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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 13.12.2016
Zastupitelé schválili:
 pravidla rozpočtové provizoria na rok 2017 do doby schválení rozpočtu, dle přílohy
č.1.
 Plán inventur na rok 2016 a inventurní komise pro kontrolu majetku městyse
v předloženém složení
 uzavření veřejnoprávní smlouvy č.7 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Kněževes
na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč s FK Kněževes, z.s., Štrosova 289, Kněževes, IČO:
47019913
 schvalují uzavření nájemní smlouvy s firmou Radek Vaňha Jižní 386, Kněževes, IČ:
04814509, DIČ: CZ7208170684 za pronájem , za celkovou cenu 16.093,-Kč s DPH.,
budova č.23 p.č. 1369/15 5000,-Kč + 1050,-DPH
 pronájem bytu č. 5 v BD č.p.65 slečně JS na dobu určitou do 31.8.2016
 kácení topolů vlašských v areálu benzinol, které jsou v havarijním stavu firmou Arbor
Care, Adam Karhánek, IČ: 87140560, DIČ: CZ8712021329, za celkovou cenu 47.299,Kč s DPH
 ošetření dřevěné konstrukce a prkenné podlahy objektu sušárny z důvodu napadení
dřevokazným hmyzem a dřevokaznou houbou firmou Tignum s.r.o., Lhotka U Berouna
5, 26601 Chýňava za částku 120.671,-Kč bez DPH
 dodatek č. 12 smlouvy s Městskou knihovnou Rakovník na nákup, zpracování a
distribuci knihovních fondů pro Obecní knihovnu Kněževes v částce 5.000,- Kč na rok
2017 a pověřují starostku podpisem dodatku
 pronájem hospody Na Václaváku panu Jakubu Šuterovi, Chrášťany 196, 270 01
Kněževes, IČ: 0563461 od 15.12.2016 a pověřují starostku podpisem nájemní smlouvy
s nájemným od 1.2.2017, 3.000,-Kč/měs + DPH
 vyvěšení záměru na pronájem haly bez č.p.(za nákupním střediskem) na pozemku č.
639, o výměře 184m2 za 3.000,-Kč/měs + DPH.
Z veřejného zasedání 24.1.2017
Zastupitelé schválili:
 Obecně závaznou vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – cena se nemění tzn. 600Kč na osobu a rok, 600,-Kč na nemovitost kde není
hlášená žádná osoba k trvalému pobytu
 cenu stočného na rok 2017, cena za 40,-Kč/m3 s DPH (podle nákladů a výnosů na
likvidaci odpadních vod v roce 2016 je výchozí cena 64,91Kč za likvidaci 1m3
odpadních vod)
 „Dohodu o narovnání č. 6440-MDN5-2017-001“ Ministerstvo obrany ČR a pověřují
starostku podpisem dohody
 mandátní smlouvu na provedení technického dozoru investora na akci Kanalizace II a
III. etapa – Kněževes – vodohospodářský dozor, zhotovitel RAVOS, s.r.o. , Františka
Diepolta 1870, 26901 Rakovník, za celkovou cenu 78.660,-Kč + 21% DPH, cena s DPH
95.179,-Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy
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mandátní smlouvu na provedení technického dozoru investora na akci Kanalizace II a
III. etapa – Kněževes – stavební dozor, mandatář, autorizovaný stavitel Josef Kubař,
Okružní 2480, Rakovník, IČ: 16982819. za cenu 27.400,- Kč s DPH a pověřují starostku
podpisem smlouvy
ukončení nájmu nebytových prostor na benzinolu J.Žemličky, bývalá vrátnice,
dohodou k 31.1.2017
pronájem nebytových prostor v areálu benzinol, bývalá vrátnice objekt č. 22, parc.č.
1369/40 a parc.č. 1369/12 o celkové výměře 36m2, firmě Radek Vaňha, Jižní 386, 270
01 Kněževes, IČO 04814509, za cenu 250,-Kč/m2/rok bez DPH a pověřují starostku
podpisem nájemní smlouvy
poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč Mysliveckému spolku Přílepy –
Kněževes, na rok 2017
poskytnutí finančního daru na rok 2017 ve výši 15.000,-Kč na rok 2017 Svazu zdravotně
postižených Rakovník, z.s. klub Kněževes
připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky dne
10.3.2017.
schvalují podání žádosti o dotaci z Programu 129 663, Údržba a obnova významných
zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
od Ministerstva zemědělství. Uplatnění na ošetření krovů na sušárně chmele, p.č.149
k.ú .

zastupitelé berou na vědomí:
 Žádost o zařazení pozemku jako stavební parcely, podaná panem JM, pozemek 369/1,
kú Kněževes a žádost paní PK, pozemek p.č. 290, travnatý porost, změna pro výstavbu
RD. ZM neplánují v současné době změnu územního plánu, žádosti budou evidovat
z veřejného zasedání 14.2.2017
zastupitelé schválili:
 „ Dodatek č. 10. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na
pečovatelskou službu, Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s.“, ve výši
88.000,- Kč
 schvalují finanční příspěvek ve výši 34.000,-Kč na činnost Rybářského spolku
Kněževes na rok 2017
 jednorázovou finanční pomoc panu RK ve výši 50.000,-Kč na pokrytí prvotních nákladů
spojených s požárem jeho domu
 uzavření budoucí o smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IP-12-6011553 KNĚŽEVES, parc. č. 160/2 – kabelové vedení NN č.
smlouvy: IP-12-6011553/001, ČEZ Distribuce, a.s., výše jednorázové náhrady 1000,Kč + DPH, celkem 1.210,-Kč a pověřují starostku podpisem smluv
 uzavření Zástavní smlouvy s Hypoteční bankou a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČ:
13584324, reg.číslo 320/589539- 01/16/01-002/00/R k nemovitosti p.č. 160/20
o výměře
708m2( tento pozemek byl zaměřen na základě geom. plánu č. 82157/2016) a p.č. 160/21 o
výměře 164m2 ( tento pozemek byl a pověřují starostku
podpisem
 prodej stavebního pozemku v ul. Dr .F. Topky p.č.160/1 o výměře 696m2 a 160/22 o
výměře 176 m2 za cenu 800,-Kč za m2 vč. DPH, celková cena 697.600,- Kč vč. DPH
(tyto pozemky byly zaměřeny na základě geom. plánu č. 821-57/2016), paní LS,
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Rakovník a pověřují starostku podpisem
pozemků i Zástavní smlouvy

všech náležitostí spojených s prodejem

Z veřejného zasedání 21.3.2017
Zastupitelé schválili:
 Schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2017 ve výši – příjmy
17.294.400,00,00 Kč, výdaje Kč 23.837.400,00. Schodkový rozpočet je pokryt
finančním
zůstatkem z r. 2016 ve výši 6.547.000,00 Kč.
 „Dohodu o narovnání č. 6440-MDN5-2017-001“ Ministerstvo obrany ČR a pověřují
starostku podpisem dohody. Účelem dohody je vypořádání faktických vztahů mezi
stranami
v souvislosti s tím, že pozemky této dohody jsou dotčeny zákonem č.
428/2012 Sb., o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Správa majetku Ministerstvo obrany ČR. Využití pozemků k podnikatelským účelům.
Městys provede úhradu
narovnání dle zákona od schválení dohody tři roky zpětně
od podpisu dohody, vyměřená částka 90.681,60 Kč
 Prodej části pozemku parc. č. 1303, požadovaná výměra 88 m2. Nově zaměřený
pozemek parc. č. 1303/4 oddělen geometrickým plánem č. 829-85/2016 za cenu 30,Kč za m2 (výše ceny je odůvodněna následným odkupem části pozemku 1302/6 výměra
9m2, 1301/15 výměra 73m2, 696/5 výměra 6m2 od soukromých osob)
 Souhlas s umístěním a realizací stavby „ Vodní dílo Senomaty“ na pozemku parc. č.
425/2 v Katastrální území Přílepy o celkové výměře 493m2, jehož vlastníkem z 1/5
Městys Kněževes s následným výkupem 73m2
 Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse
Kněževes na rok 2017 ve výši 155.000,-Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy
 Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu na stavební
akci: Kanalizace Kněževes – II a III. etapa, dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči, průzkum bude provádět firma Pubeblo – archeologická
společnost, o.p.s., Podjavorniské 1601/8, Praha 11, IČO: 289 66 465, DIČ: CZ 289
66 465 a pověřují starostku podpisem dohody
 výběr firmy Ing. Zdeněk Porazík, Kolešov na zpracování energetické náročnosti budov
dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, konkrétně §7a Průkaz energetické
náročnosti
 Střednědobý výhled rozpočtu-neinvestičního příspěvku zřizovatele – Návrh na rok 2017
– 2019 ZŠ a MŠ Kněževes, okr. Rakovník
 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní škola a Mateřská
škola Kněževes, okr. Rakovník, 278.291,47 Kč za rok 2016 do fondu organizace takto:
Fond rezerv 218.291,47 Kč a fond odměn 60.000,-Kč
 odpuštění nájmu sokolovny na pořádání plesu SDH Kněževes ve výši 3.000,- Kč,
z důvodu podpory akce SDH Kněževes
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Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši
spoluobčané. Gratulujeme.
V prosinci
70 let Králičková Věra
v únoru
83 let Rolcová Marie
82 let Mach Alois
85 let Bušta Jaromír
75 let Ransdorfová Anna
86 let Janotová Libuše

V lednu
84 let Kučera Václav
70 let Hradilová Miroslava
75 let Dutková Marie
82 let Kounovský František
82 let Baumanová Věra
70 let Suchý Jaroslav
83 let Marvanová Miluška
V březnu
82 let Ransdorf Václav
70 let Vaňková Hana
82 let Vítovcová Miluše

v dubnu
70 let Klůcová Libuše
83 let Malafová Marie
75 let Čechová Marta
86 let Čermáková Jiřina
82 let Fránová Jaroslava

v květnu
75 let Klakurková Milena
92 let Bazika Jiří
70 let Franěk Miroslav

Vítáme nové děti
Liliana Červeňáková
Nicolas Kovács
Lukáš Jelínek
Veronika Herinková

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Opustili nás
Králička Jiří

Vlk Josef

Čest jejich památce.
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Vaitová Jaroslava

Ze základní školy
Zápisy do 1. ročníku pro příští školní rok čekaly předškoláky až v dubnu. Oproti zvyklostem v
minulých letech měli rodiče mnohem víc času na rozhodnutí, kterou školu svému dítěti zvolit.
Měli dostatek času k získání informací o škole, jejích aktivitách, jejímu vzdělávacímu
programu. Stejně tak mohli posoudit, jak škola podporuje v dětech kladné morální hodnoty a
umožňuje jim prožít dětství v poklidném prostředí.
Naše základní a mateřská škola spolu úzce spolupracují, plánujeme společné akce 1. ročníku a
předškoláků, abychom nově nastupujícím školákům ukázali, že se nemají čeho bát. Budou tu s
nimi jejich kamarádi z obce, ve které vyrůstají, se kterými budou společně prožívat úspěchy i
případná nedorozumnění. A zde nastupuje velkým dílem i kumšt rodiče a učitele, aby dětem
ukázali, jak kouzelně působí umění domluvit se.
Naši školu máme otevřenou po celý rok. Stále více rodičů vyhledává pro své dítě méně početné
třídní kolektivy, hlavně na 1. stupni ZŠ, protože se v něm děti cítí bezpečněji. Znají se se všemi
spolužáky i zaměstnanci, lépe se zde dají řešit individuální podmínky při dlouhodobé nemoci,
pobyt v družině, na kroužcích, doučování, komunikace s rodinou. Prostředí i výuku v
odděleních si rodiče mohli prohlédnout při svých návštěvách na Školičce pro předškoláky, při
dopolední výuce v 1. a 2. ročníku, na kulturní akci Vítání jara. Děti z mateřské školy si ve škole
vyzkoušely práci v chemické laboratoři, zažily výuku v 1. třídě, některé vyráběly dekorace na
velikonočních dílničkách.
Vyvrcholením a nejslavnostnějším zážitkem pro celou rodinu byl určitě zápis do 1. ročníku,
který se u nás konal ve čtvrtek 6. dubna 2017. Byl zaměřen spíše na motivaci dětí než na
testování jejich znalostí a dovedností. V daný den bylo zapsáno 12 dětí. V návaznosti na
pozdější termín zápisu v základních školách byl posunut i termín zápisu do mateřské školy. Ten
bude probíhat 2. a 3. května.
Těší nás zájem všech, kteří využívají naši školku a školu a snaží se svým dětem umožnit klidnou
přípravu na 2. stupeň a následně do života.
Ze školy - Laboratorní dílničky
Do naší školy zavítaly ve středu 8. března dvě dívky v laboratorních pláštích, které zábavnou
formou seznámily děti s několika fakty ze světa vědy. Prostory školní družiny se na jedno
dopoledne
změnily
v
laboratorní
dílničky.
Do školy přišly i děti ze školky se svými učitelkami. Kristýnka a Adélka dětem hned na začátku
ukázaly, jak vylepšit každou dětskou párty s použitím statické elektřiny a obyčejných balónků.
Děti si zkusily, jak funguje čistička odpadních vod vlastními pokusy a s použitím různých
materiálů. Slečny vědkyně nám ukázaly, jak se dá vyrobit raketa z PET lahve a jak prasknout
balónek na dálku. Nakonec jsme si všichni mohli vyrobit vlastní ''sliz'' - barevný dle naší
fantazie.
Všechny děti odcházely nadšené a se spoustou nových poznatků a znalostí.
Mgr.Dana Vondrušková
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Ze života v mateřské škole
Nový rok jsme společně oslavili rozbalováním dárků, které na děti čekaly od Ježíška celé
vánoční prázdniny. První školní den v novém roce tedy školou zněl výskot a radost dětí nad
objevením nových hraček, her a didaktických pomůcek.
Během uplynulých tří měsíců bylo pro děti připraveno několik divadelních představeních a
vzdělávacích programů. Nejvíce se dětem, jako pokaždé, líbilo představení společnosti Bedna
z Karlových Varů. Pan Pohoda spolu se Soničkou děti navštívili s pohádkou Zatoulané jaro.
Společnými silami jaro přivolali a my se nemusíme bát, že bude dlouhá zima.
Poslední únorový den připadl tento rok na Masopust. Pro děti bylo připraveno zábavné
dopoledne plné her, masek, písniček, soutěží, tance a zábavy. V mateřské škole se tak na jednom
místě sešel vodník s Elsou, čarodějnice s indiánkou, kovboj se lvem a mnoho dalších nápaditých
masek. Akce se dětem líbila a nám byla odměna jejich spokojený úsměv a zážitky, které hned
vyprávěly rodičům při odchodu domů.
Ve středu 8. března byli předškoláci pozváni do základní školy na vzdělávací program „Malí
chemici“. Animátoři z Domova dětí a mládeže v Hořovicích si pro děti připravili několik
chemických pokusů s pravými pomůckami z laboratoře. Děti si vyzkoušely jak funguje čistička
odpadních vod, jak prasknout nafukovací balonek bez ostrého předmětu, společně odstartovaly
let rakety z plastové lahve, tvořily různé obrazce z barevných skvrn v mléce. Nejvíce však
zaujala výroba gelu, který si každý odnesl domů na hraní.
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Poslední středu v březnu navštívili mateřskou školu zástupci z věznice Oráčov. Děti obdarovali
dřevěnými hračkami vyrobených v Oráčově. Děti měly z hraček velkou radost a na oplátku jim
přednesly několik jarních básniček a zazpívaly veselé jarní písničky.
Do konce školního roku je pro děti připraveno ještě několik divadelních představení,
vzdělávacích programů a dalších akcí. Například : besídka ke Dni matek, školková olympiáda,
indiánské dopoledne s poníky, cesta za pokladem, táborák a přespání ve školce, rozloučení se
školáky…. Přehled naleznete na našich webových stránkách, popřípadě na nástěnkách v
jednotlivých třídách mateřské školy.
Přejeme všem krásné jaro.
Alena Vojáčková, učitelka

Zpětný odběr cartridge
Nově můžete odkládat cartridge ze všech druhů tiskáren a kopírek do boxu umístěného ve
sběrném dvoře nebo kanceláři úřadu. Odvoz a likvidaci pro nás zdarma zajišťuje firma
Cart4Future z Brna.

Zrušení sběrného hnízda na tříděný odpad u Karlovarky
Z důvodu stále se tvořící černé skládky v okolí kontejnerů na tříděný odpad v parčíku u
karlovarské silnice budou kontejnery na papír, plasty, sklo a tetrapaky postupně přemisťovány
za budovu úřadu, ke zdi u sběrného dvora. Dalším důvodem zrušení je i to, že v kontejnerech
se z poloviny odkládal odpad, který tam nepatří. Hledali jsme nějaké místo poblíž, mimo silnici,
protože podle lidí v této lokalitě bydlící, odkládali odpad i lidé z projíždějících aut. Ze stejného
důvodu jsme v minulosti zrušili i sběrné místo v Pražské ulici.

Sběr železného šrotu 22.4.2017
Šrot dejte tento den před vrata. Místní hasiči jej během dne postupně odvezou během
dopoledne.

Setkání s důchodci – úterý 25. dubna
Zveme všechny kněževeské důchodce do sokolovny v úterý 25. dubna od 14.00 hodin. Děti
z naší školy a školky si připravily moc hezký program. Dále se můžete těšit na hudební program
pana Jiřího Vinše, kapelníka hudební skupiny PRIMA FLÁM a na vystoupení kouzelníka Jana
Vaidiše, který možná prozradí některé kouzelnické triky. Občerstvení je opět zajištěno.

Deratizace obce
V květnu bude provedena panem Hruškou pravidelná deratizace obce proti myším a hrabošům.
Několikaletým ošetřením se daří snižovat jejich výskyt na problematických místech v ulici
Chmelařská a Štrosova.
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Slavné stavby Františka Maxmiliána
Kaňky – 15. – 26.5.2017
Zahájení výstavy vernisáží se koná v pondělí 15.
května 2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
úřadu. Úvodním slovem a komentovanou
prohlídkou výstavy provede Prof. PhDr. Pavel
Vlček, CSc. Je autorem knihy Slavné stavby
Františka Maxmiliána Kaňky, kde je prezentován i
kněževeský kostel sv. Jakuba Většího.

Mobilní aplikace pomocí QR kódu
V levém sloupci na titulní straně našich stránek www.mestys-knezeves.cz je umístěn tento
obrázek, kde si můžete jednoduchým způsobem stáhnout do svého chytrého telefonu QR kód a
být tak aktuálně informováni o všech novinkách.
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Dechparáda – neděle 4. června
V parku u kostela, od 14.00 do 18.00 hodin. Vystoupí VALDAUFINKA ÁDY ŠKOLKY,
MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS, VRCHOVANKA, KRAJANKA. Vstupné 150,-Kč.

Výstava fotografii pana M. Fraňka – červen 2017
Na druhou polovinu června připravujeme v zasedací místnosti výstavu fotografií pana
Miroslava Fraňka.

Představujeme Spolek Fénix
Rakovnický ornitologický spolek sdružuje amatérské ornitology, milovníky přírody a zájemce
o pozorování, výzkum a ochranu volně žijících ptáků.
Pořádáme vycházky pro veřejnost, účastníme se mapování ptáků od Krušných hor po
Křivoklátsko, těžištěm našeho působení je Rakovnicko.
Nabízíme pro všechny příznivce ptáků dřevěné budky různých typů, krmítka a krmivo na zimní
přikrmování (slunečnice, ovesné vločky).
Uvítáme do našich řad nové zájemce o ornitologii, pozorování, fotografování, ochranu ptáků,
Můžete s námi i jen vyjet na exkurze, které pořádáme (dle tel. dohody)
Naší hlavní činností je výzkum a ochrana ptáků, propagace ornitologie a pozorování ptactva
široké veřejnosti.
V roce 2017 má náš spolek 15 členů, několik
desítek příznivců, pořádáme 8 akcí pro veřejnost,
spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a
krajiny, Lesy České republiky, Městskými a
obecními úřady.
Naším partnerem je Záchranná stanice živočichů
Kladno a Česká společnost ornitologická.
V letošním roce plánujeme na území obce
Kněževes:
- v březnu jsme vysadili keře a stromy na obecním
pozemku u čistírny odpadních vod (cca 40 sazenic
stromů a keřů - trnka, hloh, bez černý, špendlík,
ořešák, buk, bříza, brslen, líska aj.)
- výrobu a vyvěšení 10 ks ptačích budek pro
hnízdění na území parku (u hřiště a sokolovny)
- možnost účastnit se našich akcí - téměř každý
víkend vyrážíme za pozorováním, monitoringem a
ochranou ptáků
- možnost zapůjčení za symbolický poplatekfotopast, stativový dalekohled, megafon
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Co vám nabízíme
 vycházky do přírody se zaměřením na ornitologii a poznávání ptáků
(Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva aj.)
 přednášky a besedy o
ptácích
 pomoc při nálezu zraněných živočichů
 poskytování informací o přírodě Rakovnicka
 pomoc a konzultaci při ochraně ptáků ve vašem okolí
 exkurze do našich i zahraničních Ptačích oblastí (birdwatching)
 Kontakt: M.Tichai - tel. 608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

Ornitologická vycházka
27. května se můžete zúčastnit III. Ornitologické vycházky s odborným výkladem, kontrolou
budek a ukázkou odchytu ptáků. Sraz je v 7.15 hodin na nádraží v Jesenici. Trasa směrem na
jesenický viklan je dlouhá asi 6 km, je vhodná i pro rodiny s dětmi. Dalekohled a atlas ptáků
sebou bude velkou výhodou.
Ing. Milan Tichai, ROS Fénix

Pálení zahradního odpadu
Zákon o ochraně ovzduší a další platné normy stanovují povinnost všem osobám omezovat
znečišťování ovzduší a rovněž mu předcházet. Dále, dle zákona o odpadech je zakázáno pálení
odpadků. Ovšem není legislativně zakázáno pálení listí, klestí a suché trávy na jedné hromadě,
pokud je tato na nehořlavém podkladu (hlíně, železném podkladu) a je ohraničena tak, aby se
oheň nemohl šířit do okolí. Další z podmínek této likvidace musí být vždy přítomna osoba starší
18 let, která dohlíží na hoření a musí zde setrvat po celou dobu. Zákon v tomto případě
předpokládá pálení suchého odpadu, čímž rozhodně není právě shrabané listí ze zahrady, které
je
vlhké
a
při
hoření
doutná.
Povinnost hlásit datum a místo plánovaného pálení není stanovena pro řadové občany, ovšem
fyzické podnikající osoby a právnické osoby tuto povinnost mají. Oheň se nesmí zakládat pod
stromy, na strništích nebo v místech se vzrostlým porostem. Zakázáno je pálení volné trávy,
místo ohniště musí být vždy ohraničeno (cihlami), oheň nesmí být prováděn za nepříznivých
povětrnostních podmínek (silný vítr nebo inverze). Na pomoc při rozdělávání ohně nelze brát
žádné hořlavé látky, oheň se nesmí rozdělávat v blízkosti lesa, a to až do vzdálenosti 50 metrů
od něj. Je také nutno dodržet bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby anebo od místa, kde by
mohly být jiné hořlavé látky, u ohně je třeba mít prostředky k jeho uhašení (např. hasicí přístroj,
lopatu s pískem, kbelík s vodou) Obce mají takovou pravomoc, že mohou vyhlásit například
takzvané „palné dny“, kdy je povolena likvidace odpadů pálením anebo jej zcela zakázat. Je
tedy nutné se vždy v tomto směru informovat na příslušném obecním nebo městském úřadu.
Spalování
hořlavých
látek
ve
volném
prostranství
I spalování v lesích, stejně jako na volném prostranství musí být vždy dostatečně předem
nahlášeno na operační středisko místně příslušného hasičského sboru kraje. Na tomtéž místě je
nutné nahlásit jméno osoby za tuto činnost zodpovědné, kontakt na ni, dále místo a čas pálení
a přijatá protipožární opatření.
Volné vypalování porostů je striktně zakázáno, k tomu se samozřejmě řadí zákaz vypalování
strnišť, křovin a suché trávy. Porušení tohoto zákona je pod pokutou až 25 tisíc Kč pro fyzickou
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osobu.
Zahradní odpad můžete zdarma odvézt do sběrného dvora každou středu od 13.00 do 18.00
hodin
a
v sobotu
od
8.00
do
11.00
hodin.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem
delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

-

-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na
www.jsemzpet.cz.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských
sborů po celé České republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého
založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpavodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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