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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 24.9.2019
zastupitelé schválili
 prodej pozemku do SJM FČ a EČ, dle geometrického plánu č.
901 – 17/2019,pozemek parc. č. 612/2 o výměře 252 m2 a
pozemek parc. č. 611 o výměře 116 m2 za celkovou cenu
257 600,- Kč a pověřují starostku podpisem smluv a všech
náležitostí s prodejem spojených. Záměr prodeje byl řádně
zveřejněn na úřední desce 24.5.2019 a sejmut 10.6.2019.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem. Navrhovaná OZV je ve stejném znění, jen doplněna
o jednu komoditu a to v čl.2 odst.1 písm. j. jedlé oleje a tuky. Oleje
a tuky již městys třídí 3 roky do speciálních nádob na základě
smluvního vztahu s firmou EKO-PF spol. s.r.o.. Od 1.1.2020 je
povinností obce zajistit místo pro oddělený sběr jedlých olejů a
tuků, které bylo nutné zapracovat do obecně závazné vyhlášky.
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-6009460/01. Stavba:
Kněževes – úprava KNN ul. Jižní v korytě toku.
 Smlouvu o budoucím odkupu kanalizační přípojky a šachty.
Smlouvu zpracovala Mgr. Petra Krtková, jedná se o nemovitosti
dotčené výstavbou splaškové kanalizace, kdy nelze zapsat
služebnost kanalizační přípojky do katastru nemovitostí z důvodu
zápisu exekuce, prodeje, nebo zákazu zcizení a zatížení. Jedná se
zatím pouze o 3 smlouvy z II a III. etapy kanalizace.
 Podpis dodatku č. 1. k uzavřené „Dohodě o podmínkách
provedení záchranného archeologického výzkumu“ evidované u
oprávněné organizace pod č. 134/2019 uzavřené podle §22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 Podání žádosti o dotaci z programu: Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná
obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ
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HZS ČR . Dotace poskytovaná na výjezdy jednotky SDH mimo
katastr Kněževes, pohonné hmoty vybavení jednotky, školení.
Jednotka SDH Kněževes vyjíždí i k zásahům za dopravní nehody,
které jsou propláceny z povinného ručení viníka nehody.
Dohodu o ukončení pachtu s Družstvem Agrochmel Kněževes na
pozemcích parc.č. 1672, 1754, 1729 z důvodu podání žádosti o
dotace na protierozní opatření, zadržení vody v krajině.
Firmu s nejnižší nabídkovou cenou na akci „Kněževes –
vegetační a protierozní úpravy vodohospodářského objektu PEO4
– PEO4a“ ArborCARE Adam Karhánek, Husovo náměstí 8,
Kněževes, IČ: 87140560, cena 215 478,-Kč bez DPH.
Prodloužení hlavního řadu veřejného vodovodu v ulici U Haldy,
stavbu provede firma Horák - stavební a obchodní společnost ,
s.r.o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX IČ: 41326687 , DIČ:
CZ41326687 za cenu 332.038,88,- Kč + DPH 69 728,16 Kč.
Vlastníci přilehlých nemovitostí v ul. U Haldy se budou na stavbě
hlavního vodovodního řadu podílet částkou 20.000,-Kč. Stavbu
vodovodní přípojky si vlastník nemovitosti řeší sám. Pro další
budoucí vlastníky nemovitostí v této lokalitě bude možné
připojení na vodovodní řad za zpoplatněný vstup na pozemek k
vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti ve výši 20 000,Kč.
Podpis „Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR“, projekt: Kněževes-vegetační a protierozní úpravy
vodohospodářského objektu PEO 4 – PEO 4a.
„Povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2019/2020 ZŠ a
MŠ Kněževes, okres Rakovník.“
Počet žáků v MŠ je 35 v ZŠ
32, 2 žáci se vzdělávají v zahraničí a 32 žákům je povoleno
individuální vzdělávání, pro naší školu je to novinka. Žáci
nechodí do školy pravidelně, můžou se zúčastňovat školních
aktivit. Státní příspěvek na takového žáka je ¼ z celkové výše.
Obec tak nebude dofinancovávat platy učitelů.
Podání žádosti z Ministerstva životního prostředí, výzva č.2/2019
o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny (POPFK).
Podání žádosti na odkup pozemků v areálu Benzinol od
Ministerstva obrany ČR (do konce srpna měla církev možnost
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projevit zájem o pozemky, které jí náležely v areálu benzinolu,
protože se tak nestalo, vlastníkem pozemků se stalo ministerstvo
obrany. Po zpracování znaleckého posudku bude známa cena
k odkoupení. Bezúplatný převod není možný.
z diskuze
 Víceúčelové hřiště je po povodních opraveno a připraveno
k užití. Nyní bude zažádáno o doplatek plnění z pojišťovny
Kooperativa, a.s. V.I.G. Zastupitelé zvažují, jakým způsobem
bude vybírán poplatek za půjčování a vlastní systém půjčování.
Byla doplněna kamera s pohledem na hřiště.
 Dne 9.9.2019 bylo předáno staveniště v čp. 102 firmě Fajstavr,
s.r.o. z Prahy k zajištění statiky budovy bývalých stájí v areálu
hospody čp.102.
 Zastupitelé zvažují rekonstrukci chodníku po pravé straně v ulici
Pražská a vybudování příjezdové komunikace k bytovým domům
čp. 374, 375 a 98 v ulici Karlovarská. Důvodem je oplocení
pozemku vlastníků bytových domů čp. 123 a 118.
 Informace o dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova, podání žádosti do 30.6.2020, chodníky, střechy,
okna, kde nebude potřeba stavební povolení.
 Cyklostezka Kněževes-Rakovník – projektová dokumentace
projektanta ing. Křižáka je ve stupni pro stavební řízení.
20.9.2019 Rakovník dostal jedno z očekávaných potvrzení pro
stavební povolení, ještě čeká např. na vyjádření životního
prostředí. Jakmile budou všechny podklady, bude zažádáno o
stavební povolení.
 19.9.2019 proběhlo jednání s Ministerstvem obrany o odkupu
pozemků v areálu Benzinol (doposud byly v majetku církve),
bude podána žádost o odkup a převod pozemků.
 Příprava pro výkup pozemků v ulici Jižní a příprava projektové
dokumentace na rekonstrukci silnice.
 Informace z MAS Rakovník - dotace na sídelní zeleň možnost
podání žádosti o dotaci od 26.9.2019 do 6. 1. 2020 např. na
dosadbu u hřiště, úpravu veřejného prostoru.
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Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Libor Chrápek seznámil zastupitele
s provedenou kontrolou plnění usnesení, plnění Obecně závazné
vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích. Doporučil informovat občany
o povinnosti úhrady záboru veřejného prostranství (uložení stavebního
materiálu, poplatek z ubytovací kapacity).
Nedovolené parkování v zelených plochách veřejného prostranství řeší
silniční zákon.
Závěr kontrolního výboru: Kontrolní výbor neshledal žádné vážné
nedostatky.

Upozornění
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
Mimo poplatku ze psů, se kterým se občané už naučili žít, je obsahem
OZV i poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek
z ubytovací kapacity.
Poplatek z veřejného prostranství je platný od prvého dne, kdy začalo
užívání. Poplatník je povinen užívání veřejného prostranství ohlásit
nejpozději 3 dny před jeho užíváním. Nejčastěji se jedná o umístění
stavebního zařízení a materiálu. Výše poplatku je 5,-Kč za 1 m2 a každý
započatý den.
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených
k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo
OP. Sazba poplatku činí 4,-Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek
je splatný do 10 dnů po uplynutí každého čtvrtletí v hotovosti nebo na
bankovní účet městyse.
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Identifikace popelnic
V současné době chodí po obci pracovníci
svozové firmy Marius Pedersen a.s..
Strhávají známky (žluté, černé, bílé) a
označují popelnice svými známkami.
Z přední strany je velká bílá s označením
svozové firmy, z boku je malá barevná
známka , označující četnost svozu, číslo
popisné, telefonický kontakt, který
využijte ihned v případě jakékoli
reklamace. Svůj problém budete řešit
rovnou s reklamačním oddělením firmy.
Označování probíhá postupně. Všechny
popelnice ale budou vyvážené. Může se
stát, že ze dvou popelnic u domu označí
jen jednu. Důvodem může být buď to, že u domu stojí i popelnice
souseda (budeme řešit individuálně, lidé, kteří popelnice identifikují,
mají seznam z úřadu s počtem popelnic k jednotlivým domům), nebo si
další popelnici občané pořídili takzvaně „načerno“.
Vývozy se ale nemění, stále platí vývoz 1 x za 14 dnů v pondělí (lichý
týden) 4.11.,18.11., 2.12., 16.12., 30.12..

Hřbitov
Spodní studna na hřbitově prošla kompletní výměnou a provedla ji
firma pana Trešla ze Senomat za 29.000 Kč.
V současné době byly provedeny opravy (čištění, impregnace, oprava
spár, oprava vysunutých schůdků) hrobky Štrosových. Práce provedla
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firma Kamenictví pana Ladislava Humpála z Rakovníka za 11.374,Kč. Jedná se o třetí čestný hrob Městyse Kněževes.
V příštím roce se snad podaří hrob slavného kuchaře Vojáčka, hrob
učitele Vácslava Hornofa a hrobku Štrosových označit čestným
hrobem a krátkou informací o nich.

Oprava památkové budovy v areálu hostince čp. 102 bývalých stájí
V roce 2011 byla zpracována Zpráva o stavebně technickém průzkumu
(Diagnostika staveb) ing. L. Dostálem a statické posouzení budovy ing.
V.Jandáčkem. Výsledkem bylo doporučení k nutné opravě kleneb, aby
se nezřítily. Podchycení základů, pásů a založení stavby, spojení pat
pilířů betonovými nebo ocelovými táhly spojenými s konstrukcí stavby,
odvlhčení zdiva a zajištění, podlah proti vlhkosti, ošetření napadených
dřevěných trámů proti škůdcům, oprava konstrukce krovu.
Klenby byly provizorně podepřeny.
Následně byla zpracována studie celého areálu ing.
arch. J. Uchytilem pro budoucí využití celého areálu (hospoda, galerie,
muzeum, cukrárna, venkovní úpravy).
V loňském roce vypracovala ing. L. Parkmanová projektovou
dokumentaci na budovu bývalých stájí, kdy jsme zvolili konečné řešení
využití budovy. Dokumentace je rozdělena na 4 etapy.
1. etapa
- oprava, statické zabezpečení objektu, prostupy vody, kanalizace a el.
kabelů v základech, úpravy pro hromosvod
- provizorní oprava schodiště, ve 2. N. P. pochozí lávka (místo
podlahy)
2. etapa
- přestavba na komunitní centrum a informační centrum s výstavním
prostorem (1.N.P.), oprava schodiště, poklop schodiště s vylézákem
do půdního prostoru, zateplení stropu
3. etapa
- oprava a úprava 2. N. P. – studovna, čítárna, galerie
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4. etapa
- oprava sušárny, výstavba výtahu
- úprava fasády objektu, venkovní úpravy

V současné době na budově probíhají opravy na statickém zajištění
budovy. Opravy provádí firma FAJSTAVR, s.r.o. z Prahy, která byla
ve výběrovém řízení vybrána za cenu 1.640.131,59Kč s DPH. Bude
hrazeno z rozpočtu obce.
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Budou provedeny následující práce 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 a kotvení trámů.
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Informační panely z historie obce
Roman Hartl připravuje prvních pět panelů o historii obce. Budou
umístěny před jednotlivými budovami v centru. Těšit se můžete na
radnici (Jakub Štros a chmelařství na přelomu 19. a 20. století),
hostinec 102 (+ F. X. Kučera, vystoupení Evy Hadrabové a návštěva
Karla Buriana), kostel (vodní opevnění, které z něho činí raritu mezi
českými kostely), náves a škola.

V další pětici pak přijde na řadu Vrábíkův statek (chmelařský boom
po 1. světové válce), bájné počátky Kněževsi (pověst o založení
Kněževsi, pověsti, jak Kněževes soupeřila s Rakovníkem o status
města, dědkovi a bábě ve znaku apod.), pomník padlých s Topkovou
vilou.

Téma dalších dvou panelů zatím není zcela jasné. Mohly by to být
osobnosti, chmelové brigády, houby, vyhnání sedláků……. …..

Co říkáte? Napadá Vás další zajímavé téma týkající se centra obce, o
kterém by měli občané a případní turisté vědět? (hřbitovní kostel ,
budova nádraží se objeví na dalších panelech). Své náměty nám sdělte
buďto emailem knezeves@knezevesko.cz, telefonicky 313582206,
nebo osobně v kanceláři úřadu.
Těším se na Vaše náměty.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
Gratulujeme.
v říjnu
Černá Danuška
Mrázová Marie
Šíma Zdeněk
Králičková Blažena

v listopadu
Amler Jiří
Ullrichová Dobruška
Nechlebová Jana
Hálková Světluška
Patráková Jiřina

v prosinci
Špaček Václav
Plačková Hana
Svatková Emilie
Němečková Miluška
Kučerová Marie
Prošek Josef
Frelich Miroslav
Vítáme nové děti
Lev Damien
Štětková Ráchel Alžběta
Soukupová Nela
Sloup Jan
Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.
Opustili nás
Koubková Ludmila
Stuchlý František

Kostková Šárka
Fojtík Jiří

Čest Vaší památce.
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Podzim v mateřské škole
První
měsíc
nového školního
roku, kdy se děti
seznamovaly
s novými
kamarády, uběhl
jako voda a byl tu
říjen, čas „malíře
podzimu“, který
si letos pohrává s
opravdu
nádhernými
barvami. Děti si
mohly
tvořit
z různých přírodnin, které jsme si společně při vycházkách nasbírali,
nejen ve školce ale i venku. Tento měsíc je pro děti spojen s přírodou a
se zvířátky. O zvířátkách jsme si povídali. Naším cílem je pěstovat v
dětech kladný vztah ke zvířatům nejen domácím, ale i ve volné přírodě.
Děti se dozvěděly, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje zvíře,
jak se ke zvířatům správně chovat a zodpovědně se o ně starat. Také to,
jak lidé pomáhají přežít zimu ptáčkům a zvířátkům v lese.
Kulturní akcí v tomto měsíci, byla návštěva divadla “Duhové
Místečko“ z Prahy s představením pohádky „O Budulínkovi“ .
S programem zaměřeným
na zdravou výživu a
hygienu při stravování
k nám přijede „Zdravá 5“ .
Děti se poučí o tom, jaké
potraviny jsou zdravé a
naopak, proč nemají jíst
nahnilé ovoce a zeleninu,
proč nemají jíst potraviny,
které našly, nebo je sebraly
ze země, proč nemají jíst
potraviny,
které
mají
porušený obal, atd.
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Podzim s sebou nese nejen paletu barev, kterou nás naše příroda
obklopuje, ale také začínající nemoci ( kašel, rýmu a chřipky). Jako
prevenci zdravého těla a mysli mají děti ve školce po celý rok prvky
jógy - kde se učí nejen správně dýchat, ale také propojovat dech
s pohybem a pracovat se svou energií. Jóga mnoha dětem pomáhá i
v sociální a duševní sféře, kdy se učí více sami sobě věřit a tím tak k
sobě získat více lásky a důvěry.
Mateřská škola si zakládá na rodině jako celku, a proto společně s rodiči
tvoříme v měsíci říjnu draky a podzimníčky, kterými si vyzdobíme naši
školku a školní zahradu.

Z donesených plodů podzimu si společně s dětmi vyrábíme zvířátka z
brambor a kaštanů, dále pak z ovoce a zeleniny saláty, vyrábíme
ovocné šťávy, ochutnáváme ovoce a zeleninu. Také jsme dětem
přiblížili sklizeň brambor a jejich opékání na ohýnku, jak to dělaly naše
babičky.
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Do konce roku nás ještě čeká beseda s rodiči na téma
ADHD, 12.11.2019
rozsvícení stromečku s jarmarkem 28.11.2019
Mikulášská nadílka
Švec a čert (pohádka) 9.12.2019
Vánoční besídka 12.12.2019
Vánoční zvonění 20.12.2019

Krásné říjnové počasí denně využíváme k rozvoji poznávání. Našim
dětem působí radost a budeme z něho čerpat energii po zbytek sychravě
laděných podzimních dnů.
Dana Gregorová
Je tu nový školní rok…
Před několika týdny se opět otevřely dveře naší školy a po letních
prázdninách jsme se žáky zahájili nový školní rok. Pro starší děti je to
věc skoro všední, pro ty nejmladší to však byl den neobyčejný. Ostatně
bývá tomu tak vždy, když přicházíme poprvé do neznámého prostředí
a potkáváme se s novými lidmi.
Naši prvňáčci se brzy v novém prostředí rozkoukali, vždyť se se svými
vrstevníky většinou znají z mateřské školy, bydlí ve stejné obci nebo už
společně
chodili
na
zájmové
kroužky.
Kamarádské vztahy mezi žáky jsou častější právě v takovém prostředí,
kde se všichni mezi sebou znají a vyrůstají spolu. Vesnické školy
s menším počtem žáků ve třídách mají obzvlášť tu výhodu, že žáci mají
větší možnost se projevit, častěji odpovídat na otázky, vyjádřit své
pocity, myšlenky, radosti, trápení, učivo si odpoledne docvičit, být
spolu v družině. Šikana a další nezdravé projevy chování jsou snadněji
odhalitelné, dá se na jejich řešení rychleji pracovat. Z těchto i dalších
důvodů k nám chodí žáci i z jiných obcí. Velké městské školy svou
přeplněností tříd už zdaleka nenalákají všechny, kteří rozmýšlejí, kam
umístit své dítě k základnímu vzdělávání, aby bylo spokojené.
15

Nastala doba, kdy rodiče nemají vždycky v blízkosti svého bydliště
školu našeho typu a se způsobem vzdělávání ve velkých školách
nesouhlasí. Pak je namístě další možnost, a to individuální (domácí)
vzdělávání. Na základě spolupráce se školou se žák učí doma se svými
rodiči, do školy dochází na přezkoušení. Takový žák má více času na
rozvíjení svého mimořádného talentu nebo vyhraněného zájmu o daný
obor (hra na hudební nástroj, malování, vědecké bádání, herectví,…).
Od letošního školního roku jsou žáky naší školy i žáci individuálně
vzdělávaní, i žáci v zahraničí. Využíváme každé příležitosti s nimi být,
v době jejich volna se s námi učí ve třídě v českém jazyce, naopak
našim dětem přiblíží ten jejich. Žákovský kolektiv se nám rozrostl na
celkem 74 žáků, v pedagogickém sboru jsme uvítali tři nové paní
učitelky. Žáci i rodiče mohou nově využívat služeb speciálního
pedagoga a logopedického asistenta. Nabídka odpoledních kroužků se
nám kromě tradičně oblíbených – florbal, aerobik, sportovní hry,
výtvarný a šachový, rozšířila o turisticko-přírodovědný kroužek,
kroužek logopedický, leteckých modelářů a pečení. Pokračujeme ve
Čtenářském klubu i Klubu logiky a deskových her.
Nový školní rok s sebou přinesl nejen další vymalované učebny, ale i
spoustu nových nápadů a příležitostí pro žáky naučit se něčemu
novému. Přejeme si, aby naše krásná škola v samém středu obce byla
tím nejživějším místem.
Dana Vondrušková
Projektové vyučování
V tomto školním roce bude na naší škole běžná výuka často zpestřována
projektovým vyučováním. Jedná se o takové vyučování, které se
neomezuje pouze na vyučovací předměty, ale nabízí žákům pohled na
konkrétní situaci v celistvém pohledu. Žáci se tak učí pracovat
s různými informačními zdroji, rozvíjí své komunikační dovednosti,
fantazii a samostatnost.
Vzhledem k celosvětově řešené problematice životního prostředí,
zaměříme projektové vyučování právě tímto směrem. Žáci se tak díky
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projektové výuce seznámí s vybranými typy ekosystémů a se zástupci
některých skupin živočichů, kteří jsou na těchto přírodních systémech
závislí. Takto zaměřené vyučování si klade za cíl nejen ukázat žákům
propojenost živé a neživé přírody, závislost živočichů a rostlin na
přírodních podmínkách, ale i naučit je odpovědnosti za své chování vůči
přírodě. V rámci projektů si také žáci na školní zahradě vybudují
bylinkovou spirálu, postaví hmyzí domeček či vytvoří ptačí krmítka.
Projektové vyučování bylo zahájeno již 27. září a zaměřené bylo na
kočku domácí. Přesahem projektu bylo vytvoření sbírky krmiva pro
opuštěné a nemocné kočičky, kterým poskytuje péči paní Jana
Sedláčková. Náš první projektový den se velmi povedl. Nejen že se žáci
seznámili blíže se životem kočky domácí, ale svým přístupem zažili i
příjemný pocit z pomoci druhým.
Jsme rádi, že jsme oslovili i veřejnost. Se souhlasem paní Sedláčkové
jsme již zprostředkovali (a rádi zprostředkujeme i nadále) předání
krmiva pro kočičky od dalších lidí, jimž není osud těchto koček
lhostejný.
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Hurá, vlakem do Prahy
Ve čtvrtek 24. října se celá škola vydala vlakem na velký výlet do
Prahy. Žáci navštívili interaktivní muzeum na lodi iQport kotvící u
břehu řeky Vltavy. Hravou formou se tak seznámili s palčivými
problémy z ekologie, nahlédli do anatomie člověka, procvičili mozek
při řešení rébusů, či v optických klamech zjistili, že na zrak se nedá
stoprocentně spolehnout. Velkým lákadlem bylo i seznámení s virtuální
realitou, či možnost pohovořit si se skutečnými roboty.
A když už jsme se pohybovali v místech dýchajících krásnou historií
České republiky, ukázali jsme dětem i styčné památky Prahy. Žáci tak
nahlédli pod pokličku minulosti Národního divadla, Pražského hradu či
Karlova mostu.

Mgr. Vlaďka Gregorková Vicjanová
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Ornitologický spolek Fénix
Členové Ornitologického spolku
Fénix a Zahrady hojnosti
zorganizovali výsadbu zeleně na
pozemek městyse podél cesty
severně od obce v tzv. Europarku.
Ne všechny dřeviny se zde při
původní výsadbě ujaly a tak se
nyní podařilo doplnit volná místa
na pozemku celkem 20 sazenicemi
keřů a stromů.
Nově zde najdete několik ořešáků
královských, javor, jilm, topol či
třešeň nebo myrobalán, z keřů
ptačí zob, brslen, zimolez nebo
lísku obecnou.
Sazenice byly ošetřeny pletivem
proti okusu a budou nadále spolkem zalévány. Škoda, že pozemek je
stále zatěžován nelegálním vývozem fekálií a také trpí okolní
zemědělskou velkovýrobou. V budoucnu bychom zde chtěli vybudovat
odpočinkové místo a také mokřad pro vodní živočichy.
Spolek Fénix zároveň letos vyvěsil na východní části Václavského
náměstí deset hnízdních budek pro drobné ptáky a zajistí i zimní údržbu
již instalovaných budek.
Do konce roku ještě plánujeme výsadbu keřů na pozemek u ČOV, rádi
přivítáme dobrovolníky z řad veřejnosti.
Milan Tichai
Kroužek „Mladých hasičů Přílepy - Kněževes
Kroužek Mladých hasičů (MH) SDH Přílepy byl znovu obnoven po
delší pauze v roce 2011 a čítal 11 dětí. V současné době má kroužek
MH 19 aktivních členů ve věku 6-15 let.
MH jsou zapojeni do celostátní hry Plamen. Mimo jiné se děti účastní
netradičních soutěží, pomáhají při brigádách, vystupují na
společenských akcí (valná hromada), jezdí na pravidelné letní hasičské
soustředění a věnují se všestranným činnostem formou her.
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Do kroužku MH SDH Přílepy dochází i děti z Kněževse. Začátkem roku
2019 došlo k jednání se starostkou Městyse Kněževes, starostou SDH
Kněževes a starostkou SDH Přílepy, Výsledkem jednání byla dohoda,
že Městys Kněževes bude kroužek podporovat po finanční stránce,
SDH Kněževes bude nápomocen při pravidelných schůzkách a kroužek
mladých hasičů se přejmenuje na Přílepy - Kněževes. Krom této
podpory má kroužek podporu na OÚ Přílepy , u SDH Přílepy a u

sponzorů.
MH Přílepy - Kněževes se v letošním roce zúčastnily například
netradiční soutěže - požární útoky na řece Berounce ve Zbečně, ligy
požárních útoků ve Třtici, II.ročníku železného hasiče v Kněževsi,
letního hasičského soustředění.
V měsíci září odstartovaly děti začátek školního roku přípravou na
I.kolo hry Plamen, které se konalo 12.10.2019 na Rudě. Jedná se o ZPV
- závod požární všestrannosti (námi známý jako "branný závod"). Děti
na trase dlouhé cca 2,5 km čekalo 6 stanovišť s následujícími
disciplínami: střelba ze vzduchovky, první pomoc - ošetření kolene a
ruky, topografie - určení topografických značek, orientace mapy,
určování azimutu, požární ochrana - určení technických prostředků,
co se čím hasí, překonání překážky, vázání uzlů. MH Přílepy Kněževes složili 2 hlídky po 5-ti dětech za mladší kategorii a 1
pětičlennou hlídku v kategorii starší. Dvě děti dále pomohly doplnit
hlídku mladým hasičům z Rudy. Děti z ml.kat.se umístily na 5. a 14.
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místě ze 16 hlídek. Děti ze starší kategorie se umístily na 3. místě z 19ti startujících hlídek. Tato krásná umístění jsme oslavili v hasičárně
SDH Kněževes v pátek 18.10. s dortem a dětskými rychlými špunty.
V zimních měsících se děti budou připravovat buď v hasičárně SDH
Kněževes nebo v
klubovně
v
Přílepích na další
sezónu.
Je
zapotřebí
připravit kulturní
vystoupení
na
blížící se valné
hromady,
trénovat vázání
uzlů na netradiční
soutěž do Čisté
atd.
Nesmíme
opomenout na vánoční disco-tančení, které je vždy poslední sobotu
před štědrým dnem. Děti s vedoucími si u stromečku nadělí dárky,
posedí u koled s vánočním cukrovím a při soutěžích tak uzavřou rok
2019. Kroužek MH je všestranný, děti se ledacos naučí a proto kdo by
měl zájem, neváhejte své ratolesti přihlásit a rozšířit tak tým mladých
hasičů Přílepy - Kněževes. Kontaktovat můžete buď starostu nebo
jednatelku SDH Kněževes. Pravidelné schůzky pak jsou každý pátek od
16.00 hod.
Vlasta Šorsáková
Činnost SDH a JSDH Kněževes
Vážení občané Městyse Kněževes,
rád bych Vás seznámil s činnostmi sboru dobrovolných hasičů.
Dne 14. 9. 2019 se účastnilo závodní družstvo žen závodů v Čisté. Ve
smíšené kategorii se umístily na krásném 3. místě.
První srpnovou sobotu se na místním fotbalovém hřišti konal druhý
ročník zábavné akce Hasiči vs Fotbalisté. Soutěžilo se v kopané,
klouzalo se po namočené plachtě a běžel se požární útok. Akce má
velký úspěch a tak se těšíme na další ročník.
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Mimo jiné také proběhla dne 19.10.2019 brigáda, kde se navazovalo na
loňskou brigádu čištění poldru na Karlovarské ulici. 19.10.2019. Nyní
se pokračovalo s prořezáváním vodoteče před a nad poldrem. Při
pracích pomáhali i nečleni SDH, pan Englický Zdeněk, firma Petr Kuki
a družstvo Agrochmel Kněževes.
Musíme také pochválit naši mládež, protože přišli pomáhat i člen
dětského oddílu SDH Josef Žemlička s kamarády Tobiášem a Honzou,
snad se jim to s námi trošku líbilo a přihlásí se do našich řad.
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA SDH KNĚŽEVES
od 1.7.2019 vyslána celkem k 19 událostem.
Z toho bylo
5x požárů (lesy, budovy, a jiné)
6x dopravních nehod
2x technická pomoc
3x záloha HZS Rakovník
2x záloha na vlastní stanici
1x taktické cvičení
Jménem celého sboru bych rád poděkoval zastupitelům a paní starostce
za velkou podporu a vstřícné jednání. Díky této podpoře se zlepšuje
technické vybavení a ochranné prostředky, které nám umožňují
pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba.
David Vaňha, starosta SDH Kněževes
Zájezd na komedii ŽENU, NEBO ŽIVOT v sobotu 16.11.2019,
od 15.00hod., divadlo Radka Brzobohatého, vstupenky do 1 až 8 řady
za 400,-Kč k zakoupení v kanceláři úřadu
Cena 400,-Kč (vstupenka s dopravou), odjezd ve
13.00hod. od úřadu
Co má udělat manžel, který
zjistí, že ho jeho manželka
podvádí? Může svého soka sám
zabít jako v romantických
dobách. Může ho nechat zabít,
jak se to dělá v dnešní “akční době”. Nebo mu může oplatit stejnou
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mincí: totiž na oplátku svést jeho věrnou ženu. V Camolettiho komedii
Láska, sex a žárlivost se setkáme se zápletkami důvěrně známými z
vlastního manželství. Navíc budeme překvapeni, jak mistrovsky se
budou rozvíjet. Komedie plná italského temperamentu, francouzského
šarmu, manželských nedorozumění a “rafinád”, ale především spousta
legrace.
Autor:
Marc
Camoletti,
Režie:Ernesto
Čekan
Hrají:Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina
Peřinová, Charlotte Doubravová, Vladimíra Benoni
Výstava k 17. listopadu
V zasedací místnosti úřadu
bude od 1. listopadu k vidění
obrazová
výstava
k 17.
listopadu. Výstavu připravili
studenti Univerzity Karlovy
Praha.
Na
jednotlivých
panelech jsou zachyceny
důležité události od roku
1939, většina je ale věnována
předlistopadovým
a
listopadovým událostem roku
1989.

Připravuje se:
Lampionový průvod – v listopadu
Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Většího a rozsvícení
vánočního stromu 30.11.2019 - v zahradě školy s prodejním
jarmarkem (cukroví, perníky a další dobrůtky, drobné dárky)
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Podpora projektu Evropské unie –
pomoc osobám s poruchami příjmu
potravin
Osvěta ohledně poruchy příjmu
potravy (mentální anorexie a mentální
bulimie). V současné době se
vyskytuje
stále
více
případů
s poruchou příjmu potravy nejen u dětí.
Mnohdy pak samy ani jejich rodiče
neví, kam se můžou obrátit pro radu a
konzultaci.
Touto problematikou se zabývá
Centrum Anabell, z.ú. a je připraveno
komukoli pomoci tel.775904778,
email:praha@anabell.cz,
www.anabell.cz
Centrum
Anabell
vzniklo v roce 2002 a nabízí pomoc a
podporu osobám s poruchami příjmu potravy
i jejich blízkým. V současné době Anabell
poskytuje sociální a terapeutické služby
v Kontaktních centrech Anabell v Brně
(sídlo organizace), v Praze (včetně služeb
pro obyvatele Středočeského kraje) a
v Ostravě. Smysl práce Centra Anabell
spočívá v odborné podpoře lidem
s poruchami příjmu potravy, jejich blízkým
i všem, kterým nejsou lhostejné psychické
problémy související s neplnohodnotným
nebo nedostatečným stravováním druhých.

Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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