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Veřejná zasedání Městyse Kněževes













z veřejného zasedání dne 10.11.2015, zastupitelé schválili
„Smlouvy 245/2015 a 242/2015 o zemědělském pachtu s Družstvem Agrochmel
Kněževes“, v celkové výměře 34,5285ha za cenu 1500,-za ha u pozemků užívaných
v kultuře orná půda a 300 Kč/ha u pozemků užívaných jako ostatní plochy a pověřují
starostku podpisem smluv
schvalují dodatek smlouvy o dílo s firmou Becker Bohemia s.r.o. o zajištění komplexního
odpadového hospodářství a pověřují starostku podpisem dodatku č.12 smlouvy
příjem finančního daru od firmy Gastroplus Louny s.r.o., IČO 28714857 pro ZŠ a MŠ
Kněževes u Rakovníka ve výši 7.930,- Kč na nákup nářezového stroje Redfox GS 250
N do školní jídelny
dohodu o zimní údržbě s Družstvem Agrochmel Kněževes a pověřují starostku
podpisem smlouvy
záměr prodeje 4 ks dýchacích přístrojů značky Saturn
pronájem garáže č. 2 hala 12 firmě Matrin David, Chrášťany o výměře 88 m2 za částku
1467,-Kč + 21% DPH měsíčně a pověřují starostku podpisem nájemní smlouvy
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 841/12 o výměře 210m2 a části pozemku
840/5 o výměře 97m2 v k.ú. Kněževes u Rakovníka za účelem zahrady
uzavření veřejnoprávních smluv se všemi obdarovanými občanskými sdruženími a
spolky v obci ( č.1 – 4 ) a pověřují starostku podpisem smluv.
výběr firmy Rasta CZ. s.r.o. na realizaci výměny střešní krytiny, rekonstrukce střechy
v havarijním stavu hospodářské budovy u č.p.65, za celkovou cenu 316.280,58 Kč a
pověřují starostku podpisem smlouvy o dílo
dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu na r.2016 a pověřují
starostku podpisem dodatku ke smlouvě
z veřejného zasedání dne 15.12.2015, zastupitelé schválili



pravidla rozpočtové provizoria na rok 2016 do doby schválení rozpočtu, dle přílohy č.1.





Plán inventur na rok 2015 a inventurní komise pro kontrolu majetku městyse
odpisový plán na rok 2015
výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 600,- Kč za osobu
a rok trvale bydlící a 600 Kč za, byty, ostatní objekty
zpracování služeb na komplexní revizi a posouzení dostupných dokumentů a sestavení
plánu jednotlivých fází a činností pro přípravu a realizaci a připravit cenovou nabídku
na objednané práce včetně realizace výběrového řízení na stavbu Kněževes –
kanalizace II. etapa
prodej 4 ks dýchacích přístrojů značky Saturn, za cenu 1ks 2500,-Kč a 3 ks za 4500,Kč ( jeden kus za 1500,-Kč) Městysu Křivoklát
pronájem části pozemku 841/12 o výměře 210m2 a části pozemku 840/5 o výměře
97m2 v k.ú. Kněževes za 3,-Kč na m2 na rok panu PS., celková cena 921,-Kč na rok a
pověřují starostku podpisem nájemní smlouvy
sjednání pojištění majetku Městyse Kněževes u pojišťovny Kooperativa pojišťovna,
a.s. za celkovou cenu 95.595,- Kč od 1.1.2016 a pověřují starostku podpisem smlouvy
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zadání zpracování projektové dokumentace na hospodářskou budovu č.p.102,
Václavské náměstí
plán veřejných zasedání Městyse Kněževes na r.2016

zastupitelé neschvalují
 spolupartnerství při realizaci projektu „ Sociální automobil“ pro Občanské sdružení
Společenství Androméda ve Velké Chmelištné
z veřejného zasedání dne 16.2.2016, zastupitelé schválili




podání žádosti o dotaci z Fondu ASEKOL a zároveň pověřují starostku zajištěním
potřebných dokumentů a podáním žádosti o dotaci
připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky dne
10.3.2016
finanční dotaci ve výši 5000,-Kč na vybudování BABYBOXU v Masarykově
nemocnici v Rakovníku
z veřejného zasedání dne 22.3.2016, zastupitelé schválili

.


schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2016 ve výši – příjmy 15.832.522,00
Kč, výdaje 18.149.844,00 Kč, viz. příloha č. 1 Schodkový rozpočet je pokryt finančním
zůstatkem z r. 2015 ve výši 3.717.326,00 Kč
 Účetní závěrku za rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Kněževes u Rakovníka
 návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace za rok
2014 Základní škola a Mateřská škola Kněževes ve výši 225 312,36 Kč
 Obecně závaznou vyhláška č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Kněževes
 dodatek č. 9. ke smlouvě o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu uzavřené mezi
Městysem Kněževes a Pečovatelskou službou Nové Strašecí o.p.s. ze dne 31.10. 2007
a pověřují starostku podpisem dodatku.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu IV-12-6019314 KNĚŽEVES, p.č. 296/1 – NOVÉ
VEDENÍ NN,AES za jednorázovou náhradu 4000,-Kč + 840,-DPH, celkem 4840,-Kč
schválení zastupitelstvem
změny výše odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 352/2015 sb. Odměny
členů zastupitelstva: neuvolněný místostarosta 8005,- Kč, členové komisí a výboru
800,- Kč, předsedové komisí a výboru 1130,- Kč, člen zastupitelstva 491,- Kč
 likvidací vozidla VW Transporter, SPZ 7S23989
 ekologickou záměr na pronájem části pozemku p. č. 840/3 v k .ú Kněževes o výměře
116m2
 Záměr na pronájem pozemku p.č. 1936/2 o výměře 1372m2 v k. ú Kolešovice a
pozemku p.č. 1936/3 o výměře 140m2 v k.ú. Kolešovice

3

Vážení občané,
opět upozorňujeme a žádáme Vás, aby jste svými vozidly neparkovali a nevjížděli na zelená
prostranství a neničili tak trávníky a zeleň v obci.
Parkování na zeleni upravuje zákon.
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát na silniční
vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Silniční
vegetací je v tomto případě příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace. Veřejným
prostranstvím se rozumí podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích místa
která jsou graficky vyznačena v mapce, příloha č. 1, (všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Zákaz na parkování na travnatých plochách ( dle § 27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb o
provozu na pozemních komunikacích, případně přestupek podle § 47 odst. 1 písm. h)
přestupkového zákona - poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,)
Tímto článkem reaguji na stále se zhoršující stav parkování na zelených plochách veřejného
prostranství a poškozování trávníků. K vjezdu k nemovitosti slouží přímá příjezdová účelová
komunikace a ne celá plocha před nemovitostí, vznikající točny. Pomalu a jistě je ubíráno ze
zelených ploch. Přitom téměř všechny domy mají velké dvory, kde se místo k parkování určitě
najde.
Zelenou plochou veřejného prostranství se rozumí i již nedovoleně vyježděné plochy, kde již
trávník není a býval. Postupně se budeme snažit tyto plochy dle možností obnovovat.
Také nechceme přijít o naší raritu obce, růst hřibů kolodějů a hřibů kavkazských.
Jakékoliv úpravy před domy na veřejném prostranství je nutné konzultovat v kanceláři úřadu.
Děkujeme za pochopení.

Přípravné práce na II. a III. etapu splaškové kanalizace
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na
kanalizační přípojky k domům. Připravuje se veškerá dokumentace k podání žádosti o dotaci
na II. a III. etapu splaškové kanalizace.

Plánované opravy v letošním roce
Z bezpečnostních důvodů budeme opravovat střechu na sušárně za čp. 70 . Dojde k bourání
rozpadlé větrací nadstřešní nástavby a osazení nových okapů. Předpokládaná cena je
250.000Kč.
Prodloužení veřejného osvětlení se dočkají obyvatelé nové lokality U Haldy. Plánujeme osazení
3 – 4 lamp.
Alena Králičková
starostka
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Vlajka pro Tibet
Letos se opět připojil Městys Kněževes k mezinárodní kampani
"Vlajka pro Tibet". Vyvěšení vlajky dne 10.3. schválili
zastupitelé na veřejném zasedání 16.2.2016.

Přispíváme na BABYBOX
Na základě žádosti pana Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na zřízení „bedýnky na nechtěná
lidská mláďata“ v Masarykově nemocnici v Rakovníku rozhodli zastupitelé o příspěvku ve výši
5.000,-Kč.
Nový babybox je zhotovený z antikorového
plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají
automaticky a po vložení dítěte a aktivaci
senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či
nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi
s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním
zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní
telefony zdravotníků. Za deset let existence pomohly všechny babyboxy 134 dětem.
Slavnostní otevření 69. babyboxu nové generace v Masarykově nemocnici v Rakovníku se
koná ve čtvrtek 7. dubna 2016 ve 12 hodin.

Co nového na www.mestys-knezeves.cz?
Překladač
Možná jste si už všimli možnosti překladu všech článků a příspěvků do mnoha jazyků.
Překladač je umístěn na titulní straně v pravém sloupci pod prezentací fotografií. Zde si
vyberete jazyk a celý obsah stránek se přeloží do Vámi zvoleného jazyka.

Kronika - čtení na pokračování
Od dubna (každých čtrnáct dní další pokračování) si budou moci návštěvníci našich stránek
pročítat v kněževeské kronice.
Jedno pokračování obsáhne přibližně 5-7 stran kroniky. Bude se jednat o doslovný opis od
úplného začátku kroniky, tj. od roku 1836. Velkou výhodou opisů bude, že text bude možné
prohledávat pomocí fulltextového vyhledávače, což uvítají zejména ti čtenáři, kteří se zajímají
pouze o konkrétní věc, například o určitou stavbu nebo osobu a nechtějí se mořit s pročítáním
celé kroniky. S fulltextem rychle zjistí, zda v již publikovaných opisech něco k předmětu jejich
zájmu je.
Každý opis bude k dispozici na stránce i ve formátu PDF s pěknou typografickou úpravou a
s případnými obrázky. PDF by si tak můžete pohodlně vytisknout a poskládat si postupně celou
kroniku. Opisy bude pořizovat autor knihy o Kněževsi Roman Hartl.

5

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
v únoru
82 let Rolcová Marie
70 let Záruba Václav
81 let Mach Alois
84 let Bušta Jaromír
75 let Bazika Václav
70 let Fojtíková Věra
70 let Plaček Václav
85 let Janotová Libuše

V lednu
83 let Kučera Václav
81 let Kounovský František
81 let Baumanová Věra
82 let Marvanová Miluška

V březnu
70 let Konopásková Jaroslava
75 let Fojtík Jaroslav
81 let Ransdorf Václav
75 let Špačková Liane
70 let Krejza Milan
81 let Vítovcová Miluše

v dubnu
75 let
82 let
85 let
81 let

Jelínková Miluše
Malafová Marie
Čermáková Jiřina
Fránová Jaroslava

Vítáme nové děti
Nikola Malafová
Nikol Čihařová
Anna Jana Brynychová
Dominik Wiedermann
Rosalie Vaňhová
Karolína Dočkalová
Kristýna Krejčí

Přejeme do života hodně zdraví.

Opustili nás
Pořádek Josef

Dlouhý Václav
Konvalinková Helena
Drazdík Jaroslav
Klikošová Anna

Čest jejich památce.
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Výsadba nových stromů
Na podzim loňského roku bylo na hřbitově vysázeno 12 ks lip srdčitých (Tilia cordata) a nyní
probíhá výsadba 20ks už vzrostlých lip velkolistých (Tilia platyphyllos) na Václavském i
Husově náměstí.

Koše na odpad a psí exkrementy
U rybníka v Libušině ulici je nově usazen koš na odpad a psí exkrementy se sáčky. Stejně tak
jsou nově koše i v Tyršově ulici u „Radovic zahrady“.
Tak až půjdete krmit kačky, nebo zahradou na hřiště, snad už do ničeho nešlápnete. To je výzva
pro všechny majitele svých psích miláčků. „UKLÍZEJTE PO NICH“.

Opravy v knihovně
Letos se hlavní místnost v knihovně dočkala větších oprav. Prověšené stropy se opravily
sádrokartonem a zároveň se strop zateplil. Místnost je osvětlena větším množstvím úsporných
světel. Vyměnily se 2 nefunkční radiátory. Na zem byla položena dlažba. Svůj prostor tu získaly
i dětičky, které měly původně místo v jiné místnosti. Celkové náklady na opravy dosáhly
44.956,-Kč. Práce provedli zaměstnanci úřadu ve spolupráci s místními podnikateli.

Odečty vody
V týdnu od 11. do 17. dubna budou prováděny odečty vody. Vyúčtování spotřeby pro
domácnosti za celý rok zašle RAVOS s.r.o. v následujících dnech fakturou.

Železná sobota 9. dubna
Máte li doma zbytečný železný šrot (raději ponechte na dvoře), místní hasiči jej v dopoledních
hodinách odvezou.

A zase odpady
Přehled množství vyprodukovaných odpadů v roce 2015.
Katalogové číslo
150101
150102
150105
150110
160103
170904
200102
200110
200138
200140
200201
200301
200307

Druh odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující nebezpečné látky
pneumatiky
Stavební a demoliční odpady
sklo
oděvy
dřevo
kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad (popelnice)
Objemný odpad (sběrný dvůr)
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Množství (tuny)
11,589
14,0189
0,5284
0,611
1,150
8,71
12,58
0,53
23,795
0,026
16,44
164,234
34,55

Sběrný dvůr
Od 1.3. došlo ke změně provozních hodin a to: středa – 13.00 – 18.00 hodin, sobota 8.00 –
11.00 hodin.
Další změnou je zpoplatnění pneumatik a to: 30,-Kč – pneumatika bez disku, 50,-Kč –
pneumatika s diskem. Odkládat lze jen pneumatiky z osobních automobilů.
Zdarma odběr pneumatik zajišťují prodejny či servisy, které pneumatiky odebírají v rámci
zpětného odběru.
Sedadla z aut, nárazníky a další náhradní díly z aut na sběrném dvoře neodebíráme.
Objemný odpad jako např. skříň či postel před tím, než jej odvezete na sběrný dvůr, je nutné
objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na desky.
Větší množství objemného nebo směsného odpadu vzniklého z prodeje nebo nákupu
nemovitosti si řeší každý vlastník na své náklady sám.
Podnikatelé si likvidaci odpadu řeší samy, do sběrného dvora mohou odložit jen elektro
v rámci zpětného odběru.
Likvidace potravinářského oleje a tuku – v nejbližší době bude ve sběrném dvoře umístěna
nádoba na použité oleje a tuky z domácností. Odkládat můžete v plastových lahvích nebo
kanystrech už nyní.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím
odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s
odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC obalů
(PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto
označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete zatím
jen ve sběrném dvoře. Jestli do budoucna umístíme nádoby i
k ostatním kontejnerům po obci uvidíme jaké množství se
shromáždí. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený
olej a tuk bude vyléván do WC,výlevek a dřezů v domácnostech,
je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní
stav
na
domovní
kanalizaci.
Kanalizace
bude
neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v
domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází
po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v
kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají
vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky )
a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci
potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti
odpadních potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k
další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru
biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i
zbytky jídel a potravin. Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí,
vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.
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Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
V týdnu od 16. do 20.května. Sváží se veškeré oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, přikrývky a deky, nepoškozená obuv a hračky. Věci se budou opět ukládat do
knihovny, přesný rozpis hodin, bude včas zveřejněn.
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem. Pro sbírku si
v následujícím týdnu z Diakonie Broumov přijedou.

Kultura
Kapka medu pro Verunku – zájezd na rodinný muzikál
V neděli 10. dubna, od 15.00 hodin, odjezd autobusu od úřadu ve 12.30 hodin do Divadla
Hybernia v Praze, vstupenky za 290,-Kč (v ceně je i doprava autobusem) je možné zakoupit
v kanceláři úřadu.

Kino Na Kolečkách – Padesátka – komedie Vojty Kotka pro dospělé
Avízovaný termín promítání „Padesátky“ v neděli 24. dubna se mění na neděli 29. května,
v sokolovně, hodina promítání bude včas upřesněna.
hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, láká Vojta Kotek na svou filmovou komedii
Padesátka, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Premiéra
filmu byla 24. prosince a Padesátka je poslední komedií roku 2015. Vojta Kotek ji jako režisér
připravil podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho
běžkařského závodu a několika padesátek.
Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. Opravdovým kořením
Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv.

Divadlo Pavla Trávníčka – Sex, čachry a kultura pro všechny
V pondělí 25. dubna, od 19.00 hodin, v sokolovně, vstupné 250,-Kč
Hrají: P. Trávníček, P. Jablonský, V.U.Krejčí, K.Kornová, L.Finková, J.Bernath,
M.Trávníčková.
Francouzská komedie z prostředí televizních soutěží v přímém přenosu, která je plná
překvapení o poměrech, které vládnou v soutěžních televizních pořadech, kde je všechno tak
trochu hodně podvod a jediný, kdo to nesmí vědět, je divák...
Konání představení je podmíněno účastí 150 lidí, proto neváhejte a přijďte si zakoupit
vstupenky.

Setkání s důchodci
Srdečně zveme všechny kněževeské důchodce na setkání do naší kněževeské sokolovny
26.dubna, od 14.00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení našich dětiček ze základní i mateřské
školy a kulturní program „Hudební cesta časem“ – hraje a zpívá Martin Krulich. Je to 60 minut
písničkových vzpomínek na Duo Červánek, Waldemara Matušku a další interprety.

Pálení čarodejnic
V sobotu 30. dubna v podvečer na hřišti. Další informace budou upřesněny na plakátech.
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7 Castles Trial – v sobotu 30. dubna
(http://www.classicrallye.cz/souteze/7-castles-trial-2016/)

Jedná se o druhý ročník středočeské akce, opět zajímavé - na startu (listina je již plná) je 60
aut, z čehož 8 míst si rezervovala Škoda Auto, která plní auta novinářskými posádkami. Věřím,
že i díky tomu bude z akce zajímavý mediální výstup a znamená to určitě zviditelnění vaší
obce. Akce se koná v sobotu 30. dubna a u vás by auta byla od cca 11:15 do cca 12:15 s tím, že
bychom u vás letos rádi udělali test přesnosti v podobném duchu, jako při poslední akci v září
- tedy z náměstíčka kolem kostela. auta pak budou pokračovat do Krušovic, kde mají oběd.
Tentokrát bude jednat pouze o průjezd, ale i tak to bude hezká podívaná.

Ze školy - Veselé zoubky
I v letošním roce jsme se s prvňáčky zapojili do projektu Veselé zoubky. S dětmi jsme si
povídali o prevenci zubního kazu, z jakých částí se zub skládá a jak o ně pečovat. Téma je jim
blízké, protože každý prvňáček momentálně zažívá trable s kývajícími se zoubky.
Trápení se zoubky a jejich správné čištění bylo dětem názorně ukázáno v pohádce "Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek". Po jejím shlédnutí jsme si společně řekli, co dělal Hurvínek špatně a
zopakovali jsme si zásady správné péče o chrup, nutnost preventivních prohlídek u zubaře apod.
Následovala práce s interaktivní tabulí. Děti už vědí, které druhy zubů máme, pomohly
Hurvínkovi nakoupit zdravé potraviny, doplnily písmena do slov, vyluštily tajenku a podívaly
se na ukázku správného čištění zubů. Závěrečný úkol - vyplnění pracovního listu nebylo již nic
těžkého. Velkou radost jim udělala dárková taštička s dentálními potřebami, které děti
vyzkoušely na svém chrupu. Byl to opravdu přínosný a veselý program, který školám
každoročně nabízí dm-drogerie.
Jarmila Tesařová

Týden plný pohybu
Pro zdraví dětí je důležitá nejen vhodná strava, ale i dostatek pohybu. Proto mezi kroužky, které
na škole provozujeme, jsou i ty pohybově zaměřené.
Tradičně se velké oblibě těší sportovní a florbalový kroužek, v tomto školním roce nově i
kroužek boxu a aerobiku. Na nich jsme si ověřili, že pokud mají děti vhodnou příležitost, tak ji
využijí. Navíc rády vystupují, takže mají za sebou již několik úspěšných akcí. Vystoupení na
boxerském galavečeru s výtěžkem pro handicapované děti, přehlídku činností sportovního
oddílu, taneční vystoupení na akcích v místní sokolovně, nebojí se ani poměřovat sílu a
šikovnost na okresních soutěžích.
Novinkou, kterou chystáme na duben, bude cirkusové představení u nás v Kněževsi. Do tohoto
sportovního projektu se s chutí pustíme i s dětmi z mateřské školy. A protože je stále naší
snahou učit děti umění žít a spolupracovat v kolektivu, oslovili jsme i okolní základní školy v
Olešné,
Chrášťanech
a
Kolešovicích.
Ve
spolupráci
s Circus Happy Kids připravujeme "Týden plný pohybu", který se uskuteční ve dnech 18.22.dubna 2016. Společnými silami si postavíme na návsi u kostela šapitó a profesionální
zaměstnanci cirkusu budou vyučovat děti v cirkusových disciplínách. Podle svých zájmů se z
nich stanou akrobaté, žongléři, klauni, fakíři, tanečníci, černí divadelníci, provazochodci aj.
Sportovní tématika celého týdne bude prolínat i hodinami hlavních předmětů, které zařadíme
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mezi nácviky. Vyvrcholením každého snažení žáků je vždy přehlídka pro rodiče a veřejnost.
Na tu cirkusovou se těšíme už teď a doufáme, že co nejvíce triků pro Vás nacvičíme. Možná
objevíme i skryté talenty, mnozí najdou v sobě um a odvahu, o které ani nevěděli. A hlavněvšichni budeme mít radost z pohybu. Přivítáme, pokud by chtěly v cirkusu vystupovat i další
kněževeské děti. Stačí se zastavit v základní škole pro bližší informace.
Dana Vondrušková

Medaile z vybíjené
Ve středu 2.3. se družstvo složené ze žáků 5. a 3.ročníku naší školy zúčastnilo okresního kola
vybíjené v tělocvičně 3. základní školy v Rakovníku. Nejprve bojovali o postup ve skupině.
Protože do toho dali opravdu všechno, po porážce družstev Mutějovic, Šanova a Kounova se
postup podařil. Finále bylo velmi náročné. Naši borci hráli tři zápasy. Porazili Lužnou a celkově
tak skončili na nádherném třetím místě z původních třinácti týmů. Bronzovou medaili získali
díky všem hráčům:) kapitán – Honza Pisár, hráči – Tonda Arnet, Luky Vondruška, Péťa Jíša,
Pepa Žižka, Páťa Feher, Zuzka Šimková, Verča Vicjanová, Káťa Pisárová, Tom Liprt, Marťa
Janota a Tobík Žák – jste supeeeeeer.

Irena Šimková

11

Rybáři
Nadešel rok 2016 a i my rybáři bychom chtěli informovat veřejnost o naší činnosti.
Letošní výroční členskou schůzi jsme udělali v sokolovně a to 12. února. Sešli jsme se opět
v nadpoloviční většině, přestože mezi našimi členy řádila chřipka, nebo někteří byli v práci.
Zhodnotili jsme svoji celoroční činnost a zároveň se domluvili, do čeho se pustíme letos.
Na brigádách jsme odpracovali v loňském roce 234 hodin. Tráva moc nerostla, proto jsme se
mohli více věnovat skladu, který jsme dostali od úřadu městyse do užívání. Oklepali jsme
omítku, ta byla na vícero místech podfouklá, a místo nahození nové jsme se vrhli na podlahu.
Byla ve velmi špatném stavu a voda, která se na ni dostávala z venku, celou situaci stále
zhoršovala. Navezli jsme hrubý a jemný štěrk a na to položili zámkovou dlažbu. Členové se na
této akci fyzicky dost nadřeli, ale bez práce nejsou koláče. Po utemování podlahy přišly na řadu
vstupní dveře, aby se voda z děravých okapů již nehrnula dovnitř. Požádali jsme zdejšího
šikovného odborníka a ten nám je během 14 dnů vymyslel, nastříhal, svařil a zasadil. Sedí tam
a vypadají, jako by tam byly odjakživa. Na jaře je nabarvíme a namontujeme nad ně stříšku.
Dalším krokem bude zasazení dvou oken a snad už vstup do skladu bude lépe vypadat.
Pořádek na koupališti se nám vcelku daří udržovat. Přesto se najdou lidé, kteří tam pohazují
PET lahve, i když je tam na ně igelitový pytel. A přitom co víc pro to udělat? Ohniště tam mají,
posezení též, posekáno. Ale s tím už asi nic nenaděláme. Letos nám ke koupališti přibude i
závlaha, tak jsme v očekávání, jak nám naroste práce se sekáním přilehlých prostor a zvednou
se náklady na udržování.
Loni jsme uspořádali dvoje rybářské závody. Zejména na závodech pro dospělé bylo krásné
počasí, a tak se přišla podívat i spousta lidí. Doufáme, že se dobře bavili a občerstvení jim
chutnalo. Proto Vás všechny zveme i na ty letošní, a to 7. května od 7 hodin.
Dětské závody proběhly za pochmurného počasí, ale pršet začalo až po nich. Objevil se na nich
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nový favorit a tím je Matouš Laitner. Vyhrál před ostatními s velkým náskokem. A jak vše
dopadlo? 1.místo Matouš Laitner, 2. místo Jirka Kynkal a 3. místo Verča Kynkalová. Všichni
tři jsou děti našich členů, tudíž za pár let budou mít na závodech jejich tatíci slušnou konkurenci.
Celkově se závody vydařily, děti snad byly také spokojené a ke konci června (kdy plánujeme
další) se opět zúčastní.

Na Kovárně lov ryb během roku probíhal celkem v poklidu. Břehy byly čisté, posekané. Hezký
dojem kazí už jen psí výkaly, kterých je v trávě na břehu požehnaně. Je jasné, že pokud je pes
na procházce v pohybu, nevybírá si místo pro svou potřebu. Ale je na každém páníčkovi, aby
vše po svém pejskovi uklidil.

Co říci závěrem? Snad jen to, že nám začíná lovná sezona. Mnoho lidí dostane během roku od
rybáře kapra. Odříznou hlavu, tělo nakrájí na podkovy, zbaští a třeba si ještě pomyslí, že ten
kapr mohl být klidně větší. A přitom si ani neuvědomí, že vlastně jednu porci ryby vyhodili.
Přitom stačí dát hlavu do hrnce (odstraníme žábry, oči klidně necháme), zalijeme ji vodou,
přidáme pár kuliček nového koření a pepře, bobkový list, trochu octa, celerovou nať, celou
cibuli klidně i s natí. Vodu mnohonásobně přesolíme (já dávám vrchovatou lžíci na jeden litr
vody) a přivedeme do varu. Pak oheň ztlumíme, aby se to jen tak táhlo. Po cca 30 minutách je
hotovo. Voda byla sice přesolená, ale maso je lahodné. Vodu slijeme, hlavu vyklopíme na talíř
a rozebereme. Mnoho z vás bude překvapeno, jaké chutné kousky masa se na hlavě nachází.
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Tuk, který tam najdete, je právě ten zdravý, který se všude doporučuje. Trocha pečiva, jedno
orosené a výborná večeře nebo svačinka je na světě.
za RS Miroslav Vondruška

Pozvánka na rybářské závody pro dospělé
Rybářské závody pro dospělé se konají 7. května. V 6,00 zápis, od 7:00 hodin samotný lov.
Všichni jste srdečně zváni!

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