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různé
Když mi bylo 5, máma mi vždycky říkala,
že štěstí je klíčem k životu.
Když jsem pak šel do školy a ptali se mě, čím chci být
až vyrostu, napsal jsem: Chci být šťastný.
Řekli mi, že jsem nepochopil zadání.
Já jim odpověděl,
Že nepochopili život.

John Lennon
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Milí spoluobčané,
je tu jaro, na které jsme se asi všichni těšili. Sluníčko,
kvetoucí stromy, kytky a zazelenání krajiny. A také
uvolnění většiny opatření spojených s koronavirem, více
svobody.
Všichni jsme očekávali, že po dlouhé a únavné době covidu, karantén,
očkování přijde pozitivní a energií nabíjející jaro, kdy se můžeme
setkávat, pořádat opět společenské a sportovní akce a začít pozitivně
myslet.
Ale pak přišla pro všechny zasahující zpráva, invaze ruských vojsk na
Ukrajinu. Tato zpráva
musela skoro všechny zasáhnout, strach a obavy z války. Z Ukrajiny
začaly utíkat v počáteční panice a strachu z války z osmdesáti procent
ženy s dětmi, a hledaly ochranu v okolních zemích.
Normální je pomáhat, a tak i náš stát i spousta dobrovolníků a rodin
pomáhají uprchlíkům. Nechápu však i opačnou stranu, kdy se
setkáváme i s nenávistnými postoji, spousty zlých zpráv na sociálních
sítí a snad i závist při poskytnutí základních příspěvků a pomoci
s ubytováním uprchlíků naším státem.
Zkusme se zamyslet, jak by bylo nám si den ze dne zabalit tašku a
s malými dětmi utíkat se strachem do neznáma. Věřím,
že s postupujícími úspěchy Ukrajinců ve válce o svou zemi budeme
i my schopni zbavit se všech stínů minulé doby. Také náš stát má za
sebou okupaci ruskými vojsky.
Snad se naše společnost, doufám, po prvotním šoku z války začne
probouzet, budeme mít více porozumění a bude více lásky než kritiky
a nenávisti mezi lidmi. Výjimečná situace si žádá i výjimečné činy.
S počátkem jara snad bude chuť se potkávat a užít si tak tradiční
svátky a obyčeje, jako jsou Velikonoce a na konci měsíce i pálení
čarodějnic. Proto vám u nás v obci chceme jaro zpříjemnit pořádáním
různých kulturních akcí i ve spolupráci se spolky a sdruženími jak pro
děti i dospělé.
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Nadále v obci pokračují i stavební práce, opravy
komunikací, příprava předání stavby posledních etap
splaškové kanalizace a další drobné akce.
Přeji Vám krásné a slunečné jaro, hodně zdraví a pozitivní
energie.
Alena Králičková,vaše starostka
REKONSTRUKCE ULICE JIŽNÍ
Začali jsme s rekonstrukcí ulice Jižní, kdy se realizuje I. etapa
rekonstrukce, to je dvou třetin ulice v délce 480 m, silnice, chodníky,
vjezdy a veřejné osvětlení. Součástí obnovy místní komunikace je
obnova kompletních konstrukčních vrstev, nový asfaltový povrch,
odvodnění částečně do přilehlé zeleně a částečně do stávajících vpustí
v místě s odvodem do sousední vodoteče.
Z důvodu špatného
technického
stavu
komunikace bylo v
roce 2015 provedeno
její rozdělení na 2
slepé a neprůjezdné
části,
aby
nedocházelo
k
dalšímu poškozování
povrchů
vlivem
vyššího provozu a to
vozidly,
kteří
nevlastní nemovitost nebo nepřijíždí do MŠ a pouze projíždění touto
komunikací z důvodu zkrácení trasy v rámci průjezdu při propojení do
další obce.
Na tuto rekonstrukci máme podanou již druhou žádost - z Ministerstva
pro místní rozvoj- PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+
Podprogram: 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační
3

titul: 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací, Kněževes –
oprava komunikace a chodníků, ulice Jižní - 1. etapa
Nyní čekáme, zda dotaci obdržíme nebo budeme muset zainvestovat
cca 8 milionů pouze z rozpočtu obce. V první žádosti o dotaci na
rekonstrukci komunikace Jižní
jsme podávali v prosinci 2020
v celé délce 750m za celkové
investiční náklady projektu 20
435 296,00 Kč a neuspěli jsme
z důvodů
velkého
počtu
podaných žádostí cca 800 žádostí
a malého objemu financí
v daném dotačním titulu, které
pokrylo
pouze
polovinu
podaných žádostí. Bohužel
městys na dotaci nedosáhl. Měli
jsme již vysoutěženou firmu jejíž
nabídka byla vybrána jako
ekonomicky nejvhodnější a to
EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01
Louny, IČ: 10442481, tak jsme přistoupili pouze k rekonstrukci
nejhorší části ulice okolo školky I. etapa. Celková cena I. etapy ve
výši 7.690.760,- Kč vč. DPH, uznatelné náklady 5.140.378,- Kč vč.
DPH, neuznatelné náklady 2.746.982,- Kč vč. DPH. Dotace
z celkových uznatelných nákladů 5 410 378,- Kč činí až 80% tj.
4.112.302,- Kč, kterou obdrží obec, pokud budeme mít štěstí a vyberou
náš projekt. Tak si držme palce.
Také jsme podali žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací
na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy
venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura – veřejné
osvětlení. V rekonstruované části ulice bude provedena kompletní
výměna veřejného osvětlení, kdy bude demontováno 9 sloupů
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veřejného osvětlení včetně svítidel a vyměněno kompletní kabelové
vedení které jsou již za hranicí životnosti a jejich nahrazení moderními
LED svítidly. Pro osvětlení bude nově nainstalováno 16 ks nových
svítidel, jsou navržena LED svítidla na sloupech o výšce 5 m., opatřená
modulem pro systém řízení, monitoringu a ovládání svítidel. Cílem a
přínosem akce je snížení spotřeby energie díky instalaci LED svítidel,
snížení nákladů na opravy veřejného osvětlení, zlepšení svítivosti
veřejného osvětlení a zvýšení estetické kvality území.
Celkové předpokládané náklady projektu 1.590.228,- Kč. Celková
požadovaná dotace 1.046.000 Kč. Celkové vlastní zdroje obce 544.228
Kč.Také probíhá dokončení oprav tří místních komunikací –
rekonstrukce povrchů komunikací

U Haldy, Karlovarská, Nová. Celková cena oprav činí 2 724 775,20 Kč
včetně DPH. Opravy provádí vysoutěžená firma Froněk, spol. s r.o.
V ulici Nová bude ještě v rámci oprav komunikace prodloužena
dešťová kanalizace v délce 80m.
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Kanalizace Kněževes – VI. – VII. ETAPA.
V květnu začínáme s posledními dvěma etapami splaškové kanalizace,
jedná se o ulice Pražská za kolejemi na Chrášťany a Libušina za
kolejemi směr Rakovník.
Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější,
je VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ: 27347753.
za celkovou cenu 9 462 059 Kč bez DPH.
Na výstavbu budeme v dubnu podávat žádost o dotace na OPŽP a
doufáme, že nám bude dotace poskytnuta, jako tomu bylo v minulých
letech. K výstavbě bez dotace bylo rozhodnuto z důvodů stále se
navyšujících cen stavebního materiálu a prací a již vysoutěžené
stavební firmy.
Pokračování přípravy na cyklostezku Kněževes – Rakovník.
Již podruhé jme podali žádost o dotaci na SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury) - výstavba nebo oprava cyklistických stezek. Předmětem
akce je výstavba cyklostezky mezi městysem Kněževes a městem
Rakovník, která by měla zajistit odvedení cyklistické dopravy mimo
dopravně silně zatíženou silnici II. třídy. Realizací bude dosaženo vyšší
bezpečnosti cyklistů. Cyklisté i chodci nyní musí využívat okraj silnice
II. třídy, což je vzhledem k intenzitě provozu velmi nebezpečné. Cílem
je zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy svedením cyklistického
provozu z frekventované pozemní komunikace II. třídy č. 227.
Oddělením cyklistické dopravy od automobilové se zvýší výrazným
způsobem jejich bezpečnost.
Předpokládané celkové náklady 26 349 939,- Kč. Uznatelné náklady
23 565 910,-Kč
Požadovaný příspěvek 20 031 023,-Kč. Délka budované udržované
cyklistické trasy 3646m. V případě obdržení dotace by začala další
příprava soutěží veřejné zakázky na zhotovitele stavby
s pravděpodobným počátkem v roce 2023.
Alena Králičková, starostka
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 8.3.2022
Zastupitelé schválili
 Rozpočet městyse Kněževes na rok 2022 dle zveřejněného návrhu
jako schodkový, celkové příjmy činí 37 229 838,91,00 Kč (z toho
daňové příjmy 18 260 330,29 Kč, nedaňové příjmy 14 845 410,Kč a přijaté transfery 4 724 098,62 Kč), celkové výdaje činí
51 070 579,-Kč (z toho běžné výdaje 29 540 578 Kč, kapitálové
výdaje 21 530 000,-Kč), schodek ve výši 13 240 740,09 Kč bude
vyrovnán finančním zůstatkem z roku 2021 ve výši 13 240 740,00
Kč
 Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku k
31.12.2021, vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku
a hmotných movitých věcí
 Výroční zprávu o poskytnutí informací za rok 2021 dle zákona č.
106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 -2024 Základní školy
a mateřské školy Kněževes u Rakovníka, okr. Rakovník
 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 do fondů
organizace Základní školy a mateřské školy Kněževes u
Rakovníka, okr. Rakovník
 Inventarizační zprávu Základní školy a Mateřské školy Kněževes,
okr. Rakovník a položky k vyřazení majetku
 Návrh rozpočtu finančních prostředků pro rok 2022 Základní
školy a Mateřské školy Kněževes, okres Rakovník
 Veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Kněževes – ulice
Nová dešťová kanalizace“ dle Zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku malého rozsahu, komise pro otevírání nabídek: Josef
Kubař, Petr Pisár, Ing. Jan Vršecký, náhradník Ing. Petr Bradáč,
hodnotící komise: Josef Kubař, Petr Pisár, Ing. Jan Vršecký,
náhradník Ing. Petr Bradáč
 Zahájení výstavby splaškové „Kanalizace Kněževes - VI. a VII.
etapa“ před podáním žádosti o dotaci s možností zajistit
dofinancování akce krátkodobým úvěrem v případě neobdržení
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dotace na danou akci, schvalují stavební dozor Ing. Veroniku
Marešovou a Josefa Kubaře
Podání žádosti o dotaci z „Programu 2021-2024 pro poskytování
dotací na Rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova“ na rekonstrukci veřejného osvětlení ulice Jižní
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a souhlas se zřízením stavby na výstavbu Kanalizace Kněževes
VI. a VII. etapa
Smlouvu o příspěvku na vybudování splaškové kanalizace
Dotaci FK Kněževes na rok 2022 a schvalují Veřejnoprávní
smlouvu s FK Kněževes, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Kněževes na rok 2022 ve výši 70.000,-Kč dotaci SDH
Kněževes na rok 2022 a Veřejnoprávní smlouvu s SDH Kněževes
na rok 2022 ve výši 60 000,- Kč
Finanční příspěvek na činnost Rybářského spolku Kněževes ve
výši 23 400,- Kč, Mysliveckého spolku Přílepy- Kněževes ve
výši 20 000,- Kč; Rakovnický ornitologický spolek Fenix ve výši
10 000,- Kč, Sdružení 21. století Kněževes, z.s. ve výši 20 000,Kč
Dodatek č. 15 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse na pečovatelskou službu, smlouva ze dne 31.
10. 2007, Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s., Čsl.
Armády 1166, 270 01 Nové Strašecí, IČ: 27641163
Smlouvu s Městskou knihovnou v Rakovníku o nákupu,
zpracování a distribuci knihovních fondů pro naší knihovnu ve
výši 5.000,-Kč
Prodej pozemku 454/2 k.ú. Kněževes u Rakovníka, Družstvu
Agrochmel Kněževes IČO: 47048565, Nová ulice 392, PSČ 270
01 za cenu 40 000,- Kč
Pronájem správcovského bytu a správce sokolovny Kněževes
panu R.V. na dobu určitou dvou let za nájemné 4 060,- Kč
měsíčně a dohodu o pracovní činnosti správce sokolovny
Zvýšení nájemného o průměrnou míru inflace roku 2021 ve výši
3,8% u nájemních smluv, které obsahují tzv. inflační doložku,
jedná se o pronájem pozemků, nebytových prostor, objektů,
umístění reklamních zařízení a antén
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 Celoroční Ceník pronájmu nebytových prostor sokolovny
Kněževes ve výši 15 000,-/den, místní občané na pořádání
rodinných oslav ve výši ½ nájemného tj. 7 500,- Kč, místní
spolky, sdružení a kluby pronájem za účelem pořádání plesu nebo
zábavy, oslavy a výročí spolku, nebo sdružení, klubu zdarma,
zajišťují si veškerou přípravu a úklid pronajatých prostor
sokolovny na své náklady
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-126001829 Hořesedly –přeložka na p.č. 1193 SDŽC
 Smlouvu č. 1190901403 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky „Vegetační úpravy
vodohospodářského objektu“
 Připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“, dne
10. 3. 2022 vyvěšením tibetské vlajky
 Podání žádosti na SPÚ na realizaci souběžných polních cest
podél obou okrajů dálničního koridoru, dle KoPÚ ( komplexní
pozemkové úpravy) Kněževes
 Zastupitelstvo městyse Kněževes volí člena Kontrolního výboru
Luboše Čecháka
 Nesouhlasí s napadením Ukrajiny Ruskou armádou a schvalují
poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině ve výši 20 000,Kč
Nepřijatá usnesení
 Souhlasí se zrušením navýšením nájemného za zvíře v bytě
 Schvalují navýšení nájemného za zvíře v bytě 300,- Kč/měsíčně
za jedno zvíře a za každé další dvojnásobek
Zastupitelé berou na vědomí
 Složení slibu člena zastupitelstva Luboše Čecháka jako prvního
náhradníka v pořadí za rezignovaného zastupitele pana Pavla
Fišera
 Smlouvu o odvádění odpadních vod Kněževes kanalizace VI. a
VII. etapa
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 Žádost o koupi pozemku parc. č. 249 k.ú. Kněževes u Rakovníka
 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva 17. 5.; 21. 6.; 20. 9.;
13. 12.;
 Volba přísedícího Okresního soudu v Rakovníku

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
V lednu
Hradilová Miroslava
Dutková Marie
Baumanová Věra

v únoru
Rolcová Marie
Donda Zdeněk
Mach Alois
Bazika Václav
Ransdorfová Anna
Janotová Libuše

V dubnu
Beran Emil
Jelínková Miluše
Klůcová Libuše
Malafová Marie
Čechová Marta
Krejzová Libuše

v březnu
Cibulská Irena
Ransdorf Václav
Špačková Liane
Polatová Věra
Vaňková Hana

v květnu
Pokorná Jaroslava
Klakurková Milena
Cibulský Jan
Pořádková Jana
Zusková Věra
Franěk Miroslav

Přejeme hodně štěstí a zdraví.

Opustili nás
Věra Hornofová
Vladimír Nachtigal
Marie Šindlerová
Čest Vaší památce.
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Několik čísel z úřadu za rok 2021
Provedené výstupy z CZECHPOINTu
580 - ověření podpisů a listin
9
- zpřístupnění údajů a zřízení datové schránky
9
- výpis z katastru nemovitostí
7
- výpis z bodového hodnocení řidiče
43 - výpis z rejstříku trestů
4
- poskytnutí údajů z registru obyvatel
3
- výpis ze živnostenského a obchodního
rejstříku
12 - konverze dokumentu
2
- identifikace osoby
Příspěvek na vybudování kanalizace
Od počátku stavby kanalizace v obci občané přispěli na vybudování
kanalizace 3.421.300,-Kč.
Z matriky
S dodržením veškerých hygienických opatření se v roce 2021
uskutečnilo 27 svatebních obřadů v našem matričním obvodu. Pro
letošní rok je zatím naplánováno 48 svatebních obřadů.
Z evidence obyvatel
9 narozených dětí
14 úmrtí
29 odstěhování
38 přistěhování
Odečty vodoměru pro výpočet vodného a stočného
Od 1. do 15. dubna se odečítá stav vodoměrů pro výpočet vodného
(faktura za vodné bude vystavena firmou RAVOS, s.r.o.) a stočného
(vyúčtování stočného vystaví a doručí do schránek Městys Kněževes).
Následně bude stočné účtováno jednou ročně vždy na jaře jako vodné.
Pokud budete chtít, můžete si nahlásit a nastavit zálohy pro stočné, aby
konečné vyúčtování najednou pro vás nebylo velkou finanční zátěží.
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Zrušení odvozu tetrapaků v pytlích od domů
Vzhledem k finanční náročnosti svozu tetrapaků (krabice od mléka,
džusů atd.) od domů poslední pátek v měsíci, bude vývoz zrušen. Sváží
se velmi malé množství oranžových pytlů. I když tento den se svážely i
žluté pytle s plasty, nebylo možné svážet oboje dohromady, protože se
jednalo už o vytříděný odpad. Od dubna prosím tetrapaky odkládejte do
oranžových kontejnerů nebo popelnic rozmístěných po obci nebo do
sběrného dvora.
Pokud máte doma prázdné oranžové pytle, přineste je do kanceláře
úřadu. Jsou zálohované, vykompenzujeme je se svozovou firmou.

Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Přehled příjmů a výdajů odpadového hospodářství za rok 2021
náklady
příjmy
Kč
Kč
vývoz popelnic
931917,7 od občanů
768180
rekultivační poplatek
17476,99 EKOKOM
187172
nebezpečný odpad
21264,85 ELEKTROWIN a.s.
9306
tříděný odpad
388177 stavební odpad, pneu SD
11790
dotřiďovací poplatek
41643,38 železo SD
11506
pytle
7928,4
objem, komunál SD
166595,6
stavební SD
30818,06
dřevo SD
36694,69
bio SD
60314,97
obsluha SD
76040
pronájem nádob
2299
(SD sběrný dvůr)
celkem
1781170,6
987954
doplatek z rozpočtu obce
793216,64Kč

Přehled množství vyprodukovaného odpadu 2021
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komunální, objemný
plasty
sklo
papír, lepenka
BIO
dřevo
kovy

tuny
384,647 přepočet na obyvatele
26,661
26,41
22,622
18,86
13,28
1,2

366kg

Limit pro získání třídící slevy
Rok

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství odpadu obyvatel/kg 200

190

180

170

160

150

140

130

120

Toto jsou závazné limity, jakmile bude množství na obyvatele
překročeno, zvyšuje se cena za uložení odpadu. Máme tedy co
vylepšovat, protože produkce na obyvatele je dvojnásobná.
Máme velkou rezervu ve třídění odpadu. Cena služeb za třídění se
zvyšuje, bohužel množství tříděného odpadu se snižuje. Po obci je
rozmístěno odpovídající množství nádob a kontejnerů na separaci, ve
středu a v sobotu je otevřen sběrný dvůr.
Znovu žádám občany, aby velké papírové krabice ukládali do
kontejnerů rozložené, stejně tak plastové lahve sešlapané a hliníkové
plechovky také sešlapané. V případě kovů v tuhle chvíli kapacita
nestačí právě z důvodu odložení nesešlapaných plechovek. Vyvážíme
tak sice plné, ale váhově prázdné nádoby.
Namátkový rozbor obsahu popelnic
Abychom získali přehled co je vlastně obsahem vyvážených popelnic,
budeme anonymně namátkově provádět rozbor obsahu popelnice.
Obsah bude roztříděn na jednotlivé komodity ( papír, plast, sklo, kovy,
biologicky rozložitelný odpad, gastroodpad, nebezpečné odpady,
nevyužitelný zbytek…..atd) a ty zvážíme, pořídíme fotodokumentaci.
Popelnici během dne vrátíme.
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Soutěž My třídíme nejlépe 2021
Mezi obcemi Středočeského kraje od 1000 do 3000 obyvatel jsme
skončili na 128 místě ze 197 hodnocených obcí.
Omezujeme rozesílání letáků – nechte si posílat za čerstva
informace z úřadu sms nebo emailem
Vzhledem k vysokým cenám poštovních služeb omezujeme rozesílání
letáků do schránek.
Zaregistrujte se zdarma (www.mestysknezeves.cz, ve spodní části titulní
strany) jednoduchým způsobem a
budete dostávat informace okamžitě
z administrace. Můžete si vybrat buď
obě kategorie (úřední deska) nebo
všeobecné (výpadek elektřiny, uzávěra
vody, termíny odečtů vodoměrů,
kulturní akce, mimořádné situace,
havárie atd.)
Pokud byste s registrací měli problém,
obraťte se prosím na své blízké, nebo
Vám s registrací pomůžeme na
obecním úřadě.
Pokud si přejete dostávat jen sms zprávy a nemáte email, nahlaste
své číslo telefonu do kanceláře úřadu 313582206, 775252480. Pak
už jen odsouhlasíte odpovědí slovem „ANO“ registraci a sms
zprávy Vám budou doručovány.

Připravuje se
9. dubna – Jarní trh – ve dvoře Komunitního centra 13.-17.00hodin
15.dubna – Velikonoční show pro děti
19.dubna – Pohádková show se známými pohádkovými postavami
(Aladin, Elza, Olaf, Zvonilka,Spiderman)– v sokolovně od 17.00hodin
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22.dubna-tvoření od 17.00hodin v Komunitním centru – tentokrát
vyrobíme „drátkované srdíčko s kamínky“, od 17.00hodin
23.dubna – sběr železa – 8.00hod, železo vyneste před vrata
24.dubna – divadlo PALACE – komedie s Ondřejem Vetchým
Velká zebra aneb jakže se to jmenujete?
30.dubna – Čarodejnice pro děti- dvůr Komunitního centra, od
14.00hodin
6. května – Maškarní bál – v sokolovně od 20.00hodin
7. května – Dětský maškarní bál-v sokolovně
13. května – tvoření od 17.00hodin v Komunitním centrumandalové kamínky, od 17.00hodin
28.května-Sportovní odpoledne, na hřišti
31. května – Setkání s důchodci- v sokolovně, od 14.00hodin
5. června- Kněževeská dechparáda – park u kostela, 14-18.00hodin
10.června- tvoření od 17.00hodin v Komunitním centru-vázičky a
lampy z juty
Podrobnosti o všech akcích budou uvedeny na plakátech, vývěsce
a na www.mestys-knezeves.cz. Pokud máte službu zasílání zpráv,
dostanete informace na váš email či sms.

Kněževeská dechparáda
19. ročník Kněževeské dechparády je plánován na
neděli 5. června 2022 jako obvykle v parku u
kostela. Těšit se můžete na Květovanku, Malou
Muziku Nauše Pepíka, Jižany a samozřejmě
Krajanku.
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Školáci v knihovně
Do knihovny jsme
začali
docházet
v
březnu.
Návštěvy
probíhají vždy v úterý
jednou za čtrnáct dní
(jednu
vyučovací
hodinu).
Paní
H.
Kuklíková připravuje
dětem velmi zajímavý
program s knihami. Děti
si poslechnou pohádku,
hádají hádanky, luští
křížovky a seznamují se s prostředím knihovny.
Vlaďka Gregorková V.
Základní škola
První měsíce roku 2022 byly pro naše žáky
plné soutěží a her. Hned v začátku nového
roku absolvovali pětidenní kurz bruslení na
zimním stadionu v Rakovníku. Žáci, kteří si
nebyli na bruslích ještě moc jisti, využívali
z počátku oporu hrazdičky. Ke konci kurzu ji
však již většina z nich hrdě odložila a někteří
z nich ji dokonce zvládli nahradit i hokejkou.
Radost ze zvládnutí (či zdokonalení) nové
dovednosti byla veliká.
Ve sportovních aktivitách však pokračovali i
mimo ledovou plochu. Ve škole jsme
uspořádali soutěž s honosným názvem
Švihadlový princ /Švihadlová princezna. Velká konkurence nás ani
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moc nepřekvapila, neboť víme, že jsou naši žáci pohybu uvyklí a
sportovní výzvy rádi přijímají.
A protože ruku v ruce s rozvojem tělesné schránky jde i rozvoj duševní,
vyzvali jsme naše žáky k účasti na recitační soutěži. Po výběru těch
nejlepších recitátorů v jednotlivých třídách proběhlo celoškolní kolo
v naší žákovské knihovně. V porotě usedli nejen učitelé, ale i zástupci
žáků napříč ročníky. Na výherce čekali velmi zajímavé ceny (hry,
puzzle, knihy). Žáci soutěžili ve dvou kategoriích dle věku (mladší a
starší žáci) a pro žáky pátého ročníku byla vyhlášena ještě speciální
kategorie – vlastní tvorba. Čas, kdy se porota radila, zaplnil hrou na
kytaru náš úžasný školník, pan Petr Plaček.

A jak recitační soutěž dopadla?
První tři místa v mladší kategorii obsadila: Viktorka Cedzová, Mirek
Kubias a Anička Pidrmanová
Ve starší kategorii se na prvním místě umístila Emča Grebáčová. O
druhé místo se podělili Terka Cedzová a Adam Kadlec. A i na třetí
místo dala porota ocenění dvěma žákům - Aničce Sedlákové a Péťovi
Pidrmanovi.
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Nejlepšími básníky se v pátém ročníku staly: Terezka Cedzová, Emča
Grebáčová a Anička Sedláková.
Od poezie je již
kousek k pohádkám.
Žáci pátého ročníku
dochází
jednou
týdně číst pohádku
na dobrou noc svým
malým spolužákům
do mateřské školy. A
naši prvňáčci zase
mají
pravidelné
chvilky
v místní
knihovně.
Paní
knihovnice Helena Kuklíková připravuje dětem velmi zajímavý
program s knihami. Děti si poslechnou pohádku, hádají hádanky, luští
křížovky a seznamují se s prostředím knihovny.
Naši žáci se však
nedrží jen při
zemi.
Dokáží
totiž vytvořit i
doslova
vesmírné
projekty. A tak
se žáci 4. a 5.
ročníku zapojili
do
aktivity
pořádané Evropskou vesmírnou agenturou. V rámci hodin informatiky
sestavili pod vedením paní učitelky Stanislavy Pidrmanové Havlové
program, který bude následně odeslán na mezinárodní vesmírnou
stanici. Dvěma žákovským týmům se podařilo sestavit programy, které
budou do vesmíru zaslány. Žáci naprogramovali také obrázek, který
bude astronautům promítnut na displeji zařízení.
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Zřejmě největší aktivitou tohoto školního roku je účast našich žáků
z pátého ročníku v celostátním projektu Srdce s láskou darované, nad
kterým převzal záštitu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hlavním smyslem tohoto projektu je podpořit vedle tradičních hodnot
jako jsou láska, přátelství, úcta a rodina, také kreativitu a týmovou práci
dětí. Děti se rozhodly věnovat Srdce své škole, kterou za několik málo
měsíců s lítostí opustí. Svým Srdcem, které s dojetím předaly paní
ředitelce, chtěli nejen poděkovat za krásných pět let studia na této škole,
ale i vyjádřit lásku ke své škole. Budeme rádi, když nás podpoříte ve
veřejném hlasování, které probíhá až do 10. dubna na stránkách Srdce
s láskou darované (age-management.cz). 
Vlaďka Gregorková Vicjanová
Služba RAVOS - Informace o poruše nebo odstávce vody
Na
webových
stránkách www.ravos
si můžete zdarma
zaregistrovat
odběr
sms zpráv o poruše
nebo odstávce vody (
nahoře
zákaznický
portál (červeně) – sjet
až dolu – dole vpravo
služba sms – vyplnit a je to, nebo zavolat). Zprávy o poruše nebo opravě
chodí den předem zdarma.

Konec platnosti některých bankovek
Máte v peněžence i přes dvacet let staré
bankovky? Tak zbystřete. Česká národní
banka
ukončuje
od
1. července
2022 platnost starších vzorů bankovek
nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč,
500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až
19

1999 s úzkým ochranným proužkem (tento proužek je u stahovaných
bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco
nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění
barvu z hnědofialové na zelenou). S těmito bankovkami, které jsou již
nyní postupně stahovány z oběhu, nebude za rok možné platit.
Bankovky, které poznáte zejména podle ochranného proužku, ale bude
možné měnit i poté.

Mám povinnost zřídit si datovou schránku?
Podle schválené novely ve znění pozměňovacích návrhů Senátu
budou datové
schránky automaticky
zřizovány níže zmíněným
osobám od 1. ledna 2023.
Komu bude nově
automaticky zřízena datová
schránka?






Každé právnická osobě,
která je zapsána v registru osob, ve spolkovém rejstříku,
nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků
jednotek nebo obecně prospěšných společností.
Každé fyzické podnikající osobě, kterým se doposud zřizovaly
datové schránky pouze na základě jejich žádosti. Nově však dojde
ke zřízení datové schránky těmto osobám ze strany Ministerstva
vnitra automaticky.
Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru
obyvatel, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci
vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické
identifikace. Tedy také nepodnikajícím fyzickým osobám,
pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému
elektronické identifikace (v současné době se jedná především o
občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID Portálu
národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou
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kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo
bankovní Identitu).
V posledním uvedeném případě může osoba na svou žádost datovou
schránku znepřístupnit (tedy „deaktivovat“) skrze Ministerstvo vnitra
ČR.
SDH Kněževes – výjezdová jednotka
Výjezdová jednotka od začátku roku 2022 do konce března 2022
vyjela celkem k 14 událostem.
Záloha pro stanici HZS Rakovník 8x, dopravní nehoda 1x, požár lesa
2x, požár komína 1x,
technická pomoc (spadlý strom) 1x, otevření bytu 1x.
Od poloviny března 2022 prochází část členů naší výjezdové
jednotky kurzem na vyprošťování osob u dopravních nehod, který se
koná na stanici HZS Říčany a HZS Beroun. Po ukončení kurzu bude
celá výjezdová jednotka proškolena na vyprošťování osob u
dopravních nehod, jelikož je naše jednotka pro tyto zásahy
předurčená.
Co se týče akcí, po dlouhé "covidové" pauze se dne 18. března 2022
konal hasičský ples v místní sokolovně, kde hrála kapela Černý
brejle .
Dne 23. dubna 2022 od 8:00 hodin se uskuteční sběr železa (železo
vyneste před vrata).
Petr Majer, zástupce velitele jednotky
SDH KNĚŽEVES – MLADÍ HASIČI
Vánoce u hasičů – dětičky našly pod stromečkem
krásné nové dresy, ve kterých budou na dráze na
závodech zářit. Také každý dostal super termosku,
kterou si budou děti brát sebou na závody. Na
schůzkách při nepřízni počasí sledují děti instruktážní videa hasičských
útoků, aby se s touto disciplínou seznámily. Řekli si, jak se staví
základna a co vše na patří.
21

A hlavně, že se toho nemusí nikdo bát – děláme to hlavně proto, že nás
to baví. 😊

V letošním roce jsme se začali scházet na
pravidelných schůzkách až od poloviny
měsíce února 2022. Covid, karantény, a
velká nemocnost dětí nám nedovolily se
scházet dříve. První schůzka proběhla 18.
2. 2022 od 16.00 hod v místní hasičárně,
kde jsme začali nacvičovat požární útok.
Děti se seznámily s veškerým materiálem
potřebným pro tuto disciplínu. Pro většinu
dětí je požární útok úplnou novinkou a tak
jsme museli začít pomalu krůček po
krůčku. V klubovně hasičárny se děti učily
nejdříve spojování tzv."na sucho". Každý si mohl vyzkoušet spojovat
hadice k sobě, na proudnici, na rozdělovač. Když se počasí umoudřilo,
hasiči nám vyjeli s hasičským autem a děti měly možnost trénovat v
hasičárně. Nejlepším zážitkem byla naše poslední schůzka 28.3. Sešli
jsme se jako obvykle v hasičárně, připravili jsme vše potřebné a vydali
se do parku u kostela a požární útok jsme za pomoci pár místních hasičů
s dětmi mohli trénovat s vodou. Připravujeme se na naše první závody
(požární útoky na řece Berounce), které se konají v sobotu 30. 4. 2022
ve Zbečně.
Po této soutěži se budeme věnovat přípravě na „Ligu
útoků“, která se bude konat ve 4 kolech. V plánu máme dále pětidenní
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letní hasičské soustředění v srpnu v Machově mlýně. Poslední dvě
schůzky již neproběhly v pátek, ale v pondělí. Zjistili jsme, že pátek
začíná být pro mnohé komplikací, tak jsme se s rodiči domluvili a den
v týdnu si vybrali tak, aby to vyhovovalo většině. Sraz máme každé
pondělí od 16.00 hod v místní hasičské zbrojnici. Kdo by se chtěl
přidat, bude vítán. 😊

Všem vedoucím, místním dobrovolným hasičům, Městysi Kněževes a
rodičům děkujeme za podporu a pomoc.
Tým vedoucích mladých hasičů. 😊
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Ornitologický spolek Fénix
Ornitologický spolek
Fénix zajistil během
zimy úklid ve více
než 2000 ptačích
budkách
na
Rakovnicku,
údržbou prošlo i 30
budek v Kněževsi.
Obsazenost
ptáky
byla
100%,
nejčastějším hostem
byl vrabec polní (21
hnízd),
sýkora
koňadra a modřinka (7 hnízd) a špaček a brhlík měli po jedné obsazené
budce.
Kdo máte zájem si budku pořídit a ptačího obyvatele pozvat do
zahrady, kontaktujte nás. Poradíme, jak si budku zhotovit, případně
Vám budku dodáme. (+fotka , autor: M.Kraus)
kontakt : ros.fenix@seznam.cz, 608301387
Milan Tichai

Myslivci letos oslaví 60 let od založení svého spolku…
Je to až k nevíře, ale opravdu letos (23. června) uplyne plných 60
let od doby, kdy na ustavující schůzi konané 23. června 1962 vzniklo
sloučením honiteb Mysliveckého sdružení Přílepy a Mysliveckého
sdružení Kněževes Myslivecké sdružení Přílepy-Kněževes.
Členy výboru nově založeného sdružení byli pánové Adolf Pelc
st., Jindřich Pokorný, J. Hendrych, Karel Hurt, Stanislav Bidrman, Jiří
Stránský, Josef Závora, Karel Ledvinka a Karel Hacmac.
Mysliveckými strážemi byli ustanoveni J. Závora, Miloslav Havel a
Jindřich Pokorný. Hospodáře dělal Jindřich Pokorný z Rakovníka a
předsedou byl Adolf Pelc st.. Dalšími členy byli pánové Emil Hálek,
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Josef Pracný st., Josef Zelenka, Karel Konvalinka, František
Pluhovský, Alois Chlupsa, Josef Čechák, Karel Beneš, Vilda Šedivý,
Adolf Pelc ml., Zbyněk Fišer, Josef Mužík, Miroslav Gregor, p.
Hendrich, Josef Pokorný, Ján Pukša a p. Kunc.
Jestli vás úvod článku zaujal a máte rádi historii, uvedu ještě něco
z dávné minulosti, co s myslivostí trochu souvisí a co uvádí kronika
spolku, kterou vede od roku 1967 kronikář spolku p. Miroslav Franěk
z Kněževsi. Jestli se potulujete trošku po okolí Kněževsi, jistě jste si
všimli na polích tmavých pruhů ornice. Ty podle kronikáře prozrazují
místa, kde byla pravěká sídliště z doby bronzové. Dále se v kronice
uvádí, že je pravdou, že v blízkosti sídlišť se nalézala prameniště, nebo
potok. V Kněževsi v lokalitě Nad Jánem je pozůstatek sídliště z mladší
doby bronzové a byly zde nalezeny například úlomky výsad jelena,
srnce, divočáků, špičáky psa, nástroje z kostí srnčí zvěře, či různá šídla
a jehly… V lokalitě Na hlavách se našel medvědí špičák a na
Okrouhlici u Kolešovic lovecké sekery, pazourkové hroty na šípy či
bronzové hroty kopí. Otisk dubového listu na hliněné mazanici
z Vápenic dokumentuje výskyt dubu na Vápenicích. Podle kronikáře
z toho vyplývá, že zde pravěcí lovci lovili jeleny s dlouhými výsadami,
srnce, divočáky nebo medvědy…
Lov pravěkých lovců se postupně pozvolna měnil v myslivost.
První známou zmínkou o kněževeském myslivci je pravděpodobně text
v časopise Česká myslivost z roku 1909, kde jistý městský tajemník
Bohumil Reim z Kněževsi projevil svůj souhlas se založením Českého
svazu loveckého.
Tehdejší honitba byla tzv. pachtovaná. Revíry byly menší výměry
a byly v dražbě pachtované, resp. propůjčované mezi zájemce o
honitbu.
V roce 1940 měl část revíru Kněževes propachtovanou jistý pan
Ferdinand Černohorský – puškař z Rakovníka. Les Vinici měl
propachtovaný pan Karel Kuklík – pilař z Kněževsi a část Rybníčka
užíval p. Adolf Pelc, bývalý člen MS Přílepy-Kněževes. V Přílepích
měl propachtovaný revír rolník p. Holý a dále Julius Deliš z Přílep.
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Podle vyprávění se v lokalitě Rybníčka vyskytovali tetřívci, kteří tam
zalétávali
tokat.
Rovněž prý tetřívci
tokali ve Smolinách.
Do revíru se chodilo
pěšky, nebo se jezdilo
na kolech. Na kolech se
tehdy přepravovala i
ulovená zvěř.
Obrázek
1
Jiří
Stránský s uloveným
srncem (r. 1960)
A pomalu se
posuneme
z historie
popsané v kronice do
historie
novodobé,
kterou si mnoho z nás
zatím ještě
dobře
pamatuje. Myslivecké
sdružení
PřílepyKněževes fungovalo do roku 2015, kdy se přejmenovalo na Myslivecký
spolek Přílepy-Kněževes.
A že bylo a je v módě, aby nebyli všude samí chlapi, tak se začaly
o myslivost zajímat i ženy, a proto i do našeho spolku vstoupilo něžné
pohlaví a 27.2.2016 jsme mezi sebe přijmuli první ženu, paní doktorku
Ivu Gregorovou.
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No a tím se dostáváme do úplné současnosti, kdy náš spolek i
nadále hospodaří v pronajaté společenstevní honitbě v katastrech obcí
Kněževes a Přílepy, kde chováme a lovíme zvěř. Snažíme se o zlepšení
životních podmínek zvěře například budováním napajedel, krmelců a
lizů. Tyto myslivecká zařízení se snažíme během roku co nejlépe
doplňovat čím je třeba a radujeme se, když se práce daří a jsme smutní,
když to nejde tak, jak bychom si představovali.

Obrázek 2 společná fotografie členské základny při VČS spolku
(26.2.2022)
Aktuální stav členské základny je 16 osob, z toho je jeden člen
bez zbrojního průkazu a máme jednoho stálého hosta.
Závěrem bych i s vaším svolením našemu mysliveckému spolku
a jeho členům do dalších let rád popřál hodně zdraví, mysliveckých
zážitků a aby péče o zvěř v našem podání jen vzkvétala a i v budoucnu
jsme se všichni mohli v okolí našich vesnic stále potkávat tak, jako
doposud, jak se zvěří, tak i spolu…
Za použití zápisků z Kroniky MS Přílepy-Kněževes sepsal ing.
Radek Gregor, předseda MS Přílepy-Kněževes
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 450 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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