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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 27.2.2018
Zastupitelé schválili:
 inventarizaci majetku a návrh na vyřazení
 výroční zprávu Městyse Kněževes o poskytování informací za rok 2017 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (je zveřejněna
na www.mestys-knezeves.cz )
 účetní závěrku za rok 2017 Základní škola a Mateřská škola Kněževes,
okres Rakovník s výsledkem hospodaření 0,00 Kč
 cenu stočného na rok 2018 a to za 40,-Kč/m3 s DPH, podle výpočtu ceny
vychází skutečná cena stočného na 65,91 Kč bez DPH, s DPH 74,65Kč,
rozdíl ceny bude pokryt z rozpočtu obce
 „Dohodu o narovnání č. 6440-MDN5-2018-004“ z Ministerstva obrany ČR
za využití a pronájem pozemků k podnikatelským účelům v areálu
„Benzinol“, městys provede úhradu narovnání dle zákona od 1.7.2017 do
31.12.2017 ve výši 15.219,40 Kč
 „ Dodatek č. 11. k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse na pečovatelskou službu, Okresní pečovatelské službě Nové
Strašecí o.p.s.“, ve výši 77.000,- Kč
 Smlouvu č. 3199/00066001/2017 Středočeského kraje, Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, o věcném
břemenu služebnosti „ Kněževes- rozšíření veřejného osvětlení u pekárny“,
náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1.283Kč s DPH byla zaplacena
na základě smlouvy č. 12/2022/KL/JI/BS před podpisem této smlouvy dne
24. 4. 2013
 schvalují podání Účelové neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí
poskytovanou obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MVGŘ HZS ČR – Výzva: Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané
obce za rok 2018
 Smlouvu 18-99-G028-0 o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti
dětského hřiště s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov,
IČO: 03673073, DIČ: CZ03673073
 Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků a sdružení pro rok 2018
 Myslivecký spolek Přílepy-Kněževes 14 tis na podzemní lokátor pro
norování – ZM schvalují částku 7.000,-Kč,
 Rakovnický ornitologický spolek Fénix, sídlo Kněževes, částku 5.000,-Kč
výsadby keřů a stromů Kněževes , výroby krmítek a zajištění krmiva pro
ptáky atd. – ZM souhlasí s částkou 5.000,-Kč,
 Rybářský spolek Kněževes – údržba zeleně, krmivo a léčivo, dětské
rybářské závody 30.600,-Kč – ZM souhlasí s částkou 30.600,-Kč,
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 Svaz zdravotně postižených Rakovník, z.s. klub Kněževes, pořádání
zájezdů a setkávání členů (110) na pořádaných akcích – ZM schvalují
částku 15.000,-Kč,
 Šipkový klub Šrekové Kněževes žádají 7.000,-Kč, na dětské turnaje, nákup
triček s logy sponzorů a další náklady spojené s chodem klubu- ZM
schvalují částku ve výši 5.000,-Kč, proplácení na základě předložených
dokladů.
 Občanské sdružení Kněževes 21.století, z.s. na pořádání XX. ročníku
Kněževeské chmelové šišky- ZM schvalují částku ve výši 10.000,-Kč
 SDH Kněževes na činnost soutěžního družstva ve výši 10.000,-Kč, ZM
schvalují částku 10.000,-Kč
 dotaci na základě Veřejnoprávní smlouvy na provoz FK Kněževes , z.s. na
rok 2018 ve výši 130.000,- Kč na Kč na 2 týmy dětí a dospělých, nájem
hřiště, PHM, údržba techniky a kabin, energie a plyn.
 připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky
dne 10.3.2018.
 dodatek č. 13 Smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů
pro Obecní knihovnu Kněževes ve výši 5.000,.Kč.
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013656 Kněževes, p.č. 433/16přípojka kNN č. smlouvy: IP-12-6013656/SoBS VB/
 ukončení dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů firmou Odpady Bohemia a.s. Marius Pedersen Group a.s.
(městys si bude sám zpracovávat čtvrtletní výkaz o množství
separovaného odpadu na jehož základě dostáváme od firmy EKO-KOM
peníze zpět do rozpočtu)
 snížení nájemného na 500,-Kč za pronájem Sokolovny na Hasičský ples
pořádaný SDH Kněževes

Zastupitelé berou na vědomí

 žádosti o odkup pozemků číslo parc. 611 a navrhují odstoupení od záměru
prodeje a navrhují vyvěšení záměru pronájmu pro nemovitost č.p. 110
 zprávu z přezkoumání hospodaření Městyse Kněževes za rok 2017
Středočeským krajským úřadem Praha – Odborem kontroly s výsledkem
přezkoumání se závěrem: „NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A
NEDOSTATKY“

Zastupitelé neschvalují
 prodej pozemků parc.č. 1628, 1629, 1630 na základě žádosti KM v k.ú.
Kněževes u Rakovníka za záměrem zahrady, zastupitelé projednali
možnosti záměru uplatnění pozemků pro městys do budoucna
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Z diskuze
 je zadána rekonstrukce pomníku T. G. Masaryka ( před školou) za cenu
66.000,- Kč, kterou bude provádět Helena Jahodová akademická
sochařka, restaurátorka (více v jiné části zpravodaje)
 bude provedena rekonstrukce a restaurování božích muk na kamenném
podstavci s reliéfem Panny Marie na Karlovarské ulici (u silnice před
zahradami čp. 123) za cenu 90.000,- Kč. rekonstrukce bude z části
pokryta finančním darem obci ve výši 40.000,-Kč
 obdrželi jsme „Poděkování městysi“ za podporu Linky bezpečí, z.s.
 z důvodu stále se rozšiřující skládky za česačkami, Družstvo
Agrochmel Kněževes instalovalo zamykatelnou závoru, prostor bude
monitorován fotopastí
Z veřejného zasedání 20.3.2018
Zastupitelé schválili:
 schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2018 ve výši
příjmy 34.843.308,- Kč, výdaje Kč 34.843.308,- Kč, schodkový rozpočet
je pokryt finančním zůstatkem z r. 2017 ve výši 8.946.000,- Kč
 účetní závěrku za rok 2017 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., výsledek hospodaření
za rok 2017 činí : + 4.326.390,34 Kč
 smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou EKO-PF s.r.o. se
sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816, DIČ:
CZ62525816, jedná se o zpoplatnění umístění 2ks nádob o velikosti 240 l
na potravinový olej umístěné ve sběrném dvoře za cenu 500,-Kč za kus bez
DPH
 prodej pozemku parc.č. 639 výměra 506m2, zastavěné plochy a nádvoří s
ocelovou halou, budova bez čísla popisného, výměra 184m2, zapsané u
Katastrálního území Kněževes u Rakovníka, číslo na LV 10001 firmě
Autodoprava Pavel Vostrý, V Jamce 2379, 269 01 Rakovník, IČ:
61637742, DIČ: 6507241213 za cenu 520.000,- Kč a pověřují starostku
podpisem smlouvy a všech náležitostí s tím spojených
 výběr firmy PIK Vítek, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy na
aktualizaci prováděcí dokumentace na výstavbu akce „Kanalizace
Kněževes – IV. a V. etapa“ za celkovou cenu 85.910,00 Kč s DPH
 výběr firmy na „Administraci výběrového řízení na zhotovitele stavebních
prací na projektový záměr Kněževes – kanalizace IV a V etapa“ firmu MV
Management s.r.o., Bratří Čapků 2324, 438 01 Žatec, IČ: 04520386, DIČ:
CZ04520386 za cenu 54.450,00Kč s DPH
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 Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Kněževes na rok 2018 ve výši 130.000,-Kč a pověřují starostku
podpisem smlouvy
 pronájem pozemku parc. číslo 611 výměra 100m2 zastavěná plocha
nádvoří a pozemku č. 612, výměra 696 m2 orná půda, zapsané u
Katastrálního území Kněževes u Rakovníka od 21.3.2018 za cenu 3,Kč/m2/rok panu JČ, ZM pověřují starostku podpisem nájemní smlouvy
 firmu MV Management s.r.o., Bratří Čapků 2324, 43801 Žatec na Dotační
management – manažerské řízení projektu Kněževes – kanalizace IV a
V etapa za cenu 235.950,-Kč s DPH
 pronájem garáží v areálu „Benzinol“ č. 7 panu KJ Rakovník, č. 8. panu BV
Chrášťany, č. 9 fi Kupnákup s.r.o., Nová Výstavba 216, 435 21 Obrnice,
IČ: 06910432 za cenu 200,-Kč/m2/ rok bez DPH a pověřují starostku
podpisem nájemních smluv
 finanční příspěvek šachovému spolku Český lev Kolešovice, šachový klub,
z.s. ve výši 3.000,-Kč na činnost mládežnického oddílu

Berou na vědomí
 záměr prodeje části pozemku parc.č. 509/90, rozdělený geom.plánem č.
848-108/2017 a nákup pozemku 1694/2 o výměře 1525m2 za účelem
výstavby plánované cyklostezky Kněževes – Rakovník

Z diskuze
starostka informovala zastupitele o přípravě projektové dokumentace na opravu
komunikace ul. Tyršova, opravy chodníku na Husově a Václavském náměstí
s vjezdy k nemovitostem

Příspěvek starostky
Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o pokračování výstavby kanalizace II a III. etapa.
V současné době je již vybudována hlavní stoka kanalizace v ulici Chmelařská,
ul. Tyršova, částečně Husovo, Václavské náměstí a v ulici Štrosova se blížíme
k sokolovně.
Postupně se již budují kanalizační přípojky k nemovitostem a tam, kde již máme
úředně povoleno předčasné užívání kanalizační stoky (A1-7) ulice Chmelařská a
stoka (A2) Husovo náměstí okolo školy do ul. Jižní se již splašky odvádějí na
čistírnu odpadních vod.
V lednu jsme zažádali o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 20145

2020 v rámci 71. výzvy Ministerstva životního prostředí o dotaci na výstavbu
„Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa“. Jednalo by se o ul. Pražskou po železniční
přejezd, ul. Libušinu po železniční přejezd, ul. Novou, Krátkou a U Haldy.
Nyní se připravujeme na výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace
Kněževes – IV. a V. etapa“.
V případě získání dotace by se pravděpodobně pokračovalo ve výstavbě po
zvážení všech dotačních pravidel.
Pokud by městys dotaci neobdržel, zvažovali by zastupitelé jiné reálné možnosti,
abychom mohli ve výstavbě pokračovat. Bohužel v současné době nelze
s přesností říci, jaké budou podmínky dotace a jak by se nadále postupovalo.
V případě jakýchkoli změn, postupů a novinek vás budu já i zastupitelé
informovat na veřejných zasedáních městyse.
Přeji vám krásné jarní dny a děkuji vám za trpělivost při výstavbě naší
splaškové kanalizace v obci.
Alena Králičková, starostka

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
V únoru
80 let Donda Zdeněk
84 let Rolcová Marie
70 let Dundr František
83 let Mach Alois
86 let Bušta Jaromír
75 let Mordová Jiřina
70 let Staněk Stanislav
87 let Janotová Libuše
V dubnu
84 let Malafová Marie
87 let Čermáková Jiřina
70 let Menclová Marta

v březnu
83 let Ransdorf Václav
75 let Grün Josef
70 let Gregor Adolf
83 let Vítovcová Miluše
70 let Hejdová Božena
70 let Máté Barnabáš

v květnu
70 let Fröhlichová Ladislava
70 let Křivská Věra
93 let Bazika Jiří
80 let Litavcová Dorota
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Vítáme nové děti
Markéta Krejčová
Silvie Krovová
Nina Senf

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Zlatou svatbu oslavili Květa a Josef Grünovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let hodně štěstí, zdraví, radosti a
vzájemné tolerance.

Opustili nás
Jana Jurovichová

Josef Tvarůžek

Jaroslava Netíková

Zbyšek Houžvička
Čest jejich památce.

Oprava pomníku T.G. Masaryka
Nejen k 100 výročí založení republiky jsme se rozhodli
uvést skoro do původního stavu pomník T.G. Masaryka
v parku před školou.
Na pomníku kdysi býval bronzový reliéf TGM
s dodatkovou tabulkou, obojí bylo ale v minulé době
sundáno a nepodařilo se zjistit, jestli je někde uschován,
nebo zlikvidován.
Možné návrhy jsme prokonzultovali s MgA. Helenou
Jahodovou, ak. soch. rest. a domluvili se na celkovém
očištění kamenného povrchu památníku represivní
biosanací a tlakovou vodou s chemickým odstraněním
zčernalých krust. Upustili jsme od původní kamenné
skalky, protože za tu dobu došlo ke zvýšení úrovně
travnatého povrchu. Reliéf bude vysekán z tmavé žuly
opatřen bronzovou patinou.
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Výpis z Vlastivědného sborníku
Pomník byl odhalen při velkých oslavách dne 28. října 1930 u příležitosti 80.
narozenin 1. presidenta republiky T. G. Masaryka. Slavnostní řeč v každém
ohledu dokonalou pronesl k velmi četnému občanstvu okresní školní inspektor
pan Jan Maloch. Památník pořízen byl Okrašlovacím spolkem za přispění občanů
kněževeských. Kámen pochází z Loviče za Čížkovem, je dva a půl metru vysoký
a váží 28 q. Na přední straně jeho je připevněn relief pana presidenta a nápis shora
uvedený, tj. K 80. NAROZENINÁM 1. PRESIDENTA REPUBLIKY.

Separovaný odpad
Opět jsme vrátili kontejnery na papír a plasty do Chmelařské ulice, postupně ještě
dodáme kontejner na sklo a tetrapak. Snad změnou místa zabráníme ukládání
směsného odpadu kolem. Neustále řešíme velké množství směsného odpadu a
pravidelně se opakující jeho ukládání kolem nádob na separovaný odpad ve
Štrosově ulici u zemědělského družstva. Do kanceláře úřadu jsou doručovány
anonymy o nepořádku a ekologii od občanů žijících poblíž, ale bohužel bez jmen.
Zaměstnanci obce nepořádek neustále uklízejí, ale jeho nosiči jsou
nepřekonatelní. O Velikonocích se tam objevila kůže z velkého psa .
„Styď se Ty, kdo jsi takové zvěrstvo způsobil“.

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. V současné době se
dokončuje kanalizace v ulici Chmelařská, do konce roku bude dokončena ulice
Štrosova, takže výskyt by měl být minimální.

Lavičky
Po obci jsme rozmístili 10 kusů nových laviček.

Zásobník reflexních prvků
• v zákonu o pozemních komunikacích je od února 2016 zakotvena povinnost
chodce pohybujícího se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě
prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.
• zásobník retroreflexních prvků je produkt, který obsahuje reflexní terčíky
(samolepky) které bude moci každý chodec použít k ochraně své osoby před
plánovaným pohybem po neosvětlené komunikaci
• zásobník je umístěn z boku autobusové zastávky před obecním úřadem,
skládá se ze dvou částí, z horní části vyjměte reflexní štítek, odlepte ho, zbylý
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papír hoďte do spodní části, reflexní štítek nalepte na kabelu, batoh, rameno,
aby byl viditelný
• obsluha zásobníku je rychlá a intuitivní, aplikace terčíku je velice snadná, terčíky
nejsou určeny pro zábavu, kdy ihned po instalaci byly neukázněnými dětmi
nalepeny v okolí zastávky a na budovách

Herní prvky na hřišti
Od podzimu loňského roku jsou na dětském hřišti u fotbalového hřiště instalovány
nové hrací prvky (kolotoč, sestava se skluzavkou, balanční dráha), které jsou
určeny pro nejnižší věkovou hranici tj. do 6 let. Přibyly dvě lavičky a stůl
s betonovým základem.
Podle kamerových záznamů je neuvěřitelné a alarmující chování dětí. Jejich
chování a způsob používání herních prvků. Skákání na kolotoči, přemisťování
laviček, sezení na opěradlech laviček, houpání ve dvou na pérových houpačkách
a v neposlední řadě klouzání psa po klouzačce. Celé prostranství je pod
kamerovým systémem, tváře rozpoznatelné, pakliže dojde k poškození herních
prvků, poskytneme tento záznam policii pro další vyšetřování.

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
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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
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.

Velikonoce v základní škole
Sice už je po Velikonocích, přesto článek uveřejňuji. Původně mělo vydání
zpravodaje vyjít před Velikonocemi (pozn. redakce).
Velikonoce jsou už za dveřmi, a proto jsme si tyto svátky jara společně
připomněli. Do školy přišla většina z nás, žáků 1. a 3. ročníku, ve žlutém oblečení
–barvě jara. Nejdříve jsme si ve skupinkách dávali dohromady, co vlastně o
Velikonocích víme a proč se na ně těšíme. Pak přišel čas vlastní práce. Plnili jsme
úkoly o Velikonocích v pracovních listech, říkali velikonoční koledy, vyráběli
rodičům přáníčka. Na řadu přišla také příprava pohoštění – jednohubky
s vaječnou
pomazánkou.
Odpoledne – po vyučování jsme pracovali ve velikonočních dílničkách, ve
kterých jsme vytvořili řadu výrobků s jarními a velikonočními náměty.
Velikonoční tvoření se všem moc povedlo, prožili jsme příjemnou atmosféru a
10

výrobky

určitě

zpestří

jarní
výzdobu
i
doma.
Jarmila Tesařová, třídní učitelka 1. a 3.r.
Celá naše třída - 2. a 5. ročník se už hodně těší na Velikonoce. Holky trochu víc
na malování vajíček, kluci zase jak budou plést pomlázky a chodit šupat. Všichni
se moc těší na vykoledované sladkosti.
Ve škole budeme mít velikonoční dílničky, kde se naučíme různé techniky
zdobení vajíček. Při výtvarné výchově si vyrobíme velikonoční přáníčka. Také se

moc těšíme, že budeme mít pár dní volno.
žáci druhého a pátého ročníku

ROS Fénix, Ornitologický spolek
V letošním roce plánujeme vysadit další keře a stromy na obecním pozemku u
čistírny odpadních vod. Dokončíme výsadbu asi 20ks sazenic na zbývající volné
ploše. Budeme vybírat další vhodné pozemky pro další výsadby v roce 2019.
Vyrobíme a vyvěsíme 10 ks ptačích budek pro hnízdění volně žijících ptáků
na náměstí obce.
Pokračujeme v projektu na výkup zemědělského pozemku v okolí Kněževsi nebo
Kolešovic a jeho následné úpravě pro volně žijící ptáky a bezobratlé.
11

Společně s dětmi v mateřské škole
instalujeme v zahradě školky krmítko pro
ptáky. Děti je pak budou mít na starosti a
v zimě je přikrmovat.
Dále jsme vyčistili ptačí budky vyvěšené
v roce 2017, aby se do nich opět vrátili
ptáčci k nakladení vajíček a my se zas
dočkali ptačího zpěvu.
Celkem máme 21 členů. Pořádáme spoustu
zajímavých vycházek. Více se dočtete na
www.ros-fenix.webnode.cz, https://www.facebook.com/rosfenix/
Milan Tichai

Odečty vody
10. – 18. dubna – bude chodit pověřený pracovník fi Ravos s.r.o. na odečty vody.
Vyúčtování spotřeby vody od dubna 2017 do dubna 2018 Vám přijde do schránek
od firmy RAVOS s.r.o. z Rakovníka.

Sběr železa
V sobotu 14.dubna bude SDH Kněževes provádět sběr železa. Sběr se uskuteční
po celé obci v dopoledních hodinách. Nepotřebné železo připravte na viditelná
místa před své domy. Těžké věci Vám hasiči rádi pomohou vynést. Část výdělku
poputuje na dětskou soutěž TFA (Nejtvrdší hasič přežije), kterou bude SDH
Kněževes pořádat v sobotu 5. května 2018 od 12:00 hodin.

Setkání s důchodci
24. dubna, v sokolovně, od 14.00 hodin, vystoupí děti ze základní školy, pobavit
Vás přijede Jiří Škvára a Brigita Hlaváčková z KRAJANKY, srdečně zveme
všechny důchodce

Železný hasič pro děti
5.května, od 13.00 hodin v parku, pro děti 3 – 15 let

Základní kolo požárního sportu mužů a žen
11.května, v 10 hodin, v Přílepích, na place vedle hospody U Havlů, pořádá SDH
Kněževes

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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