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Vážení spoluobčané,
končí volební období 2018-2022 a tím bych pro vás chtěla
shrnout, jak jsme hospodařili, co se za čtyři roky podařilo
udělat a jak byl městys spravován.
V roce 2018 jsme od předchozích zastupitelů přebírali
majetek v hodnotě 203.218.000, -Kč. Na bankovních účtech
bylo k 30. 9. 2018 – Komerční banka: 6.816.868,47 Kč, Česká národní
banka: 3.740.654,91 Kč, ČSOB: 90.530,82 Kč. Zůstatek v pokladně
4.270,-Kč. Zůstatek úvěru od KB: -15.166.649,73 Kč na výstavbu ČOV
a splaškovou kanalizaci I. etapa.
Nyní ke konci volebního období předáváme majetek v hodnotě cca
239.289.479,12 Kč. Zůstatky na účtech k 31.8.2022 2022 - Komerční
banka: 12.801.739,15 Kč, Česká národní banka: 1.790.733,15Kč,
ČSOB: 20.452,49 Kč, zůstatek v pokladně 10.740,-Kč.
Zůstatek úvěru od KB: - 9.683.300,73 Kč na výstavbu ČOV a
splaškovou kanalizaci I. etapa, na výstavbu splaškové kanalizace VI. a
VII. etapa – 7.000.000,- Kč, nákup nemovitosti č.p. 23, zdravotní
středisko -3 500 000,- Kč.
Ve volebním období 2018 – 2022 jsme navázali na záměry dalších
investic a hlavně v pokračování výstavby splaškové kanalizace, kdy
nyní probíhá výstavba posledních dvou etap. Tímto bude celá obec
odkanalizována.
K výstavbě obec přistoupila zatím bez dotace a
musela výstavbu zajistit úvěrem ve výši 7 mil. Kč.
Zastupitelé
přistoupili k tomuto kroku z důvodu dobré vysoutěžené ceny, v době
zvyšujících se cen materiálů. Nyní budeme podávat žádost o dotaci a
v případě obdržení dotace bude úvěr touto částkou uhrazen.
Započali jsme i s prodloužením vodovodu v ul. Libušina ve výši
2 899 828,58 Kč bez DPH, kde jsme připraveni během měsíce také
podat žádost o dotaci.
Ráda bych se s Vámi také podělila o několik úspěchů za uplynulé
volební období, které považuji za důležité zdůraznit. Na dotacích jsme
získali za 4 roky úctyhodných cca 42 500 000,- Kč, kdy jsme pokryli
spoluúčasti a neuznatelné náklady z rozpočtu obce bez nutnosti úvěru.
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Dotace jsme získali na rekonstrukci stájí památkového areálu hostince čp.
102- Komunitní centrum ve výši 5 635 473,14 Kč, počítačové vybavení
knihovny 38 000,- Kč, výsadba stromů 357 155,- Kč, dotaci na
splaškovou kanalizaci 13 301 277,40 Kč, střechy sušárny a stodoly ve výši
1 017 000,- Kč, chodník Husovo náměstí ve výši 1 172 125,58 Kč
vybavení výjezdové jednotky SDH ochrannými prostředky ve výši Kč
230 000,- Kč,
také máme již schválené finanční prostředky z rozpočtu
SFDI pro rok 2022 v limitní výši 19 819 591,00 Kč na výstavbu
Cyklostezky Kněževes – Rakovník, kdy v současné době soutěžíme
zhotovitele stavby.
Také jsme již podali žádost o dotaci na veřejné prostranství Kněževes
– lavičky, košíky, stojánky na kola
a 10 solárních lamp ke hřbitovu.
Schválili jsme také zpracování podkladů pro žádost o dotaci na akci
„ Úspora - výměna svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla“ z
dotačního Národního programu obnovy včetně zpracování a odeslání
žádosti.
Pořídili pro lepší informovanost elektronickou úřední desku umístěnou
vedle knihovny, doplnili jsme osvětlení 7 solárními lampami, rozšířili
jsme dětské hřiště o fitness stroje, prováděli pravidelnou údržbu a
doplnění zeleně, pro větší úsporu energií jsme provedli výměnu oken v
obecním domě č.p. 65, zrekonstruovali osvětlení v areálu Benzinol a
rozšířili pronajímané prostory, do oprav komunikací a chodníků
Karlovarská, U Haldy, Nová a Jižní investovali cca 8 500 000,Kč, rozšířili dešťovou kanalizaci ul. Nová a investovali do oprav
majetku obce.
Provedli úpravu webové stránky městyse a to ve větší přehlednosti pro
občany, dále pořízení elektronické úřední desky pro větší
informovanost a dostup přímo na webové stránky obce, dále rozšíření
služby pro občany, kteří chtějí dostávat zprávy e-mailem (podrobné
informace ve zpravodaji níže.) Snažili jsme se pro vás zajišťovat
kulturní akce, zájezdy do pražských divadel a spoustu kulturních akcí
ve spolupráci s místními spolky a sdruženími, za což jim moc
děkujeme. Snažili jsme se místní spolky a sdružení vždy podporovat a
tím přispívat k větší pestrosti života na vesnici.
Celková bilance rozpočtu městyse dle Střednědobého výhledu,
ukázala za poslední 4 roky přebytek téměř 9 mil. Kč. Městys
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hospodařil podle zákona rozpočtově vzorně. Mimořádné příjmy
Kněževsi celkem 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 období investoval cca 42 mil. Kč (velmi vysokých cca
40,2 tis. Kč na obyvatele). Za poslední 4 roky mimořádné příjmy kryly
2/3 investic. Městysu rostly výrazně jak investice, tak běžné výdaje.
Tlak na růst běžných výdajů bude výhledově zřejmě dominovat díky
zdražování energií, obecně růstu cen vstupů a také růstům platů.
Běžné výdaje. Nejvyšší běžné výdaje městyse putovaly do lidí platy a
pojištění a dále provozu majetku, služeb a budov, především ZŠ s MŠ
a do provozu odpadového hospodářství. Podstatné je, jak se každá
činnost městyse dotkne provozních výdajů, jak velké náklady vyvolá
údržba, provoz a modernizace majetku. Zásadní je jak velký a
provozně náročný majetek městys má, co případně vybuduje, pořídí,
jaké služby poskytuje apod. Řízení provozních výdajů je alfou
provozního hospodaření a tím i finanční kondice městyse, schopnost
reprodukce a budování nového majetku městyse. Kněževes se
pozvolna dostala do situace, kdy z běžných příjmů měla finanční sílu
na zajištění reprodukce dosavadního majetku, ale musí být nadále
velmi obezřetná při pořizování či budování nerentabilního majetku.
Majetek v účetnictví městyse, resp. jen stavby představovaly z rozvahy
cca 124 mil. Kč (a rostl). Samotný městys potřebuje na reprodukci
svého dlouhodobého majetku dle odpisů z účetnictví přibližně alespoň
3,5 mil. Kč ročně. Do obnovy majetku městyse směřovaly opravy a
investice. Kněževes za poslední 4 roky vynaložila do svého majetku
skvělých cca 47 mil. Kč (cca 42 mil. Kč investicemi a zbytek opravami).
Na pouhou reprodukci majetku by dostačovalo za tu dobu z účetnictví
dle odpisů cca 13 mil. Kč. 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 %). Finanční kondice Kněževsi měla do roku 2019
výborný trend a v roce 2020 uzavřela na 5,5 mil. Kč (cca 5,1 mil. Kč
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provozní saldo, zbytek opravy), tj. slabších 5,3 tis. Kč na obyvatele. Za
poslední 4 roky byla finanční kondice průměrně 6,9 mil. Kč (dobrých
6,6 tis. Kč na obyvatele). 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). 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.
Kněževes však stojí v provozním hospodaření aktuálně před poměrně
významnými výzvami a překážkami, na které bychom doporučili
adekvátně reagovat a nepodceňovat situaci, má-li rozvoj městyse
pokračovat.
Očekáváno je zejména zdražování investic a obecně růst cen (inflace),
zejména energie, vody, stavebních prací apod., ale také růst platů (v
tom především pojistného), což vyvolá vysoký tlak na růst výdajů
městyse. Existují také vnější rizika související se špatným stavem
státních financí ohrožující stabilitu veřejných financí jako celku a může
být kdykoliv upraveno RUD. Urychlit investice a opravy a tím šetřit.
Rychlejší realizací investic lze výrazně šetřit řádově cca 10 % na
investici ročně z rozdílu úroků úvěrů a růstu cen ve stavebnictví. Pro
následujících 5 let (počínaje 2022) Kněževsi doporučujeme připravit a
realizovat užitečné investice a opravy za alespoň 30 mil. Kč až 50 mil.
Kč bez kapitálových příjmů a dotací. Na krytí investic je možné čerpat
Investiční úvěrový rámec maximálně do limitu bezpečného zadlužení
40 mil. Kč.
Text převzat ze Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Kněževsi
s analýzou financí a ratingem, který zpracoval 10/2021 pro městys
ekonom ing. Luděk Tesař, CITYFINANCE (celé znění výhledu je
uveřejněné na webových stránkách obce www.mestys-knezeves).
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A nyní mi dovolte na závěr sdílet s Vámi můj osobní pohled na období
posledních osm let, kdy jsem byla starostkou obce. Již nekandiduji
v dalších komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů PRO
Kněževes, a kandidátku nepostavila ani další stálá strana, která tu
vytvářela desítky let opozici.
Já jsem nyní bohatší o několik let zkušeností. Starost o obec je totiž ve
svém základu práce jako každá jiná,
je mnohdy složitější a možná i
náročnější, avšak vždy zajímavá a naplňující a takto jsem ji brala. Měla
jsem radost z každé práce, která se povedla. Snažila jsem se, abych
z výsledků práce měla radost jak já, tak i vy. Určitě je někdo zklamán,
že třeba u něj není opravená silnice, chodník, bohužel nejde vše najednou
a hned. Obec se potýkala několik let s finančně náročnou stavbou
splaškové kanalizace, která bude již letos dokončena. K výstavbě po
etapách bylo přistoupeno z důvodu nezatěžovat obec dalším úvěrem,
který jsme čerpali na I. etapu ve výši 21 mil., a to jsme zvládli. Vím, že
člověk se nezavděčí lidem všem, v to jsem ani nedoufala, ale bohužel
okolnosti posledních měsíců a atmosféra posledních let mě přesvědčila,
že již nechci pokračovat.
Dovolte mi závěrem, abych touto cestou poděkovala všem, kdo se
podílel na chodu obce. Zastupitelům, zaměstnancům, ředitelce,
učitelům a zaměstnancům základní a mateřské školy, ale i
dobrovolníkům, členům všech aktivních spolků a především hasičům,
na které jsem se mohla vždy spolehnout, když bylo potřeba pomoci ve
prospěch obce. Děkuji všem občanům, kteří byli ochotní přiložit ruku
k dílu, když bylo potřeba a těm kteří mě podporovali. Práce vás všech
si velice vážím a děkuji za ní.
Alena Králičková, starostka
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 20.4.2022
Zastupitelé schválili
• Kupní smlouvu s Ministerstvem obrany ČR na odkup pozemků
v areálu Benzinol za kupní cenu 3 352 800,- Kč.
• Výběr zhotovitele stavby „ Kněževes – ulice Nová Dešťová
kanalizace“, firmu Froněk, spol. s r.o.,za cenu 1 176 789,- Kč s
DPH.
• Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a
inženýrskou činnost na akci „ Kněževes, prodloužení vodovodu
v ulici Libušina“, za celkovou cenu včetně inženýrské činnosti za
150 000,- Kč.
z veřejného zasedání 17.5.2022
Zastupitelé schválili
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu
2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000
obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci veřejné
osvětlení ulice Jižní.
• Schvalují nákup nemovitosti zdravotního střediska č. p. 23,
Václavské náměstí, Kněževes, včetně pozemků, parc. č. 655/1 a
656/2 k.ú. Kněževes u Rakovníka za nabídkovou cenu 6 500 000,Kč.
z veřejného zasedání 21.6.2022
Zastupitelé schválili
• Účetní závěrku za rok 2021 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. a dle
protokolu o hlasování členů ZM, výsledek hospodaření za rok
2021 činí zisk 5 683 820,89 Kč, jelikož jsou výnosy jsou vyšší
než náklady.
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• Obecně závaznou vyhlášku městyse o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo
veřejnosti přístupné akci.
• Uzavření Smlouvy o „ Investičním úvěru - Kanalizace Kněževes
– VI. a VII. etapa“ ve výši 7 000 000,- Kč s Komerční bankou
a.s., za účelem spolufinancování výstavby splaškové kanalizace.
• Prodej části pozemku parc. č. 249, výměra 31m2, k.ú. Kněževes
u Rakovníka za cenu 500,-Kč/m2, celková cena 15 500,- Kč.
• Zrušení, odstranění zábran a zprůjezdnění ulice Jižní.
z veřejného zasedání 19.7.2022
Zastupitelé schválili
• Cenovou nabídku na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na
akci „ Úspora - výměna svítidel veřejného osvětlení za LED
svítidla“ z dotačního programu NPO ( Národní program obnovy)
včetně zpracování a odeslání žádosti.
• Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Kněževsi platný od
1. 1. 2023 „O nájmu hrobových míst a služeb s nájmem spojené.“
• Finanční vklad do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovník
ve výši 67 086,53 Kč na Pořízení Generelu, technického a
grafického zmapování skupinového vodovodu.
• Kupní smlouvu s ŘSD ČR o prodeji pozemku p. č. 1491/16 o
výměře 277m2, LV 281, k.ú. Chrášťany u Rakovníka.
• Smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., pro nákup čp. 23
zdravotního střediska včetně pozemků parc.č. 655/1,parc.č.
656/2, vše k.ú. Kněževes u Rakovníka ve výši 3,500.000Kč na
dobu 5 let s úrokovou sazbou 6,52% p.a. z jistiny úvěru.
Zastupitelé zplnomocňují k podpisu smlouvy o úvěru a všem
úkonům souvisejícím s uzavřením smlouvy o úvěru a čerpáním
úvěru zastupitelku Evu Janotovou.
• Kupní smlouvu na nákup zdravotního střediska čp.23 a pozemků
parc.č.655/1, parc.č.565/2, vše v k.ú. Kněževes u Rakovníka za
částku 6,500.000 Kč. Zastupitelé zplnomocňují zastupitelku Evu
Janotovou k podpisu kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a ke všem úkonům souvisejícím s uzavřením a
plněním smlouvy.
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• Dohodu o advokátní úschově mezi prodávajícími, kupujícími a
schovatelem Mgr.J. Zechovským, advokátem, se sídlem Poštovní
239, 269 01 Rakovník, na úschovu finančních prostředků dle
kupní smlouvy za nemovitost s pozemky a úschovu listin – kupní
smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelé
zplnomocňují k podpisu dohody o advokátní úschově a všem
úkonům souvisejícím s advokátní úschovou zastupitelku Evu
Janotovou.
z veřejného zasedání 23.8.2022
Zastupitelé schválili
• Výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky „Kněževes – vodovod,
Libušina ul.“ firmu VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418
04 Světec, IČ: 27347753, s předloženou nabídkovou cenou
2 899 828,58 Kč bez DPH.
• Záměr odkupu pozemků parc.č. 879/2 k.ú. Kněževes u Rakovníka
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
• Vyhlášení Veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitní řízení
dle § 53, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění a podmínek příslušného dotačního titulu z SFDI
na zhotovitele stavebních prací, zadávací dokumentaci,
„Cyklostezka Kněževes – Rakovník.
• Smlouvu o dílo s fi. Enstore s.r.o., IČ: 05590477 na dodávku
biodynamických lamp. Výběr firmy byl proveden na základě
cenového marketingu k podání žádosti o dotaci „Veřejné
prostranství Kněževes – mobiliář“ z MAS Rakovnicko.
Volby do Zastupitelstev měst a obcí
Volby do Zastupitelstev měst a obcí se budou konat ve
dnech 23. a 24. září 2022.
Dne 23. září (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 24. září (sobota) se bude hlasovat od
8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je v budově úřadu v přízemí
vedle pošty.
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Voličem do zastupitelstva obce je : státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a prokáže se platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a státní občan
jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k
trvalému pobytu (má povolení k trvalému pobytu). Hlasovat může
pouze za předpokladu, že požádal obecní úřad o zápis do dodatku ze
stálého seznamu voličů.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní
úřad ve dnech voleb o hlasování do přenosné volební schránky
(nahlaste včas do kanceláře úřadu jméno a adresu, tel. 313582206).
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Úplná uzavírka silnice v Kněževsi
Uzavírka silnice v centru obce od křižovatky u kostela až po železniční
přejezd na Rakovník bude trvat do 12.12.2022. Rekonstrukci vozovky
provádí firma HERKUL a.s. z Obrnic. Investorem stavby je Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
oblast Kladno, Zborovská 81/11, 150 00 Praha.
Na jaře příštího roku bude rekonstrukce vozovky pokračovat směrem
k silnici Karlovy Vary – Praha.
Na stránkách obce www.mestys-knezeves.cz je zveřejněno rozhodnutí
společně s dopravním značením a objízdnými trasami.
Vlastníkům nemovitostí a zásobování prodejen bude za ztíženějších
podmínek vjezd umožněn. Budou to perné tři měsíce, ale věříme, že
tuto situaci zvládneme. Po celou dobu uzávěrky bude umožněn průjezd
autobusům, vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR). Autobusová linka 560
(přímý spoj na Rakovník) bude jezdit přes Chrášťany a Olešnou.
Průjezd autobusů nebude umožněn pouze na 3 dny (budete včas
informováni).
15.9. se stavební firma frézováním dostala až k přejezdu směrem
na Rakovník, došlo tedy k uzavření přejezdu umístěním zábran
a dopravních značek zákazu vjezdu od Rakovníka.
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Do mateřské školky je vjezd do ulice Jižní možný z Přílepské ulice
a kolem úřadu. Stejně tak je i výjezd.
Obousměrné objízdné trasy tedy jsou vedeny tak, jak je na situacích
dopravního
značení
(Rakovník-Senomaty-PřílepyKněževes, Rakovník-Lišany-Krupá-Kněževes, Rakovník-OlešnáChrášťany).
Co se týká značení od Chrášťan, došlo k úpravě značení a to tak, že ve
směru od Chrášťan odbočíte na křižovatce v Kněževsi vpravo směrem
k zemědělskému družstvu a projedete celou Štrosovou ulicí (je
obousměrná) vyjedete na Karlovarské (byly tu odstraněny dva zákazy).
Rekonstrukce silnice se nějakým způsobem dotkne všech občanů,
3 měsíce je dlouhá doba, bude to složité, omezující, buďte prosím
schovívaví, tolerantní a zodpovědní.
Oprava ulice Jižní také trvala několik měsíců, občané měli svá vozidla
odstavená jinde, vlastně žili na stavbě, mateřská školka zůstala
v provozu. A výsledkem je kompletní úprava Jižní ulice s chodníky,
lampami a zpomalujícími pruhy. V současné době už jsou odstraněny
poklopné překážky a silnice je průjezdná celá.
Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
v červnu
Zárubová Julie
Malafa Josef
Englická Irena
Holá Hana
Sábl Antonín
Brabec Zdeněk
Morda Miroslav
Koutecký Josef

v červenci
Gregorková Hana
Kučaba Josef
Sloupová Květoslava
Bolech Josef
Konopásek Jiří
Vrábíková Jana
Křivský Zdeněk
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v srpnu
Mourková Dagmar
Koutecká Jana
Konvalinka Čestmír

v září
Dvořáková Milena

v listopadu
Amler Jiří
Ullrichová Dobruška
Chromková Marie
Hornová Růžena
Švecová Jindřiška
Nechlebová Jana
Hálková Světluška
Patráková Jiřina

v říjnu
Paduová Libuše

v prosinci
Špaček Václav
Vaněk Jaroslav
Janotová Eva
Němečková Miluška
Kučerová Marie
Hrubý Jaroslav

Vítáme nové děti
Marilyn Křížová
Vojtěch Kovács
Vojtěch Krob
Dylan Savkov
Julie Štětková
Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
Opustili nás
Josef Klein

Josef Pastor

Jan Cibulský

Čest Vaší památce.

Hřbitov
V těchto dnes jste dostali do schránek oznámení o ukončení platnosti
smlouvy o užívání hrobového místa na hřbitově v Kněževsi.
Je to jen informace, nic letos nebudete platit. Podepisovat smlouvy či
dodatky bude možné až od ledna 2023.
12

Pokud ale už nyní víte, že smlouvu bude uzavírat jiný nájemce, nebo
nastala jakákoliv změna (bydliště, kontakt, ukládali jste urnu, provedli
úpravu hrobového místa bez předchozího oznámení) prosím o
informaci 313582206, 775252480, email knezeves@knezevesko.cz,
abychom mohli připravit smlouvu či dodatek a předešli tak dlouhému
čekání v kanceláři.
Na příští období se mění cena dle ceníku schváleným dne 19.7.2022.
Cena je složena ze dvou částek
– za nájem z pozemku 20,-Kč za m2/rok
– za služby 300,-Kč/hrob/rok
Případné dotazy zodpovíme v kanceláři úřadu.
Poplatky
Poplatek za popelnice – zkontrolujte si platby za odvoz odpadu na 2.
pololetí splatné 31.8.2022.

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.
Už 145 občanů využívá službu zasílání
sms nebo emailů.
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.)
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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.
Nová služba finančního úřadu -zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
Pokud nemáte zřízenu datovou schránku nebo službu placení daně
prostřednictvím SIPO můžete požádat příslušný finanční úřad o zasílání
údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Služba je
elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané
každoročně poštovní poukázkou. O službu se můžete přihlásit do 15.
března prostřednictvím tiskopisu „Žádost ve věci zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ číslo MFin 5559 (k dispozici
na finančním úřadu nebo u nás v kanceláři).

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro
občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Od 10.8.2022 je v Chrášťanech uvedena do provozu
základnová stanice nových mobilních sítí, což znamená
pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových
služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých podmínek
způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Dle
ČTÚ by se v Kněževsi zhoršený příjem signálu projevit neměl, protože
stanice se nachází dále než 500m (mapa nových stanic
https://digi.ctu.cz/zp ). Pokud budete mít problém, další informace
k problematice rušení televizního příjmu přes anténu naleznete na www
stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize.
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Toalety nejsou odpadkové koše
Fotografie mluví za vše. Opět vlhčené ubrousky. Možná si říkáte přeci
nebudu použitý ubrousek odnášet do koše jinam, je přeci jen jeden,
ten spláchnu. A tohle si říkají všichni.

Vlhčené ubrousky způsobují velké provozní problémy, zvyšují náklady
na servis a údržbu zařízení. Jsou vyrobeny z dlouhých vláken netkané
celulózy anebo z plastů, nedochází k jejich rozkladu a způsobují tak
zanášení kanalizační sítě, ucpávání čerpadel. Jen v červenci bylo
provedeno 8 oprav, 3 čištění a průplachy na čerpadlech v Jižní ulici.

15

Další oprava na jednom ze třech čerpadel už nebude možná, nové nás
bude stát 90.000,-Kč.
Pokud by ti nezodpovědní odváděli odpadní vody přes čerpací jímku,
pak i ten jediný ubrousek, je bude stát několik set korun za opravu.
Několik nemovitostí má tlakové čerpadlo už od první etapy kanalizace
v obci. Tito lidé se chovají zodpovědně a dobře vědí, že mimo
toaletního papíru nesplachují nic jiného. Šetří si totiž vlastní peníze.

Tak je to i s odpady v popelnicích. Jak zodpovědně se budeme
chovat my všichni, takovou cenu budeme platit. Na rozdíl od
energií můžeme cenu stočného a poplatku za odpad ovlivnit.
Knihovna
Poslední tři měsíce se knihovna věnovala hlavně dětem.
V dubnu jsme uskutečnili pro děti ,, Odpoledne s Andersenem“.
Samozřejmě je spíše známa ,,Noc s Andersenem“, ale protože jsme
neměli tolik zkušeností, udělali jsme trochu změnu. Dětem se program
moc líbil a v příštím roce tuto akci chceme zopakovat. V červnu jsme
16

připravili ,,Pasování na čtenáře“, kde se nám o celý program postarali
manželé Zajíčkovi. Vše bylo formou pohádky a zapojili se i rodiče.
V závěru bylo netradiční pasování a to popravčí sekerou.
Na konci měsíce srpna jsme
se
s Kvídem
rozloučili
s prázdninami.
Byla
připravena naučná stezka, kde
děti plnily různé úkoly a
zapisovaly
si
písmenka
z každého stanoviště. V cíli
pak luštily tajenku. Pak
následovalo hledání pokladu.
Děti jsou moc šikovné, takže
poklad našly během chvilky a protože to bylo dětské šampaňské, připily
si na konec prázdnin a na úspěšný nový školní rok. Příjemné odpoledne
končilo tombolou. Po celou dobu nám vyhrával pan Zdeněk
Konopásek, kterému ještě jednou moc děkujeme.
Helena Kuklíková, knihovnice

Školáků přibývá ...
Uplynulo jen pár dní od chvíle, kdy prvňáčci v doprovodu svých
blízkých překročili pomyslný práh školy a poprvé usedli mezi nové
kamarády do školních lavic. Nikdo z nich se v ono čtvrteční ráno
nevydal do školy osamocen. Doprovod rodičů a příbuzných jim pomohl
překonat prvotní ostych, možná i obavy. Je už tradicí, že každý nový
školní rok zahajujeme slavnostním setkáním všech žáků a zaměstnanců,
doprovázejících rodičů, s paní starostkou a členkami Českého svazu
žen. Prvňáčkům předáme drobné dárky, poté se žáci rozejdou s třídními
učitelkami do svých tříd. Každoročně o prázdninách vylepšujeme
školní prostředí novými malbami, vybavením. Snažíme se, aby děti
vnímaly školní prostředí pozitivně a líbilo se jim u nás hned od začátku.
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První den si vždycky řekneme, co nás v příštích deseti měsících čeká.
Kromě výuky podle rozvrhu hodin jsou to i události, skrze které se žáci
učí vnímat svět kolem sebe, učí se přemýšlet o hodnotách, kterých je
třeba si vážit. V tomto školním roce máme nelehký úkol. Chceme naší
škole připravit oslavu narozenin. Zaslouží si to. Poskytla vzdělání i
mnohým našim rodičům, prarodičům, praprarodičům …. Bude to už
140 let, co se poprvé otevřely její dveře a první žáci tehdy překročili ten
pomyslný práh. Samozřejmě, je tu i ten skutečný a věřte, že opravdu už
dosti vyšlapaný - a to je to cenné na naší škole. Prošlo tudy mnoho a
mnoho školáků a školaček, možná i Vy právě vzpomínáte …. Stojí tu
stále, NAŠE škola, hrdě v samém středu obce, protože v každé době její
dlouholeté historie se našli zodpovědní a osvícení lidé, kteří jí
podporovali, kteří jí pomáhali a kteří jí nenechali zavřít, zbourat,
přestavět, posílali do ní své děti. Je to živá ozdoba kněževeské návsi,
kterou mnozí turisté a návštěvníci školy často obdivují.
Pro výchovu a vzdělávání tak máme nadstandardní prostorové
podmínky. Toho plně využíváme a ve spolupráci se zřizovatelem a
školskou radou průběžně plánujeme obnovu a modernizaci pomůcek
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jak v základní, tak i mateřské škole, využíváme evropských dotací.
Robotické stavebnice, vybavení všech tříd digitálními technologiemi,
projektové a tandemové vyučování, různorodé formy a metody práce
zaměřené na činnosti a objevování – tím vším pozitivně podporujeme
aktivitu a dobré výsledky dětí.
To konstatovala v květnu i Česká školní inspekce, která prováděla
v naší ZŠ a MŠ komplexní kontrolu.
Vysoká kapacita naší školy je výhodou i v tom, že můžeme přijmout
žáky z jiných obcí, od 1. září k nám přestoupilo několik dětí
z Rakovníka. Oslovují nás stále častěji i rodiče žáků s potřebou
individuálního vzdělávání. Letos jsme otvírali další tři třídy nových
prvňáčků. I s našimi denně docházejícími máme letos celkem 266 žáků,
tj. 12 tříd. S touto naplněností školy můžeme našim dětem poskytnout
ve vzdělávání maximum.
A co ještě? Můžeme se odvděčit těm, kteří školu v dobách ne tak
příznivých podrželi. Díky vyššímu počtu žáků už významně finančně
přispíváme do obecního rozpočtu. Za rok 2022 se předpokládá, že to
budou 3 mil Kč, za rok 2023 více jak 4 mil Kč. Jsou to finanční
prostředky, které obce dostávají na žáky v rámci podílu na vybraných
daních. (Na celoroční provoz MŠ a ZŠ, opravy obou budov a údržbu
zahrad letos použijeme 2 250 000 Kč.)
Všechny nás těší, že školáků přibývá a děti chodí do školy i školky rády.
Mají příležitost rozvíjet se v klidném prostředí se svými kamarády,
připravit se na překonávání překážek v budoucím životě.
Dana Vondrušková, ředitelka školy
Digitální technologie ve výuce
Současná společnost se neobejde bez znalosti digitálních technologií.
Využíváme je více méně dennodenně. Také u nás ve škole se
zaměřujeme na tuto oblast. Pracujeme s různými digitálními
technologiemi ve všech hodinách.

19

Žáky učíme pracovat i v různých online aplikacích, které jsou dostupné
na internetu. Tvoříme v nich například komiksy v internetové aplikaci
storyboardthat.com.
Vytváříme myšlenkové
mapy online v programu
MindMup.com. Pomocí
této aplikace si žáci
tvořili svůj rodokmen.
Velkým
úspěchem
loňského školního roku
bylo
zapojení
do
projektu
Astro
Pi:
Mission Zero. Tento
projekt vyhlásila ESA
(Evropská vesmírná agentura). Cílem projektu je jednak „oživení
každodenní rutiny astronautů“ na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS),
ale především pak seznámení žáků a studentů s možnostmi
programování pomocí
zařízení
Raspberry.
Týmy složené se žáků
4. a 5. ročníku
postupovaly krok za
krokem
pomocí
jednoduchého návodu
na stránkách projektu.
Úkolem žáků bylo
vytvořit krátký vzkaz,
který naše škola vyšle
na naši oběžnou dráhu,
navrhnout
a
naprogramovat obrázek, který se zobrazí na displeji zařízení a vytvořit
správný kód pro měření vlhkosti vzduchu na palubě ISS. Celkem
pracovalo na zadání pět týmů. Z toho se dvěma týmům podařilo splnit
všechny podmínky, které byly v projektu nastaveny. Šestici našich žáků
se tedy podařilo odeslat kódy na Mezinárodní vesmírnou stanici. Nyní
čekáme na potvrzení, že byla naše zpráva ve vesmíru přehrána. Poté by
žáci měli obdržet certifikát z NASA. Už se na něj moc těšíme.
Terka, Ema a Marťa poslali do vesmíru následující zprávu:
20

https://trinket.io/python/8b2e68c7f9
Míša, Natálka C. a Anička poslali zprávu přímo o naší škole. ☺
https://trinket.io/python/b85196b794
Dívkám děkujeme, že vynesly naši školu až ke hvězdám. ☺
Stanislava Pidrmanová Havlová
Spolupráce s Městysem Kněževes na úklidu obce
Žáci od pracovnic obecního úřadu obdrželi ochranné rukavice a vyrazili
na místa v obci, kde se oni sami nejvíce ve svém volném čase zdržují:
parky okolo školy, Radova zahrada a hřiště. Cílem této páteční akce
(29. dubna 2022) bylo nejen přispět k čistotě našeho okolí, ale zejména
ukázat žákům možnosti péče o životní prostředí. Umožnit jim aktivní
účast na ochraně životního prostředí svého okolí. Žáci si při sběru

rozmanitého odpadu uvědomili, jak moc dokáže znečistit prostředí jen
několik málo lidí, kteří se na těchto místech pravidelně scházejí.
Osvojili si tak praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při
zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě. Tato
aktivita umožnila žákům pochopit příčiny a následky jejich
poškozování přírody vyhazováním nežádoucího odpadu do krajiny.
Během této dopolední aktivity ulehčili žáci přírodě o několik pytlů
různorodého odpadu. Dominovaly zejména obaly od nápojů a potravin.
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V září se znovu zapojíme do akce Ukliďme Česko – Ukliďme naši
Kněževes. ☺
Mgr. Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS.
Pasování na čtenáře
V pátek 3. června 2022 byla
naše školní čítárna připravena
uvést do tajuplného světa
knih naše žáčky prvního a
druhého ročníku. Naši malí
čtenáři se na tuto slávu pilně
připravovali. Vybrali si svoji
oblíbenou knihu a společně
s rodiči i učitelkami trénovali
hlasité čtení krátkého úryvku.
Všichni měli plnou podporu
svých starších spolužáků,
kteří pro ně vyzdobili čítárnu,
vytvořili pozvánky pro rodiče
a připravili pohoštění.
Paní knihovnice Helena
Kuklíková měla pro čtenáře
připraveny diplomy, krásné knihy Kláry Smolíkové a zdarma roční
průkazku do kněževeské knihovny. A jelikož bylo letos dětí k pasování
více (přibyli žáci druhé třídy díky covidové situaci v loňském roce),
zvolili jsme trochu netradiční pojetí. Děti tentokrát nepasovala sama
paní knihovnice, ale pan Zdeněk Zajíček, spisovatel pohádek a pověstí.
I jeho pasování však bylo jaksi neotřelé. Jeho nástrojem k pasování
nebyl meč, jak by se dalo předpokládat, ale pořádná sekera! Děti byly
sice zpočátku trochu zaražené, ale pan Zajíček je (ale i mnohé rodiče
☺) uvolnil vtipným pohádkovým představením.
Pak už následovalo samotné pasování. Žáci přečetli u připravené
katedry svůj úryvek z knihy, podepsali slib pilného čtenáře
ochraňujícího knihy a předstoupili ke katovi. Všichni čtenáři sice
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položili hlavy na špalek, ale žádnému z nich nemusela být hlava utnuta,
neboť plně prokázali svoji čtenářskou schopnost.
Velké dík patří paní Heleně Kuklíkové za skvělou organizaci a všem
rodičům za podporu dětem a spolupráci se školou.
Mgr. Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS.

Mateřské škola
Návštěva v Družstvu Agrochmel Kněževes
Dne 23. 6. 2022 jsme navštívili s dětmi z MŠ Kněževes – třída
SLUNÍČEK (věk 3-5 let) středisko ŽV DAG Kněževes u Rakovníka.
Děti si zde prohlédly kravín, krávy ve výběhu, telátka a kamerunské
kozy. Provázel je zootechnik družstva p. Šebek. Viděli jsme i dojení
krav robotem, což děti velmi zaujalo. Bylo jim vysvětleno, proč se
kravičky chovají, jaký je jejich užitek, čím se živí, proč jsou pro naši
společnost užitečné a spoustu dalších zajímavostí, bez kterých se farma
neobejde. Přestože jsme vesnická MŠ, většina dětí viděla tato zvířata
poprvé.
Závěrem návštěvy jsme si s dětmi prohlédli vystavenou mechanizaci a
děti měly možnost vyzkoušet si posezení v traktoru.
Děkujeme
DAG
Kněževes, zejména p.
Šebkovi, za trpělivé
vysvětlování
a
ochotu ukázat dětem
co nejvíce ze své
práce,
přiměřenou
formou k jejich věku.
Přály bychom všem
mateřským školám
mít takové štěstí jako
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my, aby děti odcházely z návštěvy plné zážitků z celého dopoledne
stráveného mezi zvířaty.
Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve vaší nelehké a
zodpovědné práci.
za MŠ Kněževes Dana Gregorová a Martina Řeřábková
Z mateřské školy
Rok se s rokem sešel a máme tu nový školní rok. Rádi bychom se
ohlédli za druhým pololetím, ve
kterém jsme toho společně s dětmi
opět mnoho prožili a seznámili vás
alespoň s některými našimi akcemi a
činnostmi, které proběhly.
Na začátku druhého pololetí jsme ve
školce připravili s předškoláky již
tradiční masopustní průvod. Děti si
nacvičily pásmo písniček, tanečků a
průvodem jsme prošli obec, zastavili
se u místních podnikatelů, na obecním
úřadě a v kuchyni místního
zemědělského družstva. Na masopust
navazoval maškarní karneval v naší
tělocvičně,
kde
všechny
děti
tancovaly, soutěžily a užily si spousty
zábavy v maskách.
V březnu, kdy je mezinárodní den žen,
předškoláci stříhali a lepili květinové
přání, které potom roznášeli po vsi a
předávali ženám s přáním krásného
dne. Úsměv a překvapení v tváři
obdarovaných žen, byl pro děti
velikou odměnou.
Svátky jara jsme oslavili již tradičním velikonočním jarmarkem. Velké
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i malé děti si pro své rodiče nacvičily písničky, básničky a tanečky s
jarní a velikonoční tématikou.
V dubnu jsme se převlékli za čarodějnice, čaroděje a na školní zahradě
jsme soutěžili, s předškoláky jsme vařili lektvary a podnikli čarodějnou
stezku s hledáním pokladu. Celé dopoledne jsme pak společně s malými
dětmi zakončili pálením čarodějnice a opékáním buřtíků.
Přemýšleli jsme, čím bychom ještě udělali radost rodičům. Děti máme
šikovné, a tak jsme se pustili do nacvičování divadelního představení.
Děti z obou tříd si vybraly několik pohádek doplněných písničkami,
vytvářeli jsme společně kulisy, kostýmy a pilně cvičili...dalo nám to
všem zabrat, ale výsledek byl neskutečný. S pohádkou ,,O Budulínkovi
vystoupili předškoláci v místní sokolovně a našim babičkám a
dědečkům tak zpestřili jejich setkání. Poté zahrály děti pohádky

rodičům u nás v tělocvičně, představení mělo veliký úspěch a jedno oko
nezůstalo suché. Rodiče děti odměnili velikým potleskem.
Všechny děti se zúčastnily výletu na hrad Krakovec, kde jsme se
seznámili s historií hradu a vydali se po stopách Leontýnky ze známého
filmu pro děti.
Zakončení školního roku patřilo předškolákům. Na školní zahradě
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proběhlo slavnostní rozloučení s vystoupením dětí a pasováním na
školáky. Dětem popřála hodně úspěchů také paní starostka.
Během celého roku pracovali předškoláci v rámci projektu zaměřeného
na IC techniku s tablety, na kterých si mohly vyzkoušet různé aplikace,
vzdělávací hry a programy zaměřené na předčtenářskou gramotnost,
početní představy, logické myšlení a další.

Na tento rok, doufáme, že situace bude příznivá, plánujeme další akce
a novinky. Rodičům a dětem nabídneme různá divadelní představení,
která se budou konat ve školce.
Na podzim se s předškoláky chystáme do zámeckého parku v
Kolešovicích za poznáváním stromů, plodů, rostlin a vodního ptactva.
Vyhlásíme soutěž o nejkrásnějšího ,,Podzimníčka“, kdy děti společně s
rodiči můžou vyrobit svého skřítka, kterého donesou do školky na
zahradu. Vyhlašování vítězů proběhne při příležitosti velké strašidelné
akce, která se bude konat v období dušiček.
Novinkou pro tento rok bude společné vánoční vystoupení dětí ze
školky a dětí ze školy v místní sokolovně, spojeným s vánočním
jarmarkem, kam je zvaná široká veřejnost.
Výzva: Rádi bychom chtěli v naší školce propojit stáří s mládím, obě
tyto generace mají na sebe velice příznivý vliv. Prosíme babičky a
dědečky z celé vesnice, přijďte za námi do školky, předejte malým
dětem své zkušenosti, zážitky ze svého života, přineste ukázat hračku
ze svého dětství nebo jen přečíst pohádku a popovídat si. Rádi vás u nás
společně s dětmi přivítáme a budeme moc rádi, když s námi strávíte pár
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chvil. Pokud se nás rozhodnete navštívit zavolejte nám do školky a
domluvíme se...:)
Přejeme vám všem hezký podzim. Yvona Tvrzová a Veronika Žáková
Jednotka SDH Kněževes
Zde je uveden přehled zásahů našich hasičů od 1. 4. 2022 do 12. 9.
2022.
Celkem 26 výjezdů jednotky
Záloha na vlastní stanici Kněževes 13x
Požáry 8x
25.5.2022 požár lesa hrabanka Senomaty
8.6 2022 požár rodinného domu Svojetín
8.6.2022 požár bioskládky Kolešov
19.7.2022 požár pole s obilím Svojetín
26.7.2022 požár pole Přílepy
29.7.2022 požár pole Kněževes
7.8. 2022 požár pole Soseň
16.8.2022 požár pole Hořesedly
Dopravní nehody 4x
27.4.2022 dopravní nehoda osobní vozidlo Hořesedly
11.5.2022 dopravní nehoda nákladní vozidla odbočka na Kněževes
28.5.2022 dopravní nehoda 2x osobní vozidlo Hořesedly
4.6. 2022 dopravní nehoda 2x osobní vozidlo Hořesedly
Pátraní po ztracené osobě
22.8.2022 Svojetín
Pravidelné zalévání nově zasazených
stromů jak v obci, tak v extravilánu
obce.

Petr Majer, zástupce velitele SDH
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Mladí hasiči SDH Kněževes
Čas letí a my máme za sebou první rok od založení kroužku mladých
hasičů.
V posledním článku, začátkem měsíce dubna jsme psali, jaké nás čekají
závody a co vše s dětmi plánujeme. Poctivě jsme trénovali, abychom se
mohli v sobotu 30. dubna vydat na netradiční soutěž do Zbečna, a to
na požární útoky na řece Berounce. Na tyto závody jsme složili dvě
družstva.Družstvo mladší kategorie - 7 členné a družstvo smíšené - 5-ti
členné.
Smíšené
družstvo obsadilo
5.místo a mladší
kategorie
se
umístila na 8.místě.
Čtrnáct dní na to 15. května jsme se s
dětmi
zúčastnili
1.kola
ligy
v
požárních útocích,
které se konalo na
hřišti
v
Senomatech. I sem
jsme přijeli se 2 týmy. Děti soutěžily v kategorii mladší a kategorii
starší, obě družstva po 7 členech. Oba týmy "jely" na dva pokusy.
Všechny pokusy byly platné a započítávají se do celkového hodnocení.
Liga útoků se skládá ze 4 kol a vyhlášení proběhne po ukončení 4.kola.
Na konci měsíce května jsme pro děti připravili soutěže, sladkosti a
diplomy za účast na schůzkách a uzavřeli tak náš "hasičský rok".
Je začátek školního roku a my trénujeme a připravujeme se na 3.kolo
ligy, které se bude konat v sobotu 10.9.2022 v Kolešovicích a na 4.,
závěrečné kolo, které proběhne 24.9.2022 v Chrášťanech. Druhého kola
jsme se bohužel zúčastnit nemohli, jelikož se konalo o prázdninách a
nebylo v našich silách dát soutěžní družstva dohromady.
Nezaháleli jsme ani během letních prázdnin a pro děti jsme uspořádali
pětidenní letní hasičské soustředění v rekreačním středisku Machův
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Mlýn od středy 17.8. do neděle 21.8.. Program byl doslova nabitý. Po
příjezdu se děti ubytovaly a rozdělily do soutěžních týmů (včetně
vedoucích). Nechybělo koupání v bazénu, střelba ze vzduchovky,
lanový park, vaření guláše v kotlíku a spoustu soutěží. Za dětmi přijel
Dan Kolář, který dal
dětem školení první
pomoci, za což mu
moc
děkujeme.
Poděkování patří i J.
Žemličkovi
a
T.Kejlovi, kteří za
dětmi do kempu
přijeli hasičským
autem a dětem
udělali
ukázku
techniky, výzbroje a výstroje. Náš malý tábor se samozřejmě neobešel
bez ranních rozcviček, bodování, bobříka odvahy, diskotéky a
závěrečného vyhlášení. Počasí nám vyšlo, pršelo akorát jedno sobotní
odpoledne.
Děti
přijely
nadšené,
vedoucí unavení....
doufejme, že i
příští rok budeme
moct pro děti opět
letní soustředění
uspořádat.
Na závěr bych
chtěla touto cestou
poděkovat
starostce Aleně Králičkové a Městysi Kněževes za podporu. Rodičům
a členům SDH Kněževes za pomoc při trénincích a na soutěžích.
Vlasta Šorsáková a tým vedoucích mladých hasičů
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Myslivci obnovili cestu
V neděli 15. května 2022, v rámci akce „SAMI SOBĚ – ZA OBEC
KRÁSNĚJŠÍ“, uspořádali členové Mysliveckého spolku PřílepyKněževes brigádu, při níž došlo k obnově/zprůchodnění polní cesty
mezi Přílepskou skálou a Pastvinami v katastru obce Přílepy. Celá akce
proběhla pod záštitou Obce Přílepy a s pomocí techniky místního
zemědělského podniku Družstva Agrochmel Kněževes.
Za krásného květnového počasí se myslivci, technika Agrochmelu a
paní starostka Daenemarková sešli v 8 hodin u Přílepské skály. Po
přivítání a krátké diskusi o postupu prací, se celý konvoj brigádníků
přesunul k neprůchodné cestě a začal boj o její záchranu.
Opět se potvrdilo, že čas při práci ubíhá velmi rychle. Přiblížil se čas
oběda a protože za
námi bylo vidět
kus práce – většina
cesty
se
nám
povedla
zprůchodnit, tak
jsme
se
po
rozloučení rozjeli
k domovům,
na
zasloužený nedělní
oběd.Na
závěr
bych
chtěl
poděkovat paní starostce Přílep paní Daenemarkové a panu Josefu
Čechákovi za aktivní pomoc při brigádě a Družstvu Agrochmel
Kněževes za zapůjčení techniky.
Na úplný závěr bych rád pozval všechny, kdo by chtěli při obnově cest
okolo Přílepské skály pomoci, na příští brigádu. Kdy bude zatím
nevíme, ale když budete chtít, určitě se o ni dozvíte na www stránkách
Obce Přílepy – budete vítáni…
za Myslivecký spolek Přílepy-Kněževes ing. Radek Gregor, předseda
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Občanské sdružení Kněževes 21. století, z.s.
OS se věnuje volnočasovým aktivitám zejména pro děti, ale i dospělé.
K organizování akcí se zapojují zejména maminky a babičky.
Uspořádali jsme „Masopustní průvod, turnaj pro děti ve hře „Člověče
nezlob se“. Vyhrála nejmladší účastnice Lili Žáková. Turnaj se odehrál
v příjemném prostředí Komunitního centra. Děti společně strávily
příjemně volný čas. Navázali jsme na tuto akci a jednou týdně
odpoledne si do centra chodily děti hrát různé hry. Bylo to do doby,
než venku bylo pěkné počasí na hraní. Babičky se střídaly v zajištění
dozoru. Kluci od 10 let se scházeli ve „Volnočasovém klubu“.
Uspořádali jsme v KC výtvarné kurzy pro děti a dospělé. „Velikonoční
řemeslný jarmark“ se odehrál v prostorách Komunitního centra, dvora
a hospody. Součástí jarmarku bylo vystoupení Folklorního souboru
Borůvky pod vedením Aničky Kodymové.
Na konci dubna si děti užily Čarodějnickou show s Máňou, Růžou a
Bóžou v areálu hospody. Akce se
zúčastnily menší děti, které si
zasoutěžily a zatančily. Program
připravili a sponzorovali Dvořákovi Cukrárna Dvořák s kolektivem.
Všem patří poděkování.
V červnu jsme uspořádali soutěže pro
děti a rodiče na hřišti s názvem
“Rodinné klání“ ve spolupráci s
ostatními
spolky
místními
fotbalisty, hasiči, rybáři a ženami.
Sportovní klání se zúčastněným
líbilo. Všem, kdo pomáhali v
organizování patří poděkování.
Na podzim budou pokračovat výtvarné kurzy v Komunitním centru. V
listopadu uspořádáme lampionový průvod, na kterém byla v loňském
roce velká účast dětí za doprovodu rodičů a prarodičů. V prosinci
připravíme Vánoční řemeslný jarmark v Komunitním centru.
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V zimním období, pak
podle zájmu dětí, opět
obnovíme jednou v týdnu
klubovou činnost hraní v
Komunitním centru.
Věříme, že děti i dospělí
využijete a přijdete na
některé naše připravované
akce.
Přeji hezké podzimní dny.
za OS Eva Janotová
Kresba z kroniky
Hoření brána (východní) v Kněževsi. Kněževes byla uzavřená obec jen
se dvěma vjezdy opatřenými branami. U nich se vybíralo asi do roku
1893 mýto. Když brána překážela zvýšenému provozu, byla r. 1894
zbořena.

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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