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Vážení spoluobčané,
Rok 2016 bude za chvilku rokem loňským. Chtěla bych Vám jménem svým i jménem
zastupitelů a zaměstnanců městyse popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2017. Dále bych chtěla poděkovat každému, kdo pro Kněževes v roce 2016 cokoliv dobrého a
pozitivního vykonal bez finančního nároku.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.
Alena Králičková, starostka

Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili – 20.9.2016



















udělení výjimky z počtu žáku pro školní rok 2016/2017 ZŠ a MŠ Kněževes, okr.
Rakovník
Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti ČEZ Distribuce, a.s. IV-126016906/1 Kněževes (B 914), p.č.98/1, kNN, ČOV
prodej pozemku KN p.č. 499/63,výměra 174m2, p.č. 499/72, výměra 330m2, p.č.
499/107, výměra 37m2, v katastrálním území Kněževes u Rakovníka , za 50 Kč/ m2 a
pověřují starostku podpisem smluv a ostatních náležitostí spojených s prodejem
pozemků
koupi pozemku KN p.č.531/1 výměra 115m2. p.č. 534/1 výměra 120m2, p.č. 533/2
výměra 136m2 v katastrálním území Kněževes u Rakovníka, za 50 Kč/ m2 a pověřují
starostku podpisem smluv a ostatních náležitostí spojených s koupí pozemků
vyvěšení záměru prodeje pozemku dle geom. plánu č. 825-58/2016, p. č. 841/13 výměra
367m2 za účelem zahrady
pronájem pozemku p.č. 221 o výměře 353m2, v katastrálním území Kněževes u
Rakovníka, za cenu 3 Kč/m2/rok panu Z. Š., za účelem zahrady
schvalují podání žádosti o neinvestiční dotaci poskytovanou prostřednictvím kraje
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH
podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN, firma
Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 14000 Praha 4, IČ: 24128376, DIČ:
CZ24128376, na dobu určitou do 31. 12. 2018
podpis smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, firma SPP CZ, a.s. Nové Sady
996/25, 602 00 Brno, IČ: 28488016, DIČ: CZ28488016 smlouvy s platností od 1.1.2017
do 31.12.2018
podpis nájemní smlouvy s následným odkupem, mulčovací stroj Peruzzo Koala 1000
za 126 604 včetně DPH (první splátka 40 000,-Kč a další splátky ve výši 7217,-Kč)
dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo o zajištění kompletního odpadového hospodářství
městyse Kněževes s firmou Becker Bohemia s.r.o.

zpracování objednávky na pasport vodních děl firmou Vodní díla –TBD a.s., za
cenu 48 884,- Kč včetně DPH a všech náležitostí s pasportem vodních děl
výběr firmy MV Management s.r.o., Bratří Čapků 2324, 438 01 Žatec, na podání žádostí
o dotace na „Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa“ za celkovou cenu 235 000,- Kč
bez DPH

výběr firmy PIK Vítek, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy na dopracování
projektu „Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa“ za celkovou cenu 57.600,- Kč
bez DPH a autorský dozor za cenu 78.000,- Kč bez DPH
výši pronájmu sokolovny v zimním období 6000,-Kč v letním období 3000,-Kč,
pro místní organizace a spolky vždy 3000,-Kč pronájem hospody 2000,-Kč +
provozní náklady
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příspěvek na činnost Šipkového klubu Šrekové Kněževes na rok 2016 ve výši
5000,- Kč

zastupitelé berou na vědomí a zamítají


žádost pana Radka Svobody a zamítají prominutí nebo snížení nájemného
z důvodu uzavření komunikace na Rakovník

Z veřejného zasedání ze dne 29.9.2016
Zastupitelé schválili
 vyvěšení záměru prodeje dvou stavebních pozemků ul. Dr. Topky, geom. plán
č. 821-57/2016, p.č. 160/1 a 160/22, výměra 872m2; 160/20 a 160/21, výměra
872m2 v katastrálním území Kněževes u Rakovníka za cenu 800,-Kč za m2
včetně DPH
 vyhlášení Veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Kanalizace Kněževes
– II. a III. etapa“, zadávanou v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále ZM schvalují
zadávací dokumentaci, včetně příloh a pověřují starostku podpisem všech
náležitostí s tím spojených
 členy komise a jejich náhradníky pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na
Veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Kanalizace Kněževes – II. a
III. etapa“, zadávanou v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.Komise. J. Kubař- A. Gregor, Ing.
Marešová – Ing. Kršková, Ing. Ducháčová – Ing.
Čermáková, P. Bradáč –
J. Vlk, A. Králičková – P. Pisár, E. Janotová – J. Plaček, J. Vršecký – R. Vaňha
 snížení nájmu o 2.000,- Kč na měsíc do konce roku 2016, jedná se o měsíce,
říjen, listopad, prosinec

Z veřejného zasedání ze dne 23.11.2016
Zastupitelé schválili
 na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče Vodohospodářská
stavební spol. s r.o., adresa sídla: Černovická 4264, 430 03 Chomutov, IČ: 44567022, a
to z důvodu nesplnění
technických kvalifikačních předpokladů v podobě nedodání
seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tj.
realizovaných v období (11/2011 – 11/2016) a osvědčení objednatelů o řádném plnění
těchto stavebních prací
 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby„ Kanalizace
Kněževes – II. a III. etapa“ , kterou je nabídka firmy MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26788675 s nabídkovou cenou 15 803 685,35 Kč bez
DPH a na doporučení hodnotící komise zastupitelstvo městyse schvaluje podepsat
s vybranou firmou smlouvu na realizaci stavby a podpis všech potřebných náležitostí
s tím spojených
 podání dvou žádostí o dotace na akci „Kanalizace Kněževes – II. a III. etapa“ do
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci 42. výzvy Ministerstva
životního prostředí a v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na
rok 2017
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výběr firmy Elektromontáže stavby s.r.o., Smečenská 1009, Slaný, IČ: 25700936 na
realizaci zakázky na rozšíření VO U Haldy a pověřují starostku podpisem smlouvy o
dílo
výběr firmy na realizaci opravy střechy „Sušárna chmele Kněževes“ firmu Rasta CZ
s.r.o., T.G.Masaryka 2475,Rakovník, IČ: 48950572, za celkovou cenu 181.954,65 Kč
s DPH a pověřují starostku podpisem smlouvy o dílo
pronájem části haly č. 13 firmě Jaroslav Zástěra, Jirkovská 135, Vysoká Pec, IČ:
14822733 na dobu určitou do 30.4.2017 za měsíční nájemné 145,-Kč +31,-Kč DPH o
výměře 6m2
ukončení nájmu dohodou k 30.11.2016 s podmínkou řádného předání bytu
nájem nebytových prostor za účelem kanceláře, místnost č. 2, 15m2, budova č.p. 397
na p.č. 1369/13, cena za roční nájemné 6 tis Kč + DPH, firmě Bolech Petr, Husovo
náměstí 138, 270 01 Kněževes, IČ: 76182541, DIČ: CZ8101181187
prodej pozemku p.č. 841/13, výměra 367m2 panu PS za účelem zahrady k nemovitosti
p.č. 145 za cenu 150,-Kč za m2, celková cena 55.050,- Kč včetně DPH a pověřují
starostku podpisem smlouvy a všech náležitostí spojených s prodejem
pronájem a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor s Národně památkovým
ústavem, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha1, IČ: 75032333, od 1.10.2016 do 31.3.2017
o výměře 80m2, správní budova, č.p. 397, parc.č.1369 k.ú. Kněževes u Rakovníka
(areál Benzinol) za nájemné 200,-Kč/m2 rok, nájemné za čtvrtletí 4.000,- Kč s DPH
dohodu o zimní údržbě na rok 2016/2017 s Družstvem Agrochmel Kněževes.
prodej stavebního pozemku v ul. Dr .F. Topky p.č.160/20 a160/21 o výměře 872m2 za
cenu 800,-Kč za m2 včetně DPH, celková cena 697.600,- Kč , panu RH a pověřují
starostku podpisem všech náležitostí spojených s prodejem
Základní škole a Mateřské škole Kněževes, okres Rakovník čerpání z fondu reprodukce
a majetku na nákup pečící pánve do školní jídelny, cena přesahující částku 40tis.
výpůjčku 6 ks stolů včetně židlí z Rakovnicko o.p.s s možností následného odkupu
v roce 2017

Další informace z úřadu
Kanalizace II. a III. etapa
V současné době je ukončeno výběrové řízení a běží zákonné lhůty. Je podepsána smlouva
s vítěznou firmou MOBIKO plus a.s. z Valašského Meziříčí. Zároveň budou podány žádosti o
dotaci na Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj.
V kanceláři úřadu je již zpracována většina projektů k dotčených nemovitostem. Cena projektu
i s podáním na stavební úřad je 2.000,-Kč. V lednu je možné projekt proti úhradě vyzvednout.
Nový radar
Na místě poničeného radaru ve spodní části Václavského náměstí je naistalován nový radar
k měření rychlosti. Radar osadila firma Bártek rozhlasy s.r.o. za 56.138,-Kč.
Vánoční osvětlení
Letos jsme zakoupili nové vánoční osvětlení pro strom v zahradě školy a 4ks světelných
vánočních hvězd umístěných na lampách veřejného osvětlení za 22.570,-Kč. Postupně bychom
chtěli světelnou výzdobu rozšířit i do ostatních částí obce.
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Veřejné osvětlení U Haldy
Obyvatelé ulice U Haldy se dočkali nového veřejného osvětlení. Bylo instalováno 7ks stožárů
se zářivkovými svítidly. Cena díla včetně výkopových, instalačních a úpravných prací je
216.288,-Kč. Stavbu provedla firma ELEKTROMONTÁŽE STAVBY s.r.o. ze Slaného. Na
jaře příštího roku budou provedeny konečné úpravy terénu.
Okna v čp.304
2 ks nových plastových oken v čp. 304 osadila firma DYNAL s.r.o. z Čisté za 24.969,-Kč.
Postupně plánujeme výměnu všech oken.
Rozšíření vodovodu U Haldy
O 34,5m byl prodloužen hlavní řad vodovodu společně s vlastníky dotčených nemovitostí a
firmou RAVOS s.r.o. Rakovník za cenu 34.485,-Kč.
Oprava zasedací místnosti úřadu
Zasedací místnost úřadu se v těchto dnech proměnila. Je to první historicky větší zásah. Byly
demontovány staré radiátory a vyměněny za nové úsporné s částečným novým rozvodem,
dřevěná podlaha byla vyrovnána OSB deskami a položeno nové lino. Fialový závěs, který
„zasedačku“ odděloval od skladovacího prostoru, jsme zrušili a na celé zdi je krásná velká skříň,
kam se všechny potřebné i nepotřebné věci a poklady uschovají. Staré knihovny jsme vyměnili
za 3 nové skřínky. Už v loňském roce jsme staré rozviklané stoly vyměnili za stoly skládací.
Doplnili jsme půjčenými stohovatelnými židlemi od hasičů. A nakonec byla zasedačka
vymalovaná. Celkem jsme investovali 171.737,-Kč.
Až přijdete na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Kněževes, nebo na jarní výstavu,
změnu určitě oceníte.
Oprava sušárny
Z důvodu padajících tašek do přilehlých dvorů a zajištění bezpečnosti je opravována část
střechy na sušárně u budovy úřadu. Opravy provádí firma RASTA CZ z Rakovníka a spočívají
v odstranění střešních vikýřů, novém laťování, výměně krytiny za plechovou v designu taškové
krytiny a osazením nových okapů. V tuhle chvíli práce ještě nejsou dokončeny, předpokládané
výdaje jsou 181.954,-Kč.
Znovuotevření „Hospody Na Václaváku“
Od poloviny ledna bude opět otevřena hospoda. Otevírací doba bude z počátku trochu omezena,
ale pivní štamgasti si určitě přijdou na své. Ve středu se můžou těšit na pivní speciality, o
víkendu třeba hamburgery nebo pečená žebírka.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
V říjnu
75 let Dondová Emilie
70 let Kočková Marie
70 let Klein Josef

v listopadu
93 let Ulrichová Dobruška
80 let Nechlebová Jana
87 let Patráková Jiřina

V prosinci
80 let Špaček Václav
86 let Svatková Emilie
75 let Procházka František
80 let Němečková Miluška
82 let Kučerová Marie
70 let Králičková Věra

Vítáme nové děti
Eliška Bandová
Lukáš Hégr
Michal Josef Matějka
Isabella Anna Ižoldová
Nikolas Vršecký
Jakub Večeřa

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Opustili nás
Václav Záruba

Václav Čech
Dalibor Hlavsa
Vlasta Izajová

Čest jejich památce.
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Josef Horn

Z knihovny
Blíží se opět konec roku. Jaký byl rok 2016 v knihovně?
Počet dospělých čtenářů se rozrostl o 10 nově přijatých. Těší mě zájem lidí i z vedlejších vesnic.
Bohužel, dětských čtenářů ubývá. Stále více dětí dává přednost počítačům, tabletům a mobilním
telefonům. Není to problém jen naší knihovny. V poslední době se téma opět dostalo do popředí
zájmu médií. Špatně prý čte až třetina žáků druhého stupně.
O trochu větší zájem mají středoškoláci, kteří si pravidelně půjčují knihy, které mají jako
povinnou četbu. Těm se knihovna snaží vyjít vstříc a chybějící knihy postupně doplňuje.
Nadále trvá spolupráce se SVK Kladno, která nám několikrát ročně přiváží soubory knih k
zapůjčení.
Knihovna neslouží jen k půjčování knih ale od září se zde scházejí ženy, které se věnují ručním
pracím. Pletení, háčkování, výroba dekorací. Tento kroužek vede paní M. Kytková.
Samozřejmě uvítáme další členky a nebojte se, užijete si s námi i spoustu legrace! :) Kroužek
je každé úterý od 15.00 hod. Těšíme se na vás!
Další informací pro vás je sběr víček. Minulý týden se odevzdalo 11 pytlů plastových víček,
kovových víček a plechovek. Celkem za rok 22 pytlů. Opět patří veliké díky našim dětem, které
letos opět zabodovaly i dospělým, kteří nosí víčka do knihovny. Moc moc děkuji! :)
Sběr i nadále trvá.
Závěrem chci popřát všem KRÁSNÉ VÁNOCE a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém
roce 2017.
Helena Kuklíková
knihovnice

Základní škola - VÝUKOVÝ PROGRAM E-LIŠKA
V pátek 25.11.2016 proběhl na naší škole výukový program pod vedením pana Wolejníka.
Navštívil nás se svoji liškou - štěnětem Miou. Bylo poznat, že Mia je zvyklá na děti, byla velice
hravá a roztomilá. Děti si ji mohly prohlédnout i pohladit. Rovněž se dozvěděly spoustu
zajímavých
informací
ze
života
lišek
a
přírody
vůbec.
Celý výukový program byl pěkně připravený a dětem se moc líbil. Opět se tak poučily od
odborníka z praxe. Do hodin zařazujeme tyto prvky několikrát do roka, žáci tak mají možnost
diskutovat s profesionály o zajímavostech z různých oblastí života.
Jarmila Tesařová

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům, přátelům školy i vedoucím zájmových
kroužků, kteří nám pomohli s organizací vánočního jarmarku.
Poděkování patří i vám, kteří jste se s námi sešli první adventní neděli u příležitosti rozsvícení
obecního vánočního stromu a zakoupili si dětské výrobky, ochutnali napečené dobroty, ohřáli
se teplými nápoji a v příjemné atmosféře tak strávili zimní podvečer.
Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas, pevné zdraví, radost a potěšení po celý rok
2017.
Sdružení rodičů a přátel školy
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Konec cvičení pro ženy v sokolovně
Jednou něco začíná, ale i končí. Před jedenácti lety začala v sokolovně se cvičením paní Renata
Picková. Její cvičení bylo různé, od aerobicu, jogy, powerjogy, pilates, tanečního aerobicu,
kickboxu, posilování a jiné. Na čtyřhodinové maratony bývala plná sokolovna. K některým
druhům cvičení poskytla potřebné cvičební pomůcky (činky, gumičky, stepy). Cvičení bylo
kvalitní, v hezkém prostředí sokolovny. Bohužel o cvičení v posledních letech byl stále menší
a menší zájem. A jak avizovala několik let, že cvičení omezí nebo ukončí, tak se stalo.
A tak si dovolím za všechny aktivní i méně aktivní cvičenky poděkovat. Díky Renato. 11 let
jsme se díky Tobě staraly o naše figury, měli jsme luxus cvičení doma, v pohodlí, za málo
peněz.
Zdena Malafová

Kostel sv. Jakuba Většího v publikaci Slavné stavby Františka Maxmiliána
Kaňky
V pražském Klementinu nyní probíhá výstava
Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky spojená
s představením stejnojmenné publikace, ve které je
zmínka o kněževeském kostele sv. Jakuba Většího.
Kaňkovy barokní prvky se na kostele objevily po
roce 1718, kdy původně gotický kostel vyhořel.
Na vydání publikace se Městys Kněževes podílel
finanční částkou 5.000,-Kč. Za tento příspěvek nám
do obce bude zdarma výstava zapůjčena v květnu
příštího roku. Navíc získáme 15 jmenovaných publikací.

Kaňka František Maxmilián
*1674 (Praha), †1766 (Praha)
Český architekt, představitel klasicizujícího směru vrcholného
baroka, jeden z nejvýznamnějších a nejproduktivnějších
barokních architektů v Čechách; přispěl ke zdomácnění
baroka u nás. Studoval v Itálii a ve Vídni, pracoval převážně
v Praze pro šlechtu (mj. pro Černíny, Vrtby, Valdštejny,
Pachty z Rájova) i církevní řády, roku 1724 byl jmenován
císařským architektem. Spolupracoval s J. B. Santinim
a zřejmě i G. B. Alliprandim, přátelil se a spolupracoval se
sochařem M. B. Braunem a s malířem V. V. Reinerem. Vedle
paláců, domů a kostelů navrhoval též oltáře, pomníky a sochy.
Už v roce 1709 se pokusil založit první uměleckou akademii
v Čechách.

8

Poděkování Diakonie Broumov
Dvakrát ročně se už dlouhá léta připojujeme ke sbírce pro Diakonii Broumov. Obdrželi jsme
poděkování s následujícím zněním:
Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení, kterou jste nám
poskytli. Oceňujeme Vaše úsilí a čas, které jste věnovali organizaci této akce. Vážíme si všech,
kteří v dnešní uspěchané době dokáží myslet i na druhé, slabší a zranitelnější.
Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu
pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu
potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto „NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva a generální ředitel

Vánoční svátky a rybí polévka
Hned na začátku bych poznamenal, že hlavním křesťanským svátkem nejsou Vánoce, ale
Velikonoce. Velikonoce, čas probouzejícího se jara, už nutí člověka něco kutit a nedopřávat si
tolik klidu na přejídání. Kdežto Vánoční svátky jsou jistě každému sympatičtější, protože se
naskytne daleko více příležitostí si nacpat „panděro“ a víc lenošit. Na Štědrý den je přísný půst,
snídat a obědvat se má málo. Zato večeře může být štědrá, ovšem při dodržování postních
pravidel, a to že z masa se může jíst jen ryba.
Zůstaneme hlavně u ryb, a to především u kapra.
Ten se v Evropě objevil asi ve dvanáctém století
a sloužil řádovým bratřím jako postní pokrm.
Součástí české sváteční večeře se stával až na
počátku minulého století. Definitivně si získal
své místo na štědrovečerním stole v letech mezi
první a druhou světovou válkou. Smažené kapří
řízky s bramborovým salátem poprvé připravila
M.D. Rettigová a první recept na jeho přípravu se
objevil v kuchařce až v roce 1924. Od druhé
poloviny dvacátého století se pak stal tradičním
pokrmem ve většině českých domácností.
Součástí vánoční hostiny je dnes už také rybí
polévka.
Rybí polévka – pro některé hospodyňky je
tvrdým oříškem při nedostatku vhodných
surovin. Celá příprava je v podstatě jednoduchá a není třeba na ni pohlížet s přehnaným
respektem. Krajově a i v jednotlivých rodinách se její příprava mírně odlišuje, ale to není vůbec
na závadu. Každý si ji má uvařit takovou, jaká mu nejvíce chutná. Snad jen jedna věc je
společná a neměnná, na níž musíme trvat. Máme-li nazývat tuto polévku rybí, musí být uvařená
z ryb, tedy z hlav nebo rybího masa. Jikry a mlíčí zde figurují jako vložka do polévky. Z toho
žádný základní vývar nezískáme. Bujony nebo konzervované sušené směsi ať zůstanou
v lednici.
Co na ni potřebujeme? Na každého strávníka by měla být alespoň jedna kapří hlava, nebo
obdobné množství rybího masa. Někteří namítnou, že toho bude hodně, ale rybí polévka není
jednorázová záležitost. Ta chutná nejlépe, když se pořádně proleží. Může se podávat ještě
několik dnů po Štědrém dnu. Pokud budeme vařit pro čtyřčlennou rodinu, tak čistých jiker a
mlíčí by mělo být alespoň půl kila, k tomu ještě přidáme játra a vnitřnosti z vánočních kaprů. Z
kořenové zeleniny by to měl být jeden střední celer, dvě pěkné petržele a dvě větší, nebo čtyři
menší mrkve a jedna cibule. Z koření se používá pouze muškátový květ nebo oříšek. Zcela
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symbolicky si ještě můžeme připravit čtyři kuličky nového koření a šest kuliček pepře, jinak už
nic.
A nyní příprava vývaru: Z hlav odstraníme žábry, aby se lépe provařily. Není to proto, že chuť
žaber je hořká, jak někteří s oblibou uvádějí. Do studené vody vložíme hlavy, osolíme, přidáme
koření, vložíme celou cibuli, protože se dále již nepoužívá. Připravenou zeleninu si rozdělíme
napůl a jednu půlku rozkrájíme na čtvrtky, které vložíme k hlavám, aby se provařily. Zelenina
zůstane u scezených hlav. Kdo si na ní rád pochutná, může ji ještě pak přihodit do polévky. V
létě se ještě do ní může přidat celerová a petrželová nať. Hrnec s vodou a všemi ingrediencemi
přivedeme do varu, potom plamen stáhneme a důkladně vše minimálně půl hodiny provaříme.
Když to bude déle, nic se nestane, jen vývar bude silnější. Nyní si připravíme hrnec, kde
polévku dokončíme a do něho přes síto všechno přecedíme. Hlavy se zeleninou rozložíme na
tác a po částečném vychlazení obereme maso. K obranému masu nedáváme kůžičky, plavou na
povrchu polévky a nevypadá to dobře. Hrnec s vývarem postavíme na malý hořák či plotýnku
a snížíme plamen na minimum. Nejlépe na teflonové pánvi si na másle osmažíme druhou
polovinu kořenové zeleniny, kterou jsme si nakrájeli na souměrné
kostičky. Bez cibule, tu již nepoužíváme. Osmaženou zeleninu
stáhneme stěrkou i s máslem do polévky. Do zamaštěné pánve dáme
další kousek másla a uděláme středně světlou jíšku z hladké mouky.
Po dosažení barvy jíšku rozředíme studenou vodou a vlijeme do
vývaru a odspodu mícháme, než zase přijde var. Vyplatí se na chvíli
u toho postát, jíška se nepřichytí a polévka je navíc hladká a jemná.
Teprve nyní přichází na řadu vnitřnosti. Játra s mlíčím vložíme do
vody, a to co bude plavat, bez milosti vyhodíme, protože plave jenom
tuk. Rybí tuk v polévce nepříjemně páchne a snižuje její kvalitu.
Vývar s jíškou necháme asi deset minut za občasného míchání povařit
a potom přidáme připravené vnitřnosti. Za dalších pět minut je polévka vlastně hotová.
Jikry můžeme vařit, jak dlouho chceme, je to v podstatě vaječný žloutek a nedají se rozvařit.
Zato s mlíčím je potřeba zacházet opatrně, dlouhým varem by se v podstatě rozpustilo. Někdo
si ho v osolené a okyselené vodě povaří zvlášť a pak ho jen do polévky vloží. Závěrem necháme
v polévce prohřát asi minutu obrané maso, přidáme trošku muškátového květu či oříšku a jsme
hotovi. Polévku případně ještě dosolíme, naservírujeme na vyhřáté talíře a navrch dáme na
másle osmaženou žemli. Kostky z rohlíku či žemle je třeba poctivě osmažit, jakési dietní
usušení nasucho v troubě se nevyplácí. Z toho nám pak vznikne nevzhledná hustá kaše. Polévku
nakonec řádně vychladíme, jen tak nám vydrží i týden v chladu.
A to by bylo tento rok od rybářů vše. Přejeme všem nádhernou vánoční pohodu, šťastný nový
rok 2017. Zároveň Vás zveme na již druhý Spolkový ples, a to v pátek 27.1.2017 od 20.00
hodin v kněževeské sokolovně.
Za RSK M.Vondruška

Kontrola a čištění spalinových cest, revize kotlů na pevná paliva
V letošním roce bylo zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti tohoto nařízení jsou nově uvedeny
v zákoně 133/1985 Sb., a další podrobnosti o revizi a údržbě ve Vyhlášce č. 34/016 Sb. o čištění,
kontrole
a
revizi
spalinové
cesty
ze
dne
22.
ledna
2016.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejich komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici
komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nejde spalinovou cestu vyčistit
tímto způsobem, lze provést čistění vypalováním (komíny odolné proti vyhoření), kde však
vypalování smí provádět pouze oprávněná osoba. Seznam oprávněných osob dle kvalifikace
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36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest je volně přístupný na webových
stránkách Hasičského záchranného sboru ČR - http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technikspalinovych-cest/
Vedle čištění a revizi spalinové cesty je také mít na paměti revizi kotlů. V tomto případě je
nutné se držet návodu k použití a bezpečnostních pokynů přímo od výrobce. Novela zákona o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. odst. stanoví povinnost u kotlů na pevná paliva první kontrolu
nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen
na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností předložit doklad o kontrole. Ke
kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolena výrobcem kotle. Tato osoba musí
být držitelem oprávnění. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad o kontrole,
může mu být uložena pokuta podle § 23 odst. 2 bodu b) až do výše 20 000,- Kč Tato povinnost
se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon dále předepisuje provádět dle odstavce h) § 17,
jedenkrát za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tepelný příkon svého kotle
snadno zjistíte na výrobním štítku. Pokud výrobní štítek na kotli nemáte, informace najdete v
Návodu k instalaci a obsluze.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly a stavu provozu
kotle využít osoby, které byly proškoleny výrobcem kotle a jsou uvedeny v seznamu na stránkách
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=STČ
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Ať nemáme z Vánoc, chvíle pro slzičky …
Vánoční
svátky
patří
z pohledu
hasičů
k nejrizikovějšímu období v roce. Jednotky požární
ochrany v tomto svátečním období musejí vyjíždět
k dopravním nehodám, požárům nebo jiným
mimořádným událostem, na kterých se mnohdy
podílí lidská neopatrnost či neznalost.
Nejčastější příčinou vzniku požáru o vánocích je
bohužel lidská nedbalost – kouření, použití
otevřeného ohně, případně zanechání jej bez dozoru.
Typické požáry v období adventu a vánočních
svátků jsou způsobené neopatrnou manipulací se
svíčkami (hlavně na adventních věncích), nebo
prskavkami, při nichž často hoří vánoční dekorace, ubrusy, koberce, záclony apod.
V tomto období se mimo jiné zvyšuje intenzivně činnost v kuchyni. Při přípravách vánočních
pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období vánoc hoří
nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech.
Aby nic nenarušilo pohodu vánočních svátků a oslav konce roku a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví a majetku, přijměte několik rad a varování.
Adventní věnce – ne každý adventní věnec je určen k zapalování, některé slouží výhradně jako
dekorace. Zapalovat se smí pouze věnce, na kterých je pod svíčky podložka z nehořlavého
materiálu. Při zapálení svící na adventním věnci dbejme na bezpečnost a nenechávejme věnec
v blízkosti hořlavých materiálů (ubrus, závěs, záclona, atp.), vždy pod celý věnec dáváme
podložku z nehořlavého materiálu. Zapálený adventní věnec nenecháváme nikdy bez dozoru a
to ani žádné jiné svícny, svíčky a jiný otevřený oheň. V posledních letech je trend adventních
svícnů se 4mi velikostmi svící (4 adventní neděle), první adventní neděli tedy zapalujeme tu
největší adventní svíci, aby nám vydržela po celou dobu adventu. Stejná pravidla jako pro
adventní svícny platí pro pálení veškerých svíček a svícnů v domácnosti.
Další problémovou a velice oblíbenou dekorací během Vánoc jsou prskavky. Prskavky
v žádném případě nepatří na Vánoční stromeček ani (bez dozoru dospělé osoby) do rukou dětí,
které nedosáhly minimální věkovou hranici 15 let. Vždy používejte prskavky nad nehořlavým
povrchem a při zapalování nedržte proti větru. Po použití je prskavka horká, před uložením do
komunálního odpadu ji zchlaďte (namočením do nádoby s vodou, ve sněhu, atp.). Jedná se o
jistý druh pyrotechniky, proto je přísně zakázáno používat prskavky pod vlivem alkoholu.
Již jsme se zmiňovali o Vánočním stromečku –Pokud kupujete umělý Vánoční stromeček, vždy
byste měli vybírat ten, který je označený jako nehořlavý. Ačkoliv tato etiketa nezaručuje, že
stromek nemůže chytit, měla by zaručovat, že stromek nebude hořet plamenem a snadno jej
uhasíte. Jestliže spoléháte na živý vánoční stromek, při koupi zkontrolujte jeho čerstvost.
Nedávno uříznutý stromeček je zelený, jehlice jsou od větví oddělitelné jen za použití síly, a
pokud je ohnete mezi prst, nelámou se. „Čerstvý“ stromek je mnohem méně náchylný ke
vznícení. Doma jej postavte co nejdál od ústředního topení, které jej rychle vysušuje a zvyšuje
tak riziko požáru. V žádném případě, ani největším nostalgickém záchvatu na stromeček nepatří
prskavky a skutečné svíčky.
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Další velké riziko plyne z elektronických svíček a jiných ozdob. U elektronických svíček je
nutné držet se bezpečnostních pokynů a návodu a obojí pečlivě uchovat. Kupujte pouze takové
osvětlení, které prošlo testem bezpečnosti. Nové i použité osvětlení zkontrolujte a
překontrolujte nejen jednotlivé žárovičky, ale i kabely a všechny jeho další části. V rámci jedné
prodlužovačky nikdy nepoužívejte víc než tři vánoční osvětlení standardní velikosti. Když
jdeme spát, nebo opouštíte dům, vždy světla zhasínejte. Vánoční osvětlení bez dozoru se každý
rok stane příčinu mnoha požárů.
V případě, že máte v bytě volně puštěné domácí mazlíčky, je o to více potřeba v průběhu
Vánočních svátků hlídat jejich chovaní. Kočky i psi nejsou na přítomnost vánočního stromečku
zvyklí a velice je lákají vánoční dekorace. Hrozí tedy pád stromečku, vytrhnutí svíček
z elektrického vedení a v nejhorším případě i požár.
Doufám, že jsme Vás moc nevystrašili a užijete si příjemný konec roku a Veselé Vánoční svátky
bez zbytečných komplikací a požárů.
Bc. Zuzana Strouhalová
Vedoucí OORP Rakovník

David Čechák
OORP Rakovník

Připravuje se
27. ledna 2017 Spolkový ples - ples sportovců a rybářů
3. února 2017 Kino Na Kolečkách – Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši čtyřnozí
miláčci, když nejste doma?
Odpověď na otázku, kterou
se trápí každý kočičkář a
pejskař,
najdete
v
animované
komediální
lahůdce
Tajný
život
mazlíčků. Max a Katie jsou
spřízněné duše, ti naprosto
nejlepší kámoši na světě.
Co na tom, že Max je pes a
Katie člověk? Kdyby se
Katie každý den na dlouhé
hodiny
neztrácela
a
nenechávala
Maxe
samotného v jejich bytě,
byl by nejspokojenější
hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté
psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a
Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému
ztrpčit život, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení,
opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou
městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že
ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu,
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jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než
se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet o tom, co bez nás
dělají.
25.února 2017 Společenský ples Městyse Kněževes
17. března 2017 Ples SDH Kněževes

Pozvánka na
„Novoroční setkání občanů“,
s přípitkem a ohňostrojem.
1. ledna 2017 v 17.00 hodin
před Úřadem městyse
Kněževes.
Hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v roce 2017 přejí
zastupitelé a zaměstnanci
Úřadu městyse Kněževes.

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