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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
je tu konec roku a opět nastává čas sváteční,
čas, který pro většinu z nás patří k těm
nejkrásnějším a nejkouzelnějším dnům
v roce. Čas vánoční, čas, který by měl být
převážně časem klidu a pohody, čas vůně
vánočního cukroví, kouzelných světýlek za
okny a svítících vánočních stromků, čas
splněných přání, rozzářených dětských očí,
čas dárků, radosti a pohody. Vánoce však nejsou jen shánění dárečků,
ale především čas k zamyšlení, porozumění a štěstí.
Pro většinu lidí
spočívá štěstí v tom, že máme kolem sebe své blízké, svou rodinu,
přátele a v tom, že jsme my i naši blízcí zdraví. Žijeme nyní v době, kdy
je zdraví to nejdůležitější, co si můžeme přát. Ne všichni kolem nás ale
takové štěstí mají. Je řada lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Nezapomeňte, prosím i na ně a snažme se jim pomoci jakkoliv, i třeba
jen úsměvem, milým a vlídným slovem nebo třeba návštěvou. Věřte, že
jim tím uděláme obrovskou radost a že alespoň na chvíli dáme
zapomenout na jejich trápení. Vše se dá lépe zvládnout s pocitem, že
nejsou sami a že mají kolem sebe lidi, kteří na ně myslí.
Vážení spoluobčané, jménem svým, jménem zastupitelů městyse a
všech zaměstnanců obce Vám přeji krásné a příjemné prožití vánočních
svátků v klidu a spokojenosti společně s vašimi blízkými. Přeji nám
všem také radostný a veselý Silvestr a bohužel i v roce 2022 bez
slavnostního ohňostroje. Koncem roku se také ohlížíme za uplynulým
rokem a bilancujeme, co se nám podařilo a co jsme prožili jak v
profesním, tak v soukromém životě, proto přeji úspěšné vykročení do
nového roku
a především, aby byl pro Vás rok 2022 šťastný,
zdravý, plný pochopení a lásky.

Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější vánoce a šťastný nový rok 2022.
Vaše starostka
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 11.5.2021
Zastupitelé schválili
 výběr dodavatele na Akci: „ Cyklostezka Kněževes – Rakovník“
nevýhodnější nabídka ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21
Praha 5, IČ: 28420403, s předloženou nabídkovou cenou 12 374
955 Kč bez DPH
 pronájem části pozemku parc. č. 4, k.ú. Kněževes u Rakovníka o
výměře 7,5m2 panu Petru Bolechovi, Husovo náměstí 138,
Kněževes, za účelem provozu stánku se zmrzlinou
 pronájem nebytových prostor garáže č. 23, bývalá kotelna o
výměře 48m2 za 290,-Kč /m2/rok, celkem 13 920,- Kč ročně
firmě R. Feher, Zednické práce, Štrosova 259, 270 01 Kněževes,
IČ:76216349 a P. Košťálovi, Zednické práce, Mýtská 2338, 269
01 Rakovník, IČ: 72572001
z veřejného zasedání 22.6.2021
Zastupitelé schválili
 Účetní závěrku za rok 2020 - výsledek hospodaření za rok 2020
činí zisk 9 541 893,38 Kč
 Závěrečný účet Městyse Kněževes za rok 2020, s přílohami a
zprávou ze závěrečného přezkoumání hospodaření s výrokem
bez výhrad
 Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku z pobytu č.
1/21, s výší poplatku 20,-Kč/ den
 smlouvy o spolupráci s městem Rakovník, obcí Olešná a
městysem Senomaty na akci „Cyklostezka Kněževes Rakovník
 nájemní smlouvu na parkovací stání pro nákladní přívěs, MK
Kněževes za nájemní cenu 12 600,- Kč ročně
 ukončení nájemní smlouvy dohodou nájemci Jiří Jelen, Pod
Nemocnicí 2172, 269 01 Rakovník k 30.6.2021
 pronájem nebytového prostoru garáže č. 10, hala 12 firmě Hirsch
invest s.r.o.,Nová výstavba 216, Obrnice 435 21, IČ: 10812130,
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za účelem provozovny a skladování drobného instalačního
materiálu od 1. 7. 2021 za roční cenu 17 604,- Kč + DPH
Veřejnoprávní smlouvu pro FK Kněževes vy výši 119 899,s DPH na nákup zahradního traktoru XHXY 240 od firmy
Mountfield
prodej traktoru Koiti a koupi nového traktoru Kioti CK 3310 HST
od firmy Montitech R. Ortcikr, Wintrova 649, Rakovník, 26901,
IČO: 70123748,DIČ: CZ7709031209 za cenu 410 000,- Kč bez
DPH, s DPH 496 100,- Kč, v roce 2021 6 měsíčních splátek po
10 000,- Kč a zbytek ceny v roce 2022 jednorázově
finanční podporu SDH Kněževes na nákup čestného vyšívaného
praporu ve výši 46 890,- Kč
ošetření užívajícího vztahu pozemků parc. č. 1301/3;
1302/3;1306/2 k.ú. Kněževes (pozemky na hřišti) formou
výpůjčky, vypůjčitel městys Kněževes a následný bezúplatný
převod těchto pozemků do vlastnictví městyse Kněževes
s omezujícími podmínkami na dobu trvání 10 let
bezúplatný převod pozemků parc. č. 88/9 a 88/34 k. ú . Kněževes
u Rakovníka, na kterých je těleso místní komunikace ve smyslu
§ 6 zák. č. 13/1997 Sb., v platném znění
dle zákona uhrazení ceny za omezení vlastnického práva užívání
pozemku 355/1 k.ú. Kněževes u Rakovníka, 3 roky zpětně od
výzvy k uhrazení, soukromí pozemek vedený jako veřejná zeleň

z veřejného zasedání 20.7.2021
Zastupitelé schválili
 Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo „ Stavební úpravy objektu stájí,
čp. 102 v Kněževsi“ ze dne 30. 9. 2020
z veřejného zasedání 31.8.2021
Zastupitelé schválili
 Obecně závaznou vyhlášku Městyse Kněževes č. 2/2021 o
stanovení místního koeficientu 1,5 pro výpočet daně z
nemovitosti
 výběrové řízení a zadávací dokumentaci pro Veřejnou zakázku na
akci „Rekonstrukce komunikace ul. Jižní- Kněževes“
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 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místních
komunikací v Kněževsi“
z veřejného zasedání 21.9.2021
Zastupitelé schválili
 jednání s Ministerstvem obrany ČR o koupi pozemků areál
Benzinol p.č. 1369/18, p.č. 1369/19, p.č. 1369/40, p.č. 1369/41,
p.č. 1369/42, p.č. 1369/43, p.č. 1369/47, p.č. 1369/28, p.č.
1369/30, p.č. 1369/36 a p.č. 1369/38 v k. ú. Kněževes u
Rakovníka, ZM žádají projednání o snížení kupní ceny na 2 500
000,- Kč a možnost splatit kupní cenu v 5 splátkách po 500 000,Kč ročně, případně v 5 splátkách + poslední 6 splátka zůstatek
kupní ceny
 uzavření Smlouvy č. 07PT-001486 o zajištění přípravy a realizace
objektů vyvolaných stavbou dálnice a o vypořádání některých
práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby SO
4156 Polní cesta 50,970-51,667„ D6 Hořesedly – přeložka“
 pronájem pozemku k hale č. 14 parc.č. 1369/30, výměra 380m2,
areál Benzinol za 100,-Kč/m2/rok firmě TIKR s.r.o. Chrášťany
28, 27001 Kněževes, IČ: 06008551, DIČ:CZ06008551
 prodej pozemku parc. č. 639 výměra 506m2, zastavěná plocha a
nádvoří s ocelovou halou, budova bez čp, výměra haly 184m2,
zapsané u k.ú. Kněževes u Rakovníka, prodej zájemci č.1 DŠ za
cenu 750 000,-Kč z důvodu nejvyšší nabídky
 prodej pozemku parc. č. 626/1 dle Geometrického plánu číslo
95786/2021, přesná výměra bude upřesněna po schválení KÚ
manželům PK a HK za nabízenou cenu 1240,-Kč/m2, ZM bude
předložena kupní smlouva ke schválení ZM s podmínkami
prodeje
 výběr zhotovitele stavebních prací na akci „Rekonstrukce
komunikace ul. Jižní- Kněževes na základě výběrového řízení –
firmu EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01
Louny, IČ: 10442481 s nabídkovou cenou 6 356 000,00 Kč bez
DPH
 výběr zhotovitele stavebních prací na akci „Oprava místních
komunikací v Kněževsi“ na základě výběrového řízení - firmu
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FRONĚK dopravní stavby, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01
Rakovník, IČ: 47534630, DIČ: CZ47534630 jako nejvhodnější
nabídka účastníka s nabídkovou cenou 2 251 880,30 bez DPH
 finanční dar na Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- Kč
 stavební dozor – Kněževes – oprava komunikace a chodníku,
Jižní ul. – I. etapa firmu MV Management s.r.o., U Flory 3278,
Žatec
 administraci výběru zhotovitele na Projektový záměr Kněževes –
kanalizace VI. a VII. etapa, firmu MV Management s.r.o., Žatec
z veřejného zasedání 2.11.2021
Zastupitelé schválili
 přijetí dotace ve výši 286 681,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského infrastrukturního fondu a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„ Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa“ ev. č. projektu
ISF/ŽIV/044186/2021
 návrh poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2022, ve výši 900,- Kč na osobu, od poplatku je
osvobozena osoba do 18 let, která je třetím a dalším dítětem
žijícím ve společné domácnosti, včetně roku dosažení 18let
 koupi pozemků v areálu Benzinol od Ministerstva obrany
pozemky p. č. 1369/18, p. č. 1369/19, p. č. 1369/40, p. č. 1369/41,
p. č. 1369/42, p. č. 1369/43, p. č. 1369/47, p. č. 1369/28, p. č.
1369/30, p. č. 1369/36 a p. č. 1369/38 v k. ú. Kněževes u
Rakovníka za cenu 3 352 800,00 Kč (cena obvyklá 3 043 000,00
Kč + 10% navýšení 304 300,00 Kč + znalečné 5 500,00 Kč)
 kupní smlouvu prodeje pozemku ideální 1/5 parc. č. 425/2 v k.ú.
Přílepy za 15 074,-Kč (výstavba vodního díla)
 bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 1301/3,
1302/2, 1306/2 v k. ú. Kněževes u Rakovníka z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví městyse Kněževes (pozemky pod částí hřiště)
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 podání žádosti o dotaci z MMR ČR Program obnovy a rozvoje
venkova 2022 na akci „Kněževes – oprava komunikace a
chodníku, ul. Jižní – 1. etapa“
 administraci žádosti o dotaci, dotační management na projektový
záměr „ Kněževes – kanalizace VI. a VII. etapa“ firmu MV
Management s.r.o., Žatec za 235 000,- Kč + 49 350,- Kč DPH
 výběrové řízení na akci „Kněževes – kanalizace VI. a VII. etapa.“,
dle zadávací dokumentace výběru zhotovitele na akci „Kněževes
– kanalizace VI. a VII. etapa“
 záměr pořízení nového Územního plánu městyse Kněževes a
podání žádosti na Městský úřad Rakovník, odbor územního
plánování
 právní zastoupení ve sporu veřejná zeleň pozemek parc. č. 355/1
k.ú. Kněževes u
Rakovníka advokátkou Janou Zwytek
Hamplovou
 zařazení pozemní komunikace do Pasportu pozemních
komunikací, na území Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 14.12.2021
Zastupitelé schválili
 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
 Odpisový plán za rok 2021
 Střednědobý výhled rozpočtu Kněževsi s analýzou financí a
ratingem na období 2022-2026
 Obecně závaznou vyhlášku 3/2021 za obecní systém
odpadového hospodářství
 cenu stočného na rok 2022 ve výši 45,-Kč/m3
 výběr firmy na zakázku Kanalizace Kněževes – VI. a VII.
etapa“ firmu s nejnižší nabídkou VHS technology a.s.,
Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ: 27347753 za cenu
9.462.059,- Kč bez DPH
 podání žádosti na dotaci na akci „Cyklostezka Kněževes –
Rakovník na SFDI
 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva k pozemkům parc.
č. 1301/3; 1302/2; 1306/2 k.ú. Kněževes (pozemky na hřišti)
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 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010558/001-obnova NN ul.
Pražská, Krátká,- rekonstrukce distribuční sítě ČEZ
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneslužebnosti pozemky parc. č. 88/6 v k.ú. Kněževes u Rakovníka
REALIZOVANÉ PROJEKTY:
V letošním roce se povedlo dokončit rekonstrukci objektu stájí
památkově chráněného areálu nejstaršího hostince v Čechách, kde
vzniklo komunitní centu. Na rekonstrukci jsme obdrželi dotaci z 8.
Výzvy MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra ve výši 5 635 473,15
Kč.
Také se nám podařilo z dotace Ministerstva životního prostředí vysadit
65 stromů podél polní cesty nad Kněževsí. Na výsadbu jsme obdrželi
250 000,- Kč. Dále jsme doplnili místa, kde není veřejné osvětlení
solárními biodynamickými lampami v počtu 7ks. Začali jsme opravami
tří malých místních komunikací U Haldy, ulice Karlovarská a ulice
Nová. Rozšířili jsme také dětské hřiště o čtyři fitness stroje a pořídili
jsme pro vás elektronickou úřední desku, která je umístěna vedle
knihovny. Provedli jsme také výměnu oken v bytovém domě čp. 65.
Nyní začínáme s rekonstrukcí místní komunikace ulice Jižní, kdy bude
realizována I. etapa rekonstrukce komunikace, chodníky s osvětlením,
a to jen 2/3 ulice u školky, z důvodu neobdržení dotace. Celková
rekonstrukce by nákladově vycházela na 12 mil. korun. Rekonstrukce
by měla být dokončena 8/2022. Na rekonstrukci ulice Jižní jsme již
podávali žádost o dotaci ve výši 10 mil. korun, ale bohužel nám nebyla
přidělena, proto se zastupitelé rozhodli začít s opravami z rozpočtu
obce. Nyní však byla možnost opět žádat o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj a nyní čekáme, zda dotaci obdržíme nebo budeme muset
zainvestovat 7 milionů pouze z rozpočtu obce.
V letošním roce z důvodu nepřidělení dotace jsme museli odložit
plánovanou akci Cyklostezka Kněževes- Rakovník, na kterou budeme
již podruhé žádat počátkem roku 2022. V případě přidělení dotace
bychom chtěli začít s výstavbou ještě v roce 2022. V roce 2022 také
plánujeme podávat i žádost o dotaci z operačního programu OPŽP na
dokončení splaškové kanalizace v obci.
Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2021
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Komerční banka
ČSOB
ČNB
KB – úvěr
Pokladna

8 555 142,68
122 992,48
4 018 861,69
-10 733 303,73
29 132,-

Výsadba 65 ks stromů okolo polní cesty. „Sázíme budoucnost“

Vánoční strom
Přípravu, zdobení vánočního stromu a betlému zajistila i v letošním
roce Základní škola za pomoci učitelů, rodičů a přátel školy.
S výzdobou nám také pomáhala bezúplatně firma ArborCare, Adam
Karhánek, který se stará o naše kněževeské stromy.

Alena Králičková, starostka
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Střednědobý výhled rozpočtu Kněževsi s analýzou financí a
ratingem na rok 2022-2026 (Výňatek ze zpracovaného dokumentu
panem ing.Luďkem Tesařem CITYFINANCE, pro podrobnější
informace, hodnocení a doporučení pro městys je dokument uveřejněn
na stránkách městyse.)
Městys Kněževes sestavuje v tomto dokumentu střednědobý výhled
rozpočtu, což je povinnost plynoucí ze zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je prokázat
schopnost, že městys dostojí svým dosavadním závazkům. Střednědobý
výhled rozpočtu je podle zákona nástroj sloužící pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodářství samosprávy. Obsahuje
minimálně souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích, o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a
potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zejména analyzuje
finanční zdraví (rating), trendy financí a stanovuje strop bezpečného
úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Uvedeny jsou také
možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál uvádí též
SWOT financí a obsahuje doporučení. Ve střednědobém výhledu
rozpočtu je nastavena strategie hospodaření a financí se zaměřením na
stabilitu a finanční zdraví samosprávy.
Analýza finančního zdraví
Kněževes výrazně prosperovala, přibylo zaměstnanců pracujících na
území městyse i počet žáků. Přesto, že se městys potýkal s dlouhodobě
vnímaným úbytkem obyvatel, přírůstky žáků byly výtečným
počinem. Zejména počet obyvatel je spolu s ukazatelem počtu žáků
stěžejní pro daňové příjmy městyse.
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Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Kněževsi

Vývoj salda rozpočtu Kněževsi
Saldo rozpočtu: vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok.
Deficity jsou přirozenou součástí rozpočtu městyse v situaci zvýšených
výdajů například na investice a opravy a říkají, že ten daný rok městys
realizuje více výdajů než příjmů, což je přirozené zejména, když
investuje. Přebytky období deficitů vyrovnávají. Městys obvykle
střídáním deficitů s přebytky „finančně dýchá“.
Celková bilance rozpočtu ukázala za poslední 4 roky přebytek téměř 9
mil. Kč a za 10 let byl docílen deficit necelých 10 mil. Kč. Městys
hospodařil podle zákona rozpočtově vzorně. Příjmy a výdaje
Kněževsi měly výrazně rostoucí trend. Přijaté dotace zaujímaly v
roce 2020 cca 34 % příjmů s částkou cca 11 mil. Kč. Mimořádné
příjmy Kněževsi celkem (míněno kapitálové příjmy a investiční dotace)
dosáhly za poslední 4 roky vysokých cca 28 mil. Kč, z toho více než
23 mil. Kč investiční dotace a zbytek kapitálové příjmy. Městys za stejné
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období investoval cca 42 mil. Kč Za poslední 4 roky mimořádné příjmy
kryly 2/3 investic. Investice byly silnou stránkou Kněževsi a měly
tendenci růst. Pro krytí investic byly investiční dotace podstatné.
Kněževes za poslední 4 roky vynaložila do svého majetku skvělých
cca 47 mil. Kč (cca 42 mil. Kč investicemi a zbytek opravami).
Zajištění financí na reprodukci a budování majetku městyse bylo
excelentní.
Provozní saldo Kněževsi mělo výborný trend. Poslední roky městys
dociloval nejlepších výsledků v historii. Rok 2020 uzavřel na 5,1 mil.
Kč, což bylo 22 % běžných příjmů (průměr v ČR byl 25 %)Kněževes měla
poslední roky nejvyšší finanční potenciál v historii a městysu se také
celkem obstojně dařilo peníze zapojovat do rozvoje. Městys měl skvělý a
dlouhodobě viděno rostoucí objem oprav a investic Poslední 3 roky
dokázala Kněževes poslat do oprav a investic téměř 43 mil. Kč
(fantastických skoro 41 tis. Kč na obyvatele).
Finanční aktiva
převážně zůstatky na účtech ukazují, že městys si s ohledem na vysoké
investice správně držel více než skvělé zůstatky (nijak nízké ani
přehnaně vysoké) a rok 2020 vykázal zůstatek cca 11,6 mil.Kč
Závěr finanční analýzy
Kněževes byla takovým Davidem v objemu investic na úrovni Goliáše.
Městys měl odvahu na hraně svých finančních možností, ale přesto to
dokázal a poměrně výtečnými dlouhodobými výsledky provozního
hospodaření. Tak skvělý vývoj financí, naplněný reálným optimismem
s vizemi na samotné hraně finančních možností, které byly vyvážené
finanční sebekázní jako v Kněževsi se v ČR jen tak nevidí. ČOV a
zvýšení kapacity školského zařízení hodnotíme nejvýše.
Finanční zdraví Kněževsi hodnotíme zlepšenou a nejvyšší známkou
A+A+, první písmeno finanční kondice, druhé momentální stav
financí. Hodnocení opíráme zejména o:
•
• A+ (výbornou s plusem za dlouhodobý trend a výsledky)
finanční kondici městyse opíráme především o průměr výsledků
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provozního hospodaření a dlouhodobý trend. Silnou stránkou byly
vysoké investice. Městys dokázal skvěle zajistit investiční dotace a
měl excelentní přístup k financování obnovy a budování majetku.
Výtečné byly projekty do kanalizace a rozšíření kapacity školského
zařízení. Městys má dostatečnou finanční kondici k údržbě a
reprodukci majetku.
•
• A+ (výborný s plusem za skvělé řízení finanční likvidity a
zajištění financí na rozvoj) stav financí, kdy kladně lze hodnotit
velmi levný dluh, který ušetřil značné finance na investicích. Skvělé
byly také rezervy v rozpočtu i finanční likvidita. Kněževes neměla
dlouhodobé závazky.
Alena Králičková, starostka

Informace pro občany bydlící v Jižní ulici
9.12. 2021 byla předána stavba firmě, která vzešla z výběrového řízení
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny.
Rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení se dočká
polovina ulice od poklopných závor směrem k mateřské školce.
Bohužel vzhledem
ke
klimatickým
podmínkám se se
stavbou začne na
jaře 2022. Protože
je
ale
stav
komunikace
u
některých domů,
v okolí školky a při
výjezdu
na
Rakovník víc než
„kritický“, bude
poklopena závora a možný průjezd kolem úřadu do Jižní ulice.
Mějte prosím ještě trpělivost.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
v červnu
v červenci
v srpnu
Šíma Josef
Fröhlich Jan
Hornová Ludmila
Sábl Antonín
Konopásek Jiří
Kočka Jaroslav
Malafa Josef
Sloupová Květoslava
Konvalinka Čestmír
Hornofová Věra
Vrábíková Jana
v září
Růžička Vlastimil
Vališ Jiří

v říjnu
Nágl Zdeněk
Klein Josef
Kočková Marie

v listopadu
Janota Pavel
Kasan Miroslav
Amler Jiří
Hálková Světluška
Nechlebová Jana
Patráková Jiřina
Ulrichová Dobruška

v prosinci
Dvořák Ludvík
Šmejkalová Daniela
Králičková Věra
Němečková Miluška
Špaček Václav
Kučerová Marie
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Narození
Matuška Ondřej, Šimon Polcar, Hana
Richterová, Ella Jandová, Tobiáš Krob,
Ema Milotová
Přejeme hodně zdraví, štěstí a rodičům
hodně trpělivosti.
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Opustili nás
Josef Prošek Miloslav Chvalovský Jaroslav Fojtík
František Kounovský Milan Kučera Josef Černý
Alena Kounovská
Jaroslava Konopásková
Miluška Marvanová Jana Jará
Čest Vaší památce.

Komunitní centrum
Komunitní centrum v budově bývalých stájí v areálu hospody čp.102
jsme slavnostně otevřeli v září letošního roku. Skoro po dvaceti letech
příprav různých studií, projektů se podařilo z dotačního titulu Místní
akční skupiny Rakovnicko zrealizovat 1. etapu. Vznikl tak úžasný
útulný prostor s kapacitou 30 osob, malým kuchyňským koutem,
sociálním zařízením. Celá rekonstrukce byla samozřejmě pod
dohledem památkářů.
Statické zajištění budovy
firma FAJSTAVR, s.r.o. Praha 1.291.950,38Kč
Rozsah prací: podepření (zajištění) porušených kleneb, čištění
pozednice, výměna uhnilých a zlomených trámů, sanace základů,
podchycení zdiva, stažení v patě, osazení táhel nad pásy kleneb, stažení,
oprava kleneb, oprava stropů nad klenbami, doplnění prvků podlahy,
úpravy, kotvení trámů.
Stavební práce
Stavební podnik spol. s r.o. Rakovník 6.077.705,95Kč
Rozsah prací: izolace tepelná a proti vlhkosti, podlahy, omítky,
vytápění, obklady, nátěry, rozvody elektřiny, vody, kanalizace,
truhlářské práce, repas kamenných zdí, dvířek, koryta, truhlářské práce
(pult, kuchyňská linka, schody, venkovní vrata), fasáda, veškeré
venkovní úpravy a další a další práce………….
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Vybavení 294.856,30Kč
Jsme vybírali
podle svého
uvážení a
myslím, že
výsledek je
dokonalý.
Posuďte sami.
nábytek
z masivního
dubového dřeva,
promítací
plátno,
projektor,
nootebook
Dotační program:
8.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra 5.635.473,50Kč
Vyčíslení nákladů rekonstrukce stájí na Komunitní centrum a

dvora v památkovém areálu hospody čp. 102
Celkové náklady
7.664.512,63Kč
Dotace

5.635.473,50Kč

Vlastní zdroje

2.029.039,13Kč

Nový vzhled webových stránek
V minulém týdnu byla zahájena avízovaná změna vzhledu obecních
webových stránek. V současné době probíhají převody a umístění
jednotlivých záložek. Tak mějte ještě chvilku strpení, než bude změna
úplně dokončena. Pak budou modernější, přehlednější, kompatibilní
s elektronickou deskou. Chce to trochu času, rozmístění informací bude
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trochu jiné, ale věřím, že budete spokojeni a vždy najdete to, co právě
hledáte.
Virtuální prohlídka na webu
Jakmile bude dokončena úprava vzhledu
webových stránek, bude na titulní straně
opět umístěna virtuální prohlídka. Nové
„Komunitní centrum“ je označeno
zájmovým bodem, do budoucna se zde
objeví i další významné kněževeské
objekty a jejich interiéry. Během krátké doby bude prohlídka
obohacena o zimní záběry.
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.mestys-knezeves.cz, titulní strana,
vpravo nahoře) 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.
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Covid 19
Veškeré informace ohledně vydaných
mimořádných opatřeních, usnesení vlády ČR,
doporučení týkajících se obce a jejích občanů
najdete na webových stránkách obce (na titulní
straně v levém sloupci s obrázkem Covid 19).
Stále můžete využít naši pomoc při registraci na očkování, ať jde
o 1 nebo 3 posilující dávku.
Opravená studna na hřbitově
Horní studna na hřbitově je opravena firmou pana Trešla ze Senomat.
Výměnou pracovního válce a dalších oprav je čerpání vody snadnější
a rychlejší.
Stočné
Cena stočného se na rok 2022 v Kněževsi zvyšuje na 45,-Kč s DPH.
Upravte si od ledna trvalé příkazy (36m3 x 45,-Kč/1620,-/na osobu
/rok, v bytě 35m3 x 45,-Kč/1575,-).
Tam, kde je stočné účtováno podle vodoměru odebrané množství vody
k 31.12.2021 se stanoví poměrným výpočtem. Odebrané množství se
nestanoví poměrným výpočtem, pokud dojde k samoodečtu (nahlášení
stavu vodoměru do kanceláře úřadu) do 5.1.2022.
Pro porovnání uvádím ceny různých vodárenských společností, ceny
jsou s DPH.
RAVOS 46,53Kč, SVAS Kladno 49,07Kč, Kolešovice 50,-Kč, Balkán
53,-Kč.
Odpady
Vzhledem k platnosti nového zákona o odpadech a narůstajícím cenám
za služby nejen svozové firmy Marius Pedersen a.s. zastupitelé na
veřejném zasedání schválili s platností od 1.1.2022 cenu 900,-Kč na
osobu a rok, 900,- na nemovitost, byt , kde není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu.
V roce 2014 jsme svozovce za popelnice platili 474.822,- v roce 2020
už 876.811,- a to v této částce není náklad za tříděný odpad a odpad ze
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sběrného dvora. Podrobný přehled za rok 2021 bude zveřejněn
v následujícím zpravodaji. Už teď je ale jasné, že platby od občanů
nestačí a z rozpočtu obce uhradíme ¾ milionu korun.
Podle nového zákona jsme hledali spravedlivou cestu pro občany,
zvýhodnit ty, kteří poctivě třídí, mají daleko méně odpadu než ti
nezodpovědní, kteří do popelnic vyhodí vše a tvrdí, že potřebují navýšit
četnost vývozu, protože jim popelnice nestačí. Bohužel jsme nuceni
využít tuto zákonnou variantu poplatku za systém – osobu, nemovitost,
tak jako doposud. Další spravedlivější variantu stanovit poplatek podle
četnosti a objemu nejsme schopni aplikovat, protože tato varianta je
vázána na hmotnost odpadu. Bohužel svozová firma nemá vážící
systém na autech a navíc nemáme na sběrném dvoře váhu, která je nutná
pro zvážení odpadu, který by se vyvezl na sběrný dvůr. Proto obce,
které nemají sběrný dvůr či shromažďovací místo odpadů, mohly zvolit
variantu dle četnosti či objemu. V obecně závazné vyhlášce jsme
zavedli nové osvobození čl.7 odst.2 písm.c, a to pro třetí a další dítě
žijící ve společné domácnosti do 18 let, včetně roku dosažení 18 let.
Alespoň trochu ulevíme rodinám s více dětmi.
Poplatek za odpad v hotovosti budete moci platit až v polovině února,
z důvodu převodu účetních programů na rok 2022. Bezhotovostně
budete moci hradit hned v lednu na účet 5829221/0100 VS 1340.
Popelnice budou dále normálně vyváženy.
Prosím o nahlášení, pokud jste si od roku 2020 zakoupili popelnici
z vlastních prostředků (tel.313582206, 775252480 Malafová Z.).
Svoz popelnic

Svoz pytlů-plasty,
tetrapak
Sběrný dvůr

Pondělí 27.12.
Pondělí 10.1.2022 a pak pravidelně
každých 14 dnů
Pátek 31.12. a každý poslední pátek
v měsíci jako doposud
otevřeno
Středa
15.12., 22.12.,29.12.
13.-18.00hod.

zavřeno
Sobota
25.12.2021
Sobota 1.1.2022

Od 5.1. pravidelně
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Jako každý rok prosím občany, až
rozbalíte vánoční dárky a budete mít pocit
ihned
odložit
papírové,
plastové,
kartonové a jiné obaly, ROZTŘIĎTE JE.
Zbytečně všichni přicházíme o odměnu
plynoucí z množství vytříděného odpadu.
Případně vyčkejte do dalšího svozu.
Kontejnery na papír i plast se vyváží každý týden.
Příroda není smetiště – Jak dlouho se rozloží odpad odhozený
v přírodě?
baterie
200-500 let

Alobal
100 let

Papírový kapesník
2-3 měsíce

Polystyren
10 000 let

Dětské pleny
250 let

Cigaretový
filtr
15 let

Hliníkový
plech
400 let

Sklo
1000-4000 let

Igelitový sáček
25 let

Pet láhev
100-500 let
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Soutěž My třídíme nejlépe
V hodnocení této soutěže za rok 2020 v kategorii obce 500-1999
obyvatel se Kněževes umístil na 298 místě ze 433 obcí. Vzhledem
k výsledku z roku 2019, kdy jsme skončili na 57 místě, jsme skokany
roku. Bohužel v tom negativním.
ELEKTROWIN VYBRAL UŽ 500 000
TUN
VYSLOUŽILÝCH
SPOTŘEBIČŮ
Toto těžko představitelné množství, které
odpovídá například hmotnosti 69
Eiffelových věží, během šestnáctileté
existence shromáždil ve své sběrné síti
a předal k recyklaci kolektivní systém
Elektrowin. Recyklace starých praček,
lednic, televizí, počítačů, nebo třeba
žehliček či mikrovlnek představuje neocenitelný zdroj surovin.
Zároveň významně přispívá k ochraně klimatu a celého životního
prostředí. Stále se ale do sběrného dvora odkládají nekompletní
spotřebiče, za které je snižována odměna. Navíc jejich rozebíráním
hrozí poškození jednotlivých částí a k úniku freonů.

BUBNY ZE STARÝCH PRAČEK POMÁHAJÍ PŘI INSTALACI
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Životní cyklus spotřebičů, které jejich majitelé
předají k recyklaci, je sice u konce, přesto je čeká
svého
druhu reinkarnace
čili
převtělení.
Z vysloužilých praček – přesněji řečeno jejich bubnů
- se například nedávno začaly vyrábět patky pro
ukotvení dopravních značek.
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Tip na dárek - Nabídka knihy R. Hartla
Knihu Velký průvodce tajemným Rakovníkem,
plnou pověstí, strašidelných povídek, skutečných
příběhů nejen z Rakovníka si můžete pořídit
v kanceláři úřadu za 290,-Kč i s podpisem autora.
Kotlíkové dotace
Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových
dotací bude zveřejněn v průběhu jara 2022 na
stránkách Středočeského kraje. Výzva je mimo ostatní žadatele mířena
na nízkopříjmové domácnosti. Výše podpory je 95% způsobilých
výdajů do max. výše dotace (plynový kondenzační kotel max 100tis.,
tepelné čerpadlo max. 130tis., kotel na tuhá paliva na biomasu max.
130tis.). Více informací na stránkách obce www.mestys-knezeves.cz
(aktuality).
Základní škola
Od samého počátku září
jsme si přáli, abychom
v letošním školním roce
prožili
co
nejvíce
vyučovacích dnů ve
škole. A když už se nám
toto vyplnilo, doufali
jsme, že se budeme moct
i navrátit k aktivitám,
které
k naší
škole
tradičně patří. A to se
nám, alespoň z části,
podařilo.
První velká akce, kterou aktivně připravili žáci pátého ročníku, byla
oslava Halloweena. Tento původně keltský lidový svátek je mezi
našimi žáky velmi oblíbený. 26. října se tak škola přeměnila
v strašidelný hrad a paní učitelky v čarodějnice. Žáci pátého ročníku
vymysleli a připravili pro své mladší spolužáky stezku odvahy s úkoly.
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Statečné spolužáky následně odměnili tematickou omalovánkou a
sladkostmi.
Velké poděkování patří žákům pátého ročníku i za přípravu další
tradiční akce – Mikuláše. Díky jejich zapálení a skvělé spolupráci mohl
naši školu 3. prosince navštívit laskavý Mikuláš, krásný anděl a
nezbední čertíci. Tato pohádková sestava procházela třídu po třídě.
Začali u těch nejmenších a pokračovali vzestupně dál. V každé třídě si
od dětí poslechli básničky a dle zápisu v Knize hříchů je spravedlivě
„odměnili“. Balíčky však nakonec obdržely všechny děti. Jen děti z 5.
třídy ve škole chyběly… . Jednomu totiž narostly vousy, dalšímu křídla
a zbytku růžky na hlavě. Přestrojení žáci se pak vydali do vesnice
rozdávat přání a drobné dárky.
Další naší tradiční
akci – Vánoční
jarmark nám
trochu
omezila
epidemická situace,
ale i tak jsme se dle
svých
možností
zúčastnili. Žáci po
celý měsíc vyráběli
vánoční dekorace a
nacvičovali vánoční
písničky, tanečky a
divadlo. Secvičený
program
sice
nakonec nemohli ukázat veřejnosti, ale své krásné výrobky do světa
poslat mohli. Moc děkujeme všem, kteří se ve škole zastavili a zakoupili
si artefakty dětmi vyrobené. Věříme, že Vám jejich výtvory pomohly
doma vykouzlit vánoční atmosféru.
Mimo tyto obvyklé aktivity se naši žáci zapojili i do výtvarných a
rukodělných soutěží. Novinkou v tomto školním roce byla soutěž
„Postav živočichům jejich sen“, kterou vyhlásila obecně prospěšná
společnost Křivoklátsko. Děti společně tvořily obydlí pro živočichy (v
našem případě ježky). Na jejich stavbu použily různé materiály a
techniky tak, aby účelnost, praktičnost, design a originalita byly co
nejrůznorodější. Reagovali jsme i na výzvu Knihcentra.cz a vytvořili
jsme spolu se žáky malby a kresby živočichů. Zadáním bylo vytvořit
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barevné obrázky zvířat. Mladší žáci společně vytvořili rozkvetlou louku
plnou barevných motýlů a vážek. Starší žáci udělali plakát barevných
živočichů z celého světa.
A tak i přes mnohá
omezení mají žáci školní
docházku okořeněnou i o
tradiční akce, které ke
školnímu životu zkrátka
patří. A my si nemůžeme
přát nic víc, než abychom
se nadále mohli nejen
společně
vzdělávat
v budově školy, ale i se
bez obav účastnit aktivit,
které výuku našich žáků
obohacují.
Věra Kejlová, Vlaďka Gregorková Vicjanová

Zubní ordinace MDDR. Marie Kopecké od 30. září v Rakovníku
Spalova 2255, 269 01 Rakovník,
kontakt 313582385, více na
www.stomatologie-knezeves.cz,
email:mddr.kopecka@seznam.cz

Výjezdová jednotka SDH
Výjezdová jednotka v roce 2021 vyjela k 77 výjezdům, z toho byly
většinou zálohy pro HZS Rakovník.
Pomáhali jsme při dopravních nehodách, požárech, odstraňování
padlých stromů, zatopených sklepů.
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Zúčastnili jsme se také výsadby stromů, kde jsme je po zasazení
zalévali. Absolvovali jsem povinné školení velitelů jednotky a
strojníků. Byli jsme ve školce dělat dětem ukázku jak jsme vybaveni a
malou ukázku první pomoci. Na konci jsme předali gumové náramky
a plyšového soptíka. Na závěr bych chtěl popřát spoluobčanům vše
nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí do nového roku.
za výjezdovou jednotku Josef Žemlička
Za SDH Kněževes přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky
plné lásky,
klidu a rodinné pohody.
Prosíme Vás opatrně s romantickými vánočními svíčkami, abychom
k vám nemuseli na návštěvu.
Starosta SDH a velitel výjezdové jednotky Josef Žemlička

Mladí hasiči SDH Kněževes
Dětské družstvo v létě vyrazilo na týdenní letní kemp do rekreačního
střediska ve Středních Čechách v chatové oblasti v blízkosti buckých
rybníků Červená stráň. Spoustu věcí jsme se naučili a užili si velké
zábavy.
Trošku netradiční schůzka tak trochu jiném duchu než hasičském–
dlabání dýní, samozřejmě za účasti vedoucích a rodičů, kteří museli
přiložit ruku k dílu.
13.11.21 jsme se zúčastnili školení vedoucích mládeže Jáchymově.
25

Soutěžní družstvo žen
V letošním roce jsme se zúčastnili pouze dvou
závodů. Jeden v Rakovníku 7.8.2021 na 3. ZŠ,
kdy jsme skončili na krásném 2. místě. Druhý
závod byl 4. září v Čisté, kde jsme obsadily
krásné 4. místo.
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Fotbalisté vs hasiči
Na začátku srpna jsme si s fotbalovým klubem Kněževes opět
netradičně na fotbalovém hřišti zasoutěžili. Síly jsme poměřili ve
fotbálku a požárním sportu i netradiční klouzačce. Počasí nám moc
nepřálo, ale všichni jsme si tento den náramně užili.

OSLAVY SDH KNĚŽEVES 170
LET OD ZAKOUPENÍ PRVNÍ
HASIČSKÉ STŘÍKAČKY A 140
LET
OD
ZALOŽENÍ
DOBROVOLNÉHO
HASIČSKÉHO
SBORU
V KNĚŽEVSI.
Pro náš sbor byl toto velmi
významný den, kdy jsme oslavili
krásné výročí, ale také proto, že sbor
má svůj první čestný prapor a za toto
bychom chtěli poděkovat zastupitelům, protože na prapor jsme obdrželi
dotaci pouze ve výši 30 000,-Kč a zbylou část doplatila obec. Děkujeme
za ocenění naší práce pro obec a nejen pro ni.
Vendula Žemličková
Rok 2021 v knihovně
Na začátku roku se knihovna přihlásila do grantového programu
VISK3. Jednalo se o přechod ze stávajícího systému Clavius na Tritius,
který je plně webový. Ve VISKu jsme také získali prostředky na
upgrade knihovního systému. Byl zakoupen nový počítač. Využili jsme
nabízenou dotaci, která hradila 70% nákladů.
Vzhledem k poměrně vysokým cenám nových knih bylo nutné zvýšit
registrační poplatek. Děti a důchodci zaplatí 70,- Kč ročně, ostatní 100,ročně.Knihovna nakupuje během roku nové knihy a využívá i
výměnného fondu s knihovnou Kladno. Od příštího roku bude
spolupracovat i s knihovnou Rakovník.
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K měsíci listopadu 2021 bylo v knihovně zaznamenáno 1115 výpůjček
222 čtenářům. Bohužel, covidová situace je citelně znát a to už od
minulého roku. Knihy se půjčovaly mezi dveřmi nebo donáškou domů.
Jelikož věříme, že příští rok bude lepší, ve spolupráci se ZŠ Kněževes
jsme se přihlásili do projektu na podporu čtenářské gramotnosti - ,,Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčky“. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. V období
od listopadu do května 2022 bude knihovna s dětmi pracovat nad rámec
obvyklých knihovnických činností.(Nejméně jedna návštěva knihovny,
společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav a pod). Odměnou za
úspěšné absolvování projektu je pro děti -,,Knížka pro prvňáčka“,
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit. Cena jedné knihy je 20,- Kč, poštovné se neplatí. Takže,
teď musíme jen doufat, že se stávající situace zlepší a my budeme moci
projekt a činnost s dětmi dokončit.
Do konce roku 2021 ve snaze neomezovat výpůjční služby a současně
nezhoršovat komunitní šíření covidové nákazy bude v knihovně
omezen počet lidí. Ve vnitřním prostoru mohou být pouze dva
návštěvníci, kteří budou dodržovat rozestup a samozřejmě platí použití
respirátoru a dezinfekce rukou. (Vše je k dispozici uvnitř knihovny).
Otevírací doba zůstává nezměněna.
Knihy si samozřejmě můžete objednat na tel. čís. 725 933 816
s donáškou nebo k vyzvednutí.
Helena Kuklíková, knihovnice
Klub zdravotně postižených
Minulý rok a bohužel i letošní byl poznamenán covidovou situací a
proto byla omezena činnost našeho klubu. Někteří naši členové
využívali nabídek SZP Rakovník. Jednalo se o některé relaxační pobyty
a výlety, které byly povolené a předem zaplacené zálohově.
Naše členská základna se snížila z počtu 121 členů na 114 členů.
Někteří se odstěhovali a někteří již bohužel nejsou mezi námi.
28

Finanční příspěvek, který nám byl poskytnut zastupitelstvem městyse
Kněževes v roce 2019 se bude již podruhé převádět a to na rok 2022.
Moc bych si přála, abychom ho již mohli využít a opět se setkávat, jak
jsme byli zvyklí.
Na závěr bych chtěla všem popřát krásné a spokojené vánoční svátky a
v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
Kuklíková Helena, předsedkyně
Výstava panenek a kočárků
V prostorách základní školy,
kde dříve bývalo Muzeum
lidových krojů, můžete
navštívit stálou výstavu retro
kočárků a panenek, která
byla otevřena v říjnu 2021.
K vidění jsou zde kočárky
pro děti i panenky od 60. let
po 90. léta.
Během zimy je možné
objednat si prohlídku telefonicky na č. 725 933 819 nebo e- mailem na
helena.kuklikova@seznam.cz každé úterý a sobotu od 14.00 do 17.00
hod. Přijďte si zavzpomínat! 
Helena Kuklíková
Občanské sdružení Kněževes, z.s.
I přes složitou dobu a nespočet různých doporučení a hygienických
opatření vzhledem k pandemii COVID 19 se nám podařilo uspořádat
několik prima akcí.
V březnu jsme společně sázeli ovocné stromy na cestě U Donáta. Dva
ovocné stromy (jabloň Hranáč gdaňský, Gabrovská švestka), 12 keřů
jsme zakoupili z rozpočtu sdružení a označili cedulkou sdružení.
Následně jsme několikrát keře a stromy obsekali, protože deštivé počasí
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plevelům přálo a několikanásobně keříky přerostly. V rámci akce
„Ukliďme Česko“ jsme vyčistili obousměrně příkopy podél silnice na
Přílepy. Červnový výlet do Želíz a History parku v Ledčicích byl
vzhledem ke covidovým opatřením zrušen. V říjnu jsme podnikli výlet
do pohádkové kovárny v Selibově a do muzea Království času
v Protivíně.
Listopadový „Lampionový průvod“ nás mile překvapil obrovskou
návštěvností.
Nepřeberné množství
převleků dětských i
dospělých, barevných
lampionů.
Úžasně
osvětlené
ulice
svíčkami
ve
sklenicích, výzdoba
v oknech a zahradách
dodaly průvodu ten
správný punc. Velké
díky všem, kteří
vyslyšeli
prosbu
pomoci s osvětlením. O zakončení průvodu ve dvoře hospody se
postaraly čarodejnice z cukrárny. Čajík na zahřátí se sušenkou přišel
vhod.
Možná se zdá, že činnost sdružení usnula na vavřínech, opak je ale
pravdou. Komunitní centrum má svá specifika, různé oblasti činnosti,
pomáhá různým skupinám, zajišťuje poradenství v sociální i finanční
gramotnosti, volnočasové aktivity a další.
Proto se naše sdružení zapojilo do těchto činností. A vytvořili jsme plán
akcí, které se budou konat v „komunitním centru“, zatím do června
2022. Některé akce zajistíme sami (jarmark, výlety, turnaj Člověče
nezlob se, průvod dětí ze školy a školky v době Masopustu, čarodějnice,
sportovní odpoledne) jiné budou s odborníky na danou věc (policie ČR
přednáška pro rodiče, děti, úřad práce, sociální dávky, výtvarné kurzy).
Program akcí se může měnit a doplňovat. Sledujte proto webové
stránky obce a vývěsky.
Rádi mezi sebou přivítáme nové lidičky, kterým není jedno, jak tráví
čas jejich děti. Lidičky, které dokáží věnovat svůj čas a energii druhým.
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Dovolte mi jménem Občanského sdružení popřát krásné Vánoce,
zdraví, štěstí, pohodu a energii v nadcházejícím roce 2022.
Eva Janotová, předsedkyně sdružení
K zamyšlení - Co můžeš udělat hned neodkládej na později.
Den sotva začal….a už je šest večer.
Pondělí stěží začalo…a už je zase
pátek…a měsíc je u konce…a rok je
téměř u konce…a již uplynulo
30,40,50,60 a více let našeho života.
Najednou si uvědomíme, kolik lidí
jsme již ztratili…rodiče, příbuzní,
přátelé a známí. A čas už nejde vrátit.
Užijme si tedy času, který nám zbývá.
Nepřestávejme užívat času způsobem,
jakým chceme. Pojďme vnést barvu do našeho šedého každodenního
života! Usmívejme se na věci v životě, které jsou balzámem na naše
srdce. Měli bychom si užívat čas, který nám zůstává, s vyrovnaností a
důvěrou. Zkusme vyloučit slovo později….Udělám to později…Řeknu
ti to později….Později už může být pozdě! Protože to, čemu
nerozumíme, je že….později je káva studená, později zdraví přestává
sloužit, později děti vyrostou, později rodiče zestárnou, později jsou
sliby zapomenuty…Život končí později. A najednou už je pozdě!
Nenechávejte nic na později! Protože mezitím můžeme ztratit ty
nejlepší okamžiky, ty nejlepší zážitky, tu nejlepší rodinu, ty nejlepší
přátele…
Nebo to možná necháte znovu…na později?
Dovolte, abych Vám všem popřála všechno dobré
v životě, užívejte si vánoční čas se svými blízkými
u pohádek, na procházkách, rodinných setkáních.
A věřme, že ten magický rok 2022 nám přinese
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alespoň trocha štěstí, radost z maličkostí a doba
covidová se stane minulostí. Pojďme mu společně
naproti…….
Zdenka Malafová, za redakční radu

Nesem vám noviny,
poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor
dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
Synáčka zrodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
Vítej nám Ježíšku z nebe daný,
který ses narodil z čisté panny.
Dohlédni na nás, dál přijmi od nás,
dohlédni na nás, dál přijmi od nás tyto dary.
Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č.
MK 12464. Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes
v nákladu 300 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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