střetli se soupeři z kladenského Smečna v kategoriích starší žáci (2:5),
dospělí (14:3) a stará garda (8:7). Věříme, že akce měly úspěch a budeme se snažit na ně navázat
i v dalších letech.
Naši členové se i letos jako každou sezónu starají o fotbalová hřiště a zázemí, kde každoročně
odpracují při údržbě a přípravě hřišť mnoho brigádnických hodin, za což jim patří veliké díky.
Tato snaha s pomocí odborných firem při složitějších pracích vytváří z kněževeského
fotbalového hřiště jedno z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) na našem okrese!

Fotbalové jaro 2015
A - tým => mimořádné jarní tažení okresním přeborem stylem: „13 zápasů – 13 výher“ , které
v celkové sezónní tabulce stačilo na 2.místo!
B - tým => nepovedené jarní výsledky odsunuly béčko až na 9.pozici ve IV.třídě
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Starší žáci => zlepšené výkony v krajské 1.A.třídě stačily pouze na 9.místo
Starší přípravka => po jarních bojích v přeboru skončila na 5.místě, v poháru ve skupině
Mladší přípravka => absolvovala řadu turnajů, z kterých dokázala 2 vyhrát 
(pozn. podrobné výsledky a tabulky najdete na www stránkách: fotbal.cz či vysledky.lidovky.cz)
Fotbalový podzim 2015
Do fotbalové sezóny 2015/2016 přihlásil náš klub 2 týmy dospělých a 4 mládežnické (mladší
přípravka, starší přípravka, starší žáci a dorost). Rozšířením mládežnických týmů vzrostl i počet
zapojených dětí z Kněževsi a širšího okolí již na 52!!! Velké poděkování patří trenérům a
ostatním členům, kteří se o činnost těchto mládežnických týmů starají nebo jim pomáhají!
Kvůli velkému rozvoji výchovy mládeže v posledních letech bylo potřeba modernizovat a
doplnit tréninkové vybavení, aby odpovídalo potřebám klubu a především splňovalo
bezpečnostní parametry. Proto klub podal žádost o dotaci ke Středočeskému kraji, která nám
vyšla.  Díky tomu se budou moci nakoupit během podzimu dvě malé přenosné bezpečné
branky a řada tréninkových pomůcek pro mládež v celkové výši 85.000,- Kč!
Běžná a poklidná činnost v klubu by nebyla možná, natož úspěšná bez financí a darů, proto
nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům klubu: Městys Kněževes, Řeznictví a uzenářství
Vrábík, Agrochmel Kněževes, BASF, Libor Košař - nábytek na míru, Lupofyt s.r.o.
Děkujeme za podporu!!! Velice si ji vážíme a doufáme, že bude pokračovat i nadále.

Jan Vršecký
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Zanedbané a neudržované pozemky
Vlastníci pozemku jsou povinni udržovat své pozemky v čistotě. Zanedbáním péče o porosty
na pozemcích může dojít k naplnění skutkových podstat hned několika přestupků, resp.
správních deliktů:
Podle § 47b, odst. 1, písm. d) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo neudržuje
čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Za tento
přestupek mu může obec uložit pokutu až do výše 10 000 korun. Ustanovení se týká
nepodnikajících osob. V případě právnických a podnikajících fyzických osob je možné uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč (podle § 58, odst. 2 zákona o obcích).
·
V případě zanedbaného travního porostu a jiné vegetace se jedná o zvláštní skutkovou
podstatu přestupku podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Podle § 3, odst. 1
tohoto zákona vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního
důvodu, jsou povinni a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem, za jehož
spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 30 000 Kč, resp. správním deliktem, za jehož
spáchání lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Vedle výše uvedeného veřejnoprávního postupu v případě neudržovaných a zarostlých
pozemků je možný taktéž soukromoprávní postup podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Soukromoprávní obrana spočívá na rozdíl od veřejnoprávní, která má především
donucovací a sankční povahu, na principu náhrady škody a majetkového vyrovnání mezi dvěma
subjekty, z nichž jeden neoprávněně narušil majetková práva druhého.
Na základě článku 11 Listiny základních práv a svobod platí, že vlastnictví zavazuje, tj. nesmí
být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a
jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.
Občanský zákoník tuto zásadu dále rozvádí v ustanovení § 2900 a následující, když zakotvuje
tzv. obecnou prevenční povinnost, podle níž je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo
ke škodám na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného., přičemž dle § 2910 téhož
zákona škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak
do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.
V rámci soukromoprávní odpovědnosti je taktéž možné využít specifického institutu tzv.
sousedských práv podle ustanovení § 1012 a 1013, která vlastníkům sousedících, resp. blízkých
pozemků stanovují určité reciproční povinnosti. Smyslem těchto povinností by pak mělo být
pokojné a nerušené užívání pozemku, aniž by do něj bylo neoprávněně zasahováno, např.
hlukem, prachem, event. v tomto případě i např. šířením plevele. Opět se vychází z principu, že
vlastnictví zavazuje.
Žádáme občany, aby neparkovali svými vozy na zelených plochách veřejného
prostranství.
Alena Králičková, starostka
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O včelách heslovitě
 bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu,
vyhynuly by spousty vzácných planě rostoucích
rostlin, krajina by změnila svůj ráz
 včelstvo se skládá z jedné matky, několika tisíců
dělnic a několika desítek trubců
 včely chováme v úlech
 včelí královna se vyvine z dělničího vajíčka jako
každá jiná včela, ale díky výjimečné stravě (mateří
kašičce) a díky daleko většímu prostoru buňky,
v které se vyvíjí, se u ní vyvinou takové orgány, které jsou potřeba pro její oplození,
kladení vajíček a také například tvorbu zvláštního feromonu (mateří látky), který na
ostatní včely v úle působí jako blahodárná droga
 trubec nemá žihadlo
 včely mají pět očí (dvě velká složená a tři malá) a šest nohou, tělíčko se skládá z hlavy,
hrudi a zadečku
 včely dýchají tzv. vzdušnicemi, které mají v zadečku, vlastně dýchají zadečkem
 na třetím páru nohou mají včely dělnice tzv. košíček pro sběr pylu
 včely se dorozumívají doteky tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů
feromonů a také zvuky, například matky při líhnutí „týtají“ a „kvákají“
 včely při rojení většinou nejsou útočné a to ani v případě, že jste uprostřed rojení (to
raději nezkoušejte)
 při rojení odlétá stará matka z úlu z částí včel – vytváří roj a tak přenechává právě
narozené matce své původní obydlí
 každá má v úle svou úlohu, vykonává po určitou dobu jednu
a tutéž činnost, buď uklízí, nebo krmí, nosí vodu, pyl, med
či propolis, brání česno nebo staví plásty z šupinek vosku,
které jí vypadávají z tělíčka (z voskotvorných žláz)
 včely k vidění potřebují přímé sluneční světlo, za sklem, kde
se sluneční paprsky lámou, je včela v podstatě slepá,
dezorientovaná
 včelí královna (matka)se páří jednou za život a to hned s několika trubci, poté klade 2 –
3 roky
 trubec se páří také jednou za život, avšak poté umírá
 v zimě není v úle žádný trubec, včely je v srpnu doslova vyženou z baráku
 v létě žije včela kolem jednoho a půl měsíce, v zimě až kolem šesti měsíců
 včely jsou na podzim včelaři krmeny cukerným roztokem, který jim dává větší šanci na
přežití celé zimy
 včely trpí nemocemi, některé z nich se daří každoročním léčením držet na snesitelné
úrovni (varroáza), některé z nich jsou však natolik závažné, že je potřeba včely i s úly a
pomůckami spálit (mor včelího plodu, hniloba včelího plodu), varroáza je v podstatě ve
všech včelstvech celé Evropy, objevuje se i nová nákaza a to tzv. úlovým broukem
(Aethina tumida), tzv. tumidoza
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Čtvrtina
spotřebičů
stále není
kompletní
Kompletnost
spotřebičů
předávaných
ke zpětnému
odběru
a
recyklaci je
stále jedním
z hlavních
kritérií, které
odlišují
vysloužilé
elektro
od
obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při
neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní
prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo
například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení.
Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly
různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční
prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení
bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze
kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj
„do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy,
využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím
kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí
se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci
zaplatíme sami.
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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