
 

 

 KNĚŽEVÁK 1/2011 

   Zpravodaj obce Kněževes          Ročník 12       Březen        Číslo 1 / 2011  
 

Váţení spoluobčané. 
     V rámci úsporných opatření, která postihla celou republiku, přišel Středočeský kraj s informací o 
úsporách, jeţ se dotkly i naší obce. Středočeský kraj zkrátil dotace na dopravu poměrně razantním 
způsobem bez předešlé konzultace s obcemi. Krácení se dotklo všech linek, které vedou přes naši 
obec. Zachování dopravní obsluţnosti z loňského roku by musely obce hradit ze svého. Jedna linka 
by stála přes sto tisíc Kč a ne všechny obce jsou ochotny toto dotovat ze svého. Nám se podařilo 
v rámci uskutečněných jednání pouze upravit několik časů odjezdů a to jak na lince 319, i na lince 22.  
      V prvních dvou měsících tohoto roku proběhla celá řada jednání, ale na názory obcí nebyl brán 
zřetel. Vstřícný zůstal Ropid a 
ČSAD Kladno a.s., jenţ vyšel z 
daných moţností, které byly 
omezeny velikostí nákladů a jím 
přiměřeným dotacím, které se 
v tomto případě hodně zúţily. 
Váţení spoluobčané, ţádám Vás, 
abyste veškeré připomínky 
k dopravě předkládali na obecní 
úřad nebo se vyjádřili 14. 3. 2011 
na veřejném zasedání v kulturním 
domě. Rovněţ očekáváme další 
Vaše připomínky k čistotě obce a 
k ţivotu v obci. 
      Kettner Stanislav starosta obce 
 

       Pravdou je, že obcím byla dána pramalá možnost ovlivnit změny v základní dopravní 
obslužnosti, jelikož již určené zrušení spojů bylo krajem obcím zasláno 30.12. 2010 a to 
s platností k 1.2. 2011 a možností vyjádřit se ke změnám do 12.1. V tomto termínu nebylo 
možné na nějaké rozhodnutí, podmíněné ekonomickým rozborem, přistoupit. To pochopili 
všichni představitelé postižených obcí. Došlo tedy k jednání na Krajském úřadě 6.1. 20011, 
které posunulo spuštění změn v jízdních řádech linek na datum 6.3. 2011 a vytvořilo tak nový harmonogram a 
prostor pro zhotovení kalkulace jednotlivých linek přepravcem  i následnému jednání mezi obcemi s Ropidem, 
jenž je koordinátorem mezi dopravci PID. Jelikož se v rámci nových dohod jednalo o přeposílání spousty 
informací a přibylo mnoho úkonů a ne vše se dalo stihnout a k tomu KÚ přidal další požadavky, dostali se věci 
do termínových skluzů. Na tomto základě se kraj odmítl zúčastnit jednání schůzek mezi Ropidem a zástupci 
obcí vedené v rámci problematiky dopravní obslužnosti. Navíc mimořádné jednání zastupitelstva KÚ 
k problematice dopravy 29.1.2011 bylo hlasováním zablokováno a jednání bylo zrušeno. KÚ v následných 
dnech navrhl další snížení dotace na příměstské linky PID o 10,3 mil Kč. 
Schůzky se nakonec uskutečnily dle daných termínů  mezi obcemi a Ropidem  (pro nás linka 319 ) 27.1.2011- 
bez účasti KÚ a s ČSAD ( pro nás linka 220023 ) 11.2.2011 na KÚ. S výsledkem pro nás jen s drobnými, přesto 
pro cestující důležitými změnami. I nadále zůstaly některé věci otevřené k dalšímu jednání…. 
Zajímavé je, že v rámci financování autobusové dopravy krajem nedošlo ve skutečnosti k žádnému snížení 
objemu peněz, jelikož základní dopravní obslužnost týkající se naší obce je hrazena z daňových příjmů kraje, 
které jsou ve srovnání s předcházejícím rokem stejné, či o trochu větší a zvýšené provozní náklady přepravců 
pokryje zvýšení jízdného. Peníze na dopravu musí zachraňovat situaci někde jinde.                     redakce LURO 

  
 

 

 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OÚ SE KONÁ 

14. BŘEZNA 19,00 HOD V KD 

 

VÝBĚR JÍZDNÍCH ŘÁDŮ LINEK 319, 022, 023 JAKO VOLNÁ PŘÍLOHA TOHOTO ČÍSLA 



KNĚŢEVÁK                       INFO SČÍTÁNÍ LIDU                       1/2011 
 

Účast obyvatel na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je povinná a je dána zákonem  
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tato povinnost se vztahuje na 
všechny osoby s trvalým nebo povoleným přechodným pobytem a na všechny další osoby 
přítomné v rozhodný okamţik sčítání na území České republiky. 
 

Rozhodným okamţikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. 
 

   Následující údaje jsou platné pro sčítací obvod Kněţeves ( Praha-západ ).   

Jméno komisaře Číslo průkazu komisaře Sčítací obvod Telefonní číslo 

Miroslava  Obešlová 00-11-97417 156008 220980797 

Sčítací obvod Sběrné místo Adresa sběrného místa 

156008 156 Čsl. armády 1705,Hostivice 

 

 

                     

 

Sčítací formuláře budou doručeny do Vaší domácnosti sčítacím komisařem (viz. horní tabulka) ve 

dnech 7.3. - 25. 3. 2011. Přesné datum a čas naleznete na oznámení, které komisař vloţí do Vaší 

poštovní schránky po 26. 2. 2011. Jedná se  o tyto formuláře: 

 Sčítací list osoby: vyplňuje se za kaţdou osobu.  
 Bytový list: vyplňuje faktický uţivatel bytu (bez ohledu na právní důvod uţívání bytu a délku 

pobytu v bytě) za kaţdý byt – za 1 byt jeden formulář.  
 Domovní list: vyplňuje vlastník nebo správce domu za kaţdý dům - za 1 dům jeden formulář 

Pokud Vás sčítací komisař nezastihne, bude svou návštěvu opakovat (o termínu budete opět 
informováni prostřednictvím oznámení ve Vaší poštovní schránce).  Pokud Vás nezastihne ani 
podruhé, pak máte povinnost si sčítací formuláře vyzvednout na příslušném sběrném místě České 
pošty. Termín návštěvy si bude také moţné změnit prostřednictvím call centra sčítání. Ve všední dny 
bude distribuce sčítacích formulářů probíhat od 16:00 do 20:00, o víkendech pak od 9:00 do 20:00. 

Komisař se musí sám aktivně prokázat průkazem sčítacího komisaře spolu s občanským průkazem. 
Přijde v dobu, kterou uvedl na lístečku, který Vám vhodil do schránky. Číslo, které má na průkazu, 
musí být shodné s tím číslem, které stálo na lístečku, který jste našli ve schránce. Komisař bude mít 
přes rameno velkou modrou tašku se ţlutým logem České pošty. Komisař nikde nebude chtít vcházet 
přímo k Vám do bytu, formuláře Vám klidně můţe předat mezi dveřmi, přes plot nebo na chodbě. 

Pokud sčítacího komisaře poţádáte, pomůţe Vám s vyplněním sčítacích formulářů či Vám poskytne 
doplňující informace. Sčítací komisaři jsou v této problematice odborně proškoleni. 

Půlnoc z  25. na 26. března je tzv. rozhodným okamţikem sčítání. Informace do 
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamţik. 

Vyplněné sčítací formuláře lze odevzdat Vašemu sčítacímu komisaři osobně při jeho další domluvené 
návštěvě, nebo je lze odeslat poštou v předplacené obálce, zanést osobně na příslušné sběrné místo 
České pošty či je odeslat elektronicky. Způsob odevzdání vyplněných sčítacích formulářů sdělíte 
sčítacímu komisaři při přebírání sčítacích formulářů. 

BEZPLATNÁ LINKA  800 87 97 02 

Kam se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání 

Kaţdý den od 8:00 do 22:00.hod  a to od 26.2 do 20.4.2011 

 

 

 



 

Elektronické formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bude moţné stáhnout a odeslat aţ po 
rozhodném okamţiku, tj. od 26. března 2011, a to pouze v případě, ţe jste převzal papírové formuláře 
od sčítacího komisaře. Na papírových formulářích naleznete přístupové kódy nutné pro vstup do 
aplikace pro staţení a odeslání elektronických formulářů. Komisaři oznámíte, ţe budete formuláře 
vyplňovat elektronicky a ţe se k Vám tedy nemusí vracet pro vyplněné papírové formuláře. 

V případě, ţe jste nestihli vyplnit sčítací formuláře k rozhodnému okamţiku, se nic neděje, 
sčítací formuláře můţete vyplnit zpětně podle stavu k rozhodnému okamţiku sčítání, tedy k půlnoci 
mezi 25. a 26. březnem 2011. Sčítací formuláře je třeba vyplnit a odevzdat nebo zaslat zpět 
nejpozději do 14. dubna 2011. 

Doplňující zajímavosti 

Adresa trvalého bydliště slouţí pouze jako pomůcka pro distribuci sčítacích formulářů. Není ale 
podmínkou pro sečtení osoby, ani není třeba, aby se osoba na adrese svého trvalého bydliště 
zdrţovala. Kaţdá osoba pobývající na území České republiky by měla být sečtena tam, kde se bude 
v rozhodný okamţik nacházet nebo kde fakticky bydlí (bez ohledu na evidenční, tedy trvalé bydliště). 
Sčítací komisař trvalé bydliště nekontroluje ani nezjišťuje. V případě, kdy máte hlášené trvalé bydliště 
jinde (např. na obecním úřadu), budete tedy sečten v místě, kde jste k zastiţení. To znamená vyplnit 
v otázce č. 5 „Bydliště v rozhodný okamţik“ adresu místa, kde skutečně bydlíte, kde jste 
doma. Nemusí to být Vaše trvalé bydliště ani místo, kde jste od sčítacího komisaře převzali 
formuláře. Napíšete prostě tu adresu, kde se nejčastěji zdrţujete.  

Tak podobně je to s vyplněním bytového listu. Například pokud chatu vyuţíváte jen příleţitostně a 
nejste tam doma, nemusíte za ni vyplňovat nic. Pokud ale na chatě bydlíte a naopak např. na Vašem 
trvalém bydlišti ve městě se zase skoro nezdrţujete, vyplníte do sčítacího listu osoby, ţe adresa 
chaty je Vaším bydlištěm v rozhodný okamţik. Stejně tak vyplníte bytový a domovní list za chatu a ne 
za Váš neobývaný dům.  

Úkoly obcí při sčítání vyplývají ze zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů. Při vlastním 
sčítání obec zveřejňuje na úředních deskách - oznámení o sčítání; seznamy a popisy sčítacích 
obvodů v obci; seznamy sčítacích komisařů, kteří v obci provádějí sčítání. Podle místních podmínek 
taky poskytuje internetové připojení občanům, kteří by chtěli vyplnit elektronické sčítací formuláře. 

V období od 19.5. do 30.5. 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které 
neodevzdaly ţádný vyplněný sčítací formulář, přestoţe tyto od komisařů převzaly. Došetřování 
provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty ČSÚ. Úlohou 
obcí je aktualizovat údaje ve vývěsních skříňkách stručným oznámením o došetřování a jmény 
komisařů a kontaktními údaji.                                             

                                                                                           ze stránek ČSÚ – sčítání lidí a podkladů OÚ 
  ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  S  NÁSTAVBOU                                        Výběr provedla redakce LURO                                                                       
  MATEŘSKÉ ŠKOLY V KNĚŢEVSI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ ZBUDOVANÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

ZRAVOTNÍ STŘEDISKO KNĚŽEVES  INFORMACE 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ A INTERNISTA 

MUDr. EVA FORSTOVÁ 

ORDINAČNÍ HODINY 

PONDĚLÍ   13 – 18 

ÚTERÝ        8  -  13   8,00 – 9,00 ODBĚRY KRVE 

STŘEDA      8  -  13   8,00 – 9,00 ODBĚRY KRVE 

ČTVRTEK   13 – 18  

PÁTEK         8  -  13  8,00 – 9,00 ODBĚRY KRVE 

INTERNÍ AMBULACE PRO OBJEDNANÉ 

PONDĚLÍ   9,00 – 13,00 

ČTVRTEK   9,00 – 13,00 

TELEFON 220 950 587 



 

 

KNĚŢEVÁK                       MATEŘSKÁ ŠKOLA 2                    1/2011 
 

Otevření druhé části Mateřské školy POHÁDKA v Kněţevsi 
 

3. leden 2011 byl nejen prvním pracovním dnem tohoto roku, ale také dnem, kdy byla v Kněţevsi 

slavnostně otevřena druhá část Mateřské školy Pohádka. Stalo se tak po 16 měsících od otevření 

části první a kapacita školáčků se zvýšila na 45. 

Nově přijaté děti byly pozvány na devátou hodinu. Za doprovodu svých rodičů vcházely do vstupních 

dveří, kde na ně čekaly paní učitelky. Rozechvělí školáčci se většinou ani nechtěli pustit maminčiny 

ruky, ale zvědavě nahlíţeli do prosklených dveří herny, která odkryla spoustu nových hraček a 

kamarádů, kteří jsou tady jiţ „mazáky“. Jeden malý okatý klučina přišel s dudlíkem v puse a nechtěl 

se ho vzdát. 

Pro tento slavnostní den bylo 

objednáno profesionální 

vystoupení pro děti, ale 

z důvodu nemoci účinkujících 

se nemohlo uskutečnit. Paní 

ředitelka Vlášková si však 

poradila a pozvala vţdy 

připravené ţáky zdejší 

základní školy s paní 

učitelkou Ivou Farovou, kteří 

zarecitovali, zazpívali – ještě 

jako vzpomínku na Vánoce -  

koledy a nakonec zahráli 

pohádku O červené Karkulce.                    DĚTI SLEDUJÍ SE ZAUJETÍM VYSTOUPENÍ ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Řady školáčků byly rozšířeny nejen dětmi kněţeveskými, které mají v obsazování volných míst 

samozřejmě přednost, ale volná kapacita dovolila přijmout například Sárinku Dudkovou ze 

Středokluk, Honzíka Michla, Matýska a Sárinku Rusnákovi z Makotřas, Michálka Táborského 

z Velkých Přílep, Filípka Hlavsu a Ivánka Konývku z  Kladna, Janičku Vojvodíkovou z Únětic a další. 

Aţ se venku oteplí, děti jistě ocení také perfektně vybavené hřiště v areálu jejich mateřinky. 

Chutné obědy připravují i nadále paní kuchařky z Integrované střední školy Stanislava Kubra ze 

Středokluk, která nově zajišťuje také praní lůţkovin a ostatního prádla.            2.ČÁST MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Dostavba této druhé části mateřské školy se mohla 

uskutečnit díky finanční dotaci z prostředků fondu 

Středočeského kraje a díky finančnímu daru na 

základě Smlouvy o spolupráci s Letištěm Praha, a. s. 

S uznáním si v den otevření nové prostory prohlédli 

pozvaní hosté a ti, kteří se nějakým způsobem na 

vzniku Mateřské školy Pohádka podíleli. Pozvání 

přijali mimo jiné Ing. Dalibor Šťáhlavský, výkonný 

ředitel Správy Letiště Praha pro Rozvoj a správu 

majetku, Monika Horáková, výkonná ředitelka Řízení 

lidských zdrojů, Julie Bartoňová, specialista na 

benefity a odměňování, stavební dozor Ing. Jiří 

Stránecký, projektant Ing. Martin Ivan, MVDr. Luboš 

Kudrna, člen zastupitelstva Středočeského kraje a 

další hosté místní i z okolních obcí. 



Zastupitelé obce včele se starostou panem Stanislavem Kettnerem si oddechli, ţe dostáli dalšímu 

z předvolebních slibů a mohou se pustit do dalších plánovaných akcí. 

Nakonec zbývá popřát pedagogickým pracovníkům mateřské školy hodně krásných aktivit a nápadů 

při práci s dětmi a dětem zase to, aby se do školky těšily jako Adámek Šmídek z Kněţevse, měly na 

ni krásné vzpomínky a našly zde kamarády moţná na celý ţivot. 

                                                                                                                                Ing. Václava Vlčková 

                                                                                                     Za komisi školskou, kulturní a sociální 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOLEDNÍ OTEVŘENÍ DRUHÉ ČÁSTI ŠKOLKY ZA ÚČASTI 
ZASTUPITELŮ OBCE A POZVANÝCH HOSTŮ 
 

                          OÚ INFORMUJE – SVOZ ODPADU                           
 

Svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu  16. 4. 2011 , od 10:15 hod do 11:15 hod 
před Obecním úřadem v Kněţevsi 
fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níţe uvedené nebezpečné 
odpady, POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  
volně u sběrného místa. 
Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a pouţité olejové filtry, vč. Obalů, pouţité 
fritovací oleje, barvy a laky, včetně obalů 
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, 
staré a nepotřebné léky, lednice, televize. 
 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat 
Od 15. 4.  do  18. 4.  2011 
Kontejner o objemu 20 m3 bude  přistaven v pátek odpoledne před 
obecním úřadem obce Kněţeves a odvezen v pondělí ráno.  
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 
Do kontejnerů nepatří:    zemina,  stavební sutě, nebezpečné odpady (TV, Lednice, barvy a podobně) 

 

 

 

 

 



KNĚŢEVÁK                          OÚ INFORMUJE                           1/2011 
 

Usnesení  č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Kněţeves ze dne 29.11.2010- výběr 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) sloţení komisí: 

-  Komise pro rozvoj obce a ŢP: 

Předseda M. Červený, členové: pp. Botka, Kratochvíl, Dobiáš, Pejcl 

-  Informační komise: 
Předseda R. Souček, členové: pp. Černý, Bareš, Zach, Drábek 

-  Grantová komise: 
Předseda L. Kašpat, členové: pp. Dojcsan, Černý, Bareš, Souček 

- Školská, kulturní a sociální komise: 
Předseda O. Dojcsan, členové: pp. Pavlíková, Roučková, Černý, Kratochvíl, 
Souček, Vlčková  

 
2)záměr rekonstrukce budovy základní školy, která proběhne ve 2 etapách. Plány oprav budou zpracovány a 

předloţeny ing. Ivanem do 18.12.2010. Studie předpokládá náklady na rekonstrukci ve výši 5 – 6 mil. Kč. 
Grantová komise začne pracovat na zajištění finančních zdrojů. ZO souhlasí s podáním ţádosti o dotaci ze 
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a se závazkem spolufinancování. 

3) přijetí daru (budovu šaten a bytu správce) od TJ Sokol Kněţeves v souladu s Darovací smlouvou. Následně 

po podpisu darovací smlouvy obec uzavře s uţivatelem nájemní smlouvu na uţívání objektu za oboustranně 
odsouhlasených podmínek. 
5)zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 58 z 24.5.2010; zprávu o kontrole hospodaření a závěrečný účet 
2009 zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou (ke kupním smlouvám musí být přiloţena doloţka podle §41 
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
6)zahájení jednání s firmou AZet-studio s.r.o. o nástupnictví ve věci pronájmu restaurace a správcovství v KD 
v návaznosti na oznámení o ukončení činnosti a současné smlouvy uzavřené s firmou Gene-Telemarket s.r.o. 
(viz dopis firmy Gene-Telemarket s.r.o. ze dne 27.11.2010) 
7) odprodej pozemku panu Herdinovi (stav. parcela č. 59 LV 173) za cenu 750,-/m2 za předpokladu, ţe budou 
vyřešeny majetkové vztahy se všemi ostatními majiteli.  

 

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kněţeves ze  dne 20.12.2010 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
1) Informaci starosty obce o předsedkyně finančního výboru ing.V.Vlčkové  o stavu účtu obce k 20.12. 

2010.  

2) Návrh změny č. 7 rozpočtu obce Kněţeves pro rok 2010 bez výhrady. 

3) Sníţením nájemného v KD (restaurace) na 10.000. - Kč/1 měsíc pro firmu A-Z Studio s.r.o. a to 

s účinností od 1. 1. 2011.  

4) Sníţení kauce za pronájem v KD (restaurace) na 20.000. - Kč, která je vratná po ukončení nájemního 

vztahu s A-Z studio s.r.o. 

5) Zákaz kouření v prostorách celého KD v době kulturních akcí pořádaných pro děti do 15 let věku. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce Kněţeves JUDr.Dojcsanovi: 

Dopracovat bod ad5) „Zákaz kouření v prostorách celého KD v době kulturních akcí pořádaných pro 

děti do 15 let věku.“ Do obecně závazné vyhlášky provozního řádu KD Kněţeves. 
 

Usnesení č. 4 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Kněţeves ze dne 10.1.2011 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Podání ţádosti o dotaci ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 (velké projekty) a se 

závazkem spolufinancování akce na rekonstrukci a přístavbu čp. 54 (budova školy). 
2. Náklady na přístavbu a stavební úpravy čp. 54 (viz bod 1) ve výši 4,302.303,- Kč, přičemţ ţádost o 

dotaci bude činit 3,902.303,- Kč, spoluúčast obce činí 400.000,- Kč, tj. 9,3% z celkové částky na 
rekonstrukci (cena vč. DPH). 



3. Vypsání výběrového řízení na přístavbu a stavební úpravy čp. 54 v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. 

4. Nařízení o vyuţití příspěvků na neinvestiční náklady MŠ výhradně na úhrady za plyn, el. energii, vodu a 
vnitřní vybavení. 

5. Zakoupení české státní vlajky včetně přepravního obalu. 
6. Bezúplatný ev. úplatný převod pozemku par. Č. 305 v KÚ Kněţeves u Prahy na obec Kněţeves 

z Pozemkového fondu ČR. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1. Školské a kulturní komisi vypracování kriterií pro přijímání dětí do MŠ a pro personální obsazení MŠ. T: 

do 24.1.2011 
2. Finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření v MŠ za rok 2010 /v návaznosti na předchozí kontrolu 

provedenou v roce 2010) 

 

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Kněţeves ze dne 24.1.2011 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Ukončení Smlouvy o pronájmu kulturního domu v Kněţevsi se stávajícím nájemcem firmou AZ Studio 

s.r.o. v co nejbliţším moţném termínu v návaznosti na ukončení Smlouvy o činnosti správce výpovědí 
podanou ze strany správce. 

2. Akceptaci nabídky ing. Sochora na oplocení kabin v areálu hřiště v celkové kalkulované ceně 200.000 
Kč včetně DPH. 

3. Pronájem pozemku č. 305 o rozloze 4128 m2 od Pozemkového fondu ČR 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o stanovení poplatku ze psů platnou pro rok 2011. 
5. Prohlášení : Obec Kněţeves je zřizovatelem MŠ, a proto zastupitelstvo obce poţaduje, aby personální 

obsazení míst v MŠ bylo přednostně řešeno z řad občanů Kněţevse a to s ohledem na situaci na trhu 
práce. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
Radě obce finalizovat Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kněţeves a konečnou 
verzi předloţit zastupitelstvu ke schválení na příštím zasedání v únoru 2011.                 T: do 21.2.2011 

 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Kněţeves ze dne 22.2.2011 - výběr  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Kněţeves 
2. Zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření v MŠ Pohádka, která proběhla dne 

4.2.2011. Na základě zjištěných nedostatků (porušení rozpočtové kázně) ZO nesouhlasí s tím, aby 
studium paní ředitelky bylo hrazeno z provozních prostředků MŠ. ZO odsouhlasilo návrh, aby ředitelka 
uhradila celou částku školného Kč 19.690,- Obecnímu úřadu v Kněţevsi. 

            Termín splacení: do konce roku 2011 formou splátek (splátkový kalendář bude    
             vypracován). 

ZO souhlasí s tím, ţe ţádná další sankce za porušení rozpočtových pravidel nebude uplatněna (např. 
sníţením osobního ohodnocení) se zdůvodněním, ţe jde o první porušení rozpočtových pravidel. 
ZO ukládá ředitelce MŠ předloţit zastupitelstvu plán dovolených, čerpání studijního volna popř. účasti 
na školeních ev. dalších nepřítomností personálu v roce 2011, jakoţ i hlášení své osobní nepřítomnosti 
v MŠ. Dále ZO ukládá ředitelce MŠ povinnost předloţit návrh rozpočtu MŠ na nadcházející rok vţdy do 
konce listopadu předchozího roku. 

3. Rozpočet MŠ na rok 2011: 
Na straně výdajů v částce: Kč 508.000,- 
Příjmy jsou tvořeny takto: Kč 188.000,- školné, Kč 230.000,- dotace OÚ, Kč 98.991,97 rezervní fond 
(včetně navýšení o částku nespotřebovanou v r. 2010) 

4. 1. Rozpočtové opatření č. 1 přijmutí daru z Letiště Praha ve výši 600 tis,. Kč. Tyto peníze budou pouţity 
na opravu oplocení a příjezdové cesty ke hřišti dle smlouvy o dobrém sousedství uzavřené mezi obcí 
Kněţeves a Letiště Praha. 

5. Ţádost o sníţení nájemného obvodní lékařky Mudr. Forstové, a to ze 3.800,- na 1.800,- Kč/měsíc (od 1. 
3. 2011) 

6. Program rozvoje obce Kněţeves na volební období 2010-2014. 
7. Sníţení nájmu KD na částku 8.000,-/měsíc, od 1. 3. 2011 

 
Zastupitelstvo obce vyjádřilo nesouhlas se zapůjčením 50 ekvivalentních jednotek ČOV firmě Servind 
s.r.o..  

 



 

 

 

KNĚŢEVÁK              SVAZ ŢEN – KLUB KNĚŢEVES              1/2011 
 

VLEVO DĚTI Z KLOKÁNKU            DOLE SPOLEČNÉ FOTO DĚTSKÝCH MASEK 

DJ MIREK KASAN                                         Maškarní rej v Kněţevsi 
Maškarní rej v Kněţevsi proběl tento rok v sobotu 5. února. Děti ze 
ZŠ v Kněţevsi vyzdobily sál krásnými obrázky, maminky nafoukly 
balónky, a tak jsme v sobotu odpoledne mohli přivítat v kulturním 
domě téměř osmdesát dětí v maskách v doprovodu rodičů i 
prarodičů. Velkou radost nám udělala návštěva dětí z Klokánku na 
Praze 4, které jsme pozvaly a budeme zvát i na další akce. Celé 
odpoledne bylo plné soutěţí pro malé i velké, hodnotili jsme 

nejlepší masky a nechyběla ani opravdová diskotéka, o kterou se postaral DJ Mirek Kasan. 
Odpolední maškarní rej jsme zakončili papírovou bitvou dětí i rodičů. Večer se nenudili ani dospěláci, 
pro ně byla připravena  Valentýnská zábava, na které se o hudbu postaralo Trio Dokola. Byla 
připravena bohatá tombola i vyhlášení nejlepší masky. Atmosféra byla úţasná a zábava se protáhla 
aţ do rozednění. Za podporu těchto akcí děkuje ČSŢ Klub Kněţeves všem sponzorům a dárcům, bez 
jejichţ pomoci bychom takovéto akce nemohli pořádat.                           Za KK  ČSŽ      Barbora Kubů 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     VEČERNÍ MAŠKARNÍ REJ HÝŘIL PESTROSTI MASEK A V MNOHÉM NEZADAL S DOPOLEDNÍM ŘÁDĚNÍM DĚTÍ. TAK PŘÍŠTĚ.. 

 



 

KNĚŢEVÁK                    TJ SOKOL KNĚŢEVES                      1/2011 

Valná hromada tj Sokol Kněţeves  

V sobotu 5.3. 2011 se konala v „Maštali“  Valná hromada naší TJ. Počet zúčastněných je kaţdoročně 

velmi nízká, ale tentokráte se nás sešlo opravdu poskrovnu. Na začátku přednesl krátké hodnocení 

starosta TJ Sokol P. Kettner, které zde zčásti uvádíme. …  od posledního setkání utekl už rok a jsem 

rád, že můžu konstatovat, že se nám mnoho podařilo, přesto ale také máme nemalé dluhy v činnosti. 

Když přijdete na hřiště, uvidíte, jak se změnily kabiny mužstva – nová střecha, zateplení, fasáda, dále 

se hrací plocha zvedla k lepšímu díky stálé péči o trávník. Pravidelné dosetí a provzdušňování má 

svůj blahodárný vliv, hlavně zalévání a sečení plní svůj úkol. Přesto je využívání hřiště na nízké 

úrovni. Po majetkové stránce kabiny byly převedeny na obec s tím, že TJ Sokol má na dobu sta let 

přednostní právo na využívání hřiště a kabin. Podstatně se podařilo provést úklid kolem hasičské 

zbrojnice. K dnešnímu dni je pozemek pod kabinami obce. Požádali jsme proto dále o pozemek 

zahrady a části hřiště pozemkový fond. K dnešnímu dni je vypracován projekt na modernizaci celého 

areálu, kde právě majetkoprávní vztahy brání rozvoji sportovního areálu. 

   NOVĚ OPLOCENÝ AREÁL S REKONSTRUOVANÝM OBJEKTEM KABIN A BYTEM SPRÁVCE TJ SOKOL KNĚŢEVES 

 

V rámci akce Letiště Praha „Dobré sousedství“ obdržela obec 600 000,- Kč na opravu plotu u kabin a 

opravu cesty. Plot je téměř hotový a zbývá osadit a dodělat vrata a dokončit úklid. Teď na jaře bude 

opravena přístupová cesta. Podle získání dotací by se rozběhly další úpravy a rekonstrukce. Ovšem 

nejvíce záleží na tom, aby areál byl využíván námi a občany obce. V současné době nejvíce využívají 

hřiště hasiči letiště a celníci. To je velká škoda. V nejbližší době osadíme koše na košíkovou na 

víceúčelovém hřišti. Aktivity našich členů i nečlenů byly zaměřeny na volejbal, nohejbal a kopanou. 

Právě s kopanou máme nejvíc problém. Fluktuace hráčů je velká a během roku se vystřídá polovina 

mužstva. Jinak je to s turnajem v kopané, kdy V. ročník memoriálu Františka Kubra se díky několika 

funkcionářům a příznivcům zdařil…    Starosta dále zmínil velkou finanční pomoc, která přichází od 

sponzorů, o kterých se zmínil a bez jejichţ pomoci by se většina věcí neuskutečnila. ( redakce se 

omlouvá, ale z důvodu poskytnutí přesných informaci čtenářům zmíníme jmenovitě sponzory TJ 

Sokol v dalším čísle, kde se rozvoji hřiště budeme věnovat podrobněji . LURO ) Dále podala zprávu o 

finančním stavu pokladní TJ Sokol paní Kubrová. Po uvedení všech příjmů a vydání konstatovala 

výsledek hospodaření jako kladný se ziskem. Tolik stručně  o průběhu konání Valné hromady. 

Poděkování patří všem příznivcům a sponzorům.                                                                          LURO 

 



                                         

 

Vážení čtenáři, 
od nového roku 2011 pro vás redakce LURO připravila řadu změn týkajících se obsahu 

Kněževáka. Začíná další desetiletí vydávání obecního zpravodaje Kněževák.  A toto nové 
období si zaslouží trochu nových změn … Objevovat se budou nové rubriky, např. 

pravidelný „úvodník“ našeho pana starosty, dále rubrika „Nad dotazy čtenářů …“, ve které 
budou členové rady, zastupitelstva, zástupci komisí obce i zástupci jednotlivých spolků 

odpovídat na vaše dotazy. Nově se také objeví rubriky zaměřené nejenom na děti a mládež, 
ale také na naše seniory. V nich se budou uveřejňovat rady a informace jak se chovat na 
ulici, jak bojovat proti vandalismu, šikaně ve školách, jak se bránit proti podvodům apod. 
Nově také bude zavedena pravidelná „fotogalerie“, ve které se budeme formou fotografií 
vracet k různým akcím z dřívější doby. V této oblasti se bude využívat i archiv místního 
muzea. Také občané budou moci svými fotografiemi přispívat do této historické galerie. 

Rádi bychom také obnovili úzkou spolupráci s vámi - čtenáři Kněževáka - kteří jste nám dříve 
do redakce psali své příběhy ze života, různé náměty a stanoviska k dění v obci apod. Je 
toho více, co vám postupně Kněževák bude nabízet. Cílem těchto změn hlavně je,  aby i 
čtenáři sami měli možnost aktivně se zapojovat do jeho příprav a to nejenom po stránce 
obsahové … Věříme, že řada z vás této možnosti využije a společně vytvoříme Kněževáka 

nové generace …  LURO 
 

Nad dotazy čtenářů … 

V  jakém stadiu se nachází záměr zastupitelstva obce Kněževes uskutečnit projekt  regenerace 

sportovního areálu (hřiště) v Kněževsi?   L.H., Kněževes 

        Zámysl vybudovat ze stávajícího hřiště sportovní areál vznikl v zastupitelstvu obce již 

v minulém volebním období, kdy se podařilo po několikaletém úsilí odkoupit část pozemku pod 

touto sportovní plochou a obec získala do svého vlastnictví významnou část pozemku o rozloze 

celkem 9492 m2. V roce 2010 se vedlo jednání a korespondence se státem s cílem převést 

bezplatně na obec, anebo odkoupit pozemek, na kterém stojí budova šaten a byt správce (vedle 

hřiště), jako podmínku pro další postup na odkoupení zbývající části pozemku, na kterém sportovní 

plocha leží. Tento pozemek byl ve vlastnictví ČR. To se nám podařilo formou odkoupení ke konci 

roku 2010. Obec je tedy vlastníkem i tohoto pozemku. Zároveň se stala vlastníkem i budovy 

sportovních šaten a bytu správce a to na základě darovací smlouvy, kterou uzavřela s TJ Sokol 

Kněževes. Zbývá nám ještě od státu koupit pozemek o rozloze  4128 m2. Podmínkou realizace 

záměru zastupitelstva vybudovat ze stávajícího hřiště moderní sportovní areál je, aby obec 

vlastnila celou plochu sportoviště. V souladu s usnesením zastupitelstva obce byla proto s místně 

příslušným pracovištěm Pozemkového fondu ČR tato otázka projednána a byla podána odpovídající 

písemná žádost. Čas ale neúprosně běží a proto v roce 2010 zastupitelstvo obce rozhodlo o podání 

žádosti na zhotovení projektové dokumentace, potřebné pro vydání stavebního povolení 

na realizaci předmětné stavby. Rovněž tak i nové zastupitelstvo obce zařadilo regeneraci 

sportovního areálu jednohlasně do programu rozvoje obce na toto volební období.  Po vyřešení 

majetkoprávních poměrů týkajících se sportovní plochy zahájíme další kroky k získání dotace, 

abychom mohly výše uvedený záměr realizovat. Věřím, že se nám podaří tento významný úkol 

dořešit do úspěšného konce.                                     JUDr. Ondrej Dojcsan, místostarosta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ 

pouť v Kněževsi 

LP 2010 

 FOTOGALERIE 

OZNÁMENÍ. 
Očkování psů a koček proti vzteklině. 

 

V obci Kněţeves (u obecního úřadu) provede veterinární 
lékař MVDr. Milan DUDEK, reg.KVL 3901 hromadné 
očkování psů a koček proti vzteklině. 
 

v sobotu 7. května 2011 od 13.00 do 15.00 hod. 

Zájemci o očkování předvedou psy a předloţí očkovací 
průkazy. V případě, ţe pes nemá vystaven očkovací průkaz, je 
moţné po dohodě s veterinárním lékařem zaloţit nový. Při 
očkování je moţné také zakoupit přípravky proti vnitřním a 
vnějším parazitům. 

 

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA 

PRO DIAKONII 
BROUMOV 

VE SPOLUPRÁCI 
S KK ČSŽ 

PROBĚHNE 
V NEDĚLI 

29 KVĚTNA 
 10,00-12,00HOD 

V KULTURNÍM 
DOMĚ  

V KNĚŽEVSI 



INFORMACE  O SVOZU LISTÍ, VĚTVÍ A TRÁVY 

 
 

KNĚŢEVÁK                             INFORMACE                             1/2011 

 

FOTBAL ROZPIS NA  JARO  2011                            HOSPODA  „KULTURNÍ DŮM“ 
   PO-ČT   14,00 – 22,00                                            
   PÁ         14,00 – 24,00     KULEČNÍK 
   SO         11,00 – 24,00     FOTBÁLEK 
   NE         11,00 – 22,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PIVO  KRUŠOVICE  10°, 11°, 12° 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ     A TOČENÁ MALINOVÁ LIMČA 

V KNĚŽEVSI  POŘÁDÁ          V KULTURNÍM DOMĚ 

 
 
 
 
 
 

                                        K TANCI A POSLECU HRAJE KAPELA FÉNIX 

DNE 19. 3. OD 20,00          BOHATÁ TOMBOLA  vstup 70 Kč 

 
 
Obecní úřad i letos umoţňuje občanům odvoz listí a následně i suché trávy do prostor bývalé skládky 

a to kaţdou sobotu následující po svozu popelnic v době od 14.00 do 15.00  hod 
Dále bude umoţněno občanům obce odvézt větve a zbytky stromů  do určeného prostoru u hřiště 

kaţdou sobotu od 14,00 do 16,00  počínaje sobotou 19.3. a konče sobotou 23.4. 2011 

!!! Dále upozorňujeme občany na nutnost vylepení  odpovídající „známky“ !!!              

na svojí popelnici dle příslušného objemu. V případě chybně vylepené  

„známky“ nebudou tyto popelnice vyváţeny. 
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Domácí hosté datum čas 

Kněţeves Č. Újezd B     NE 3.4. 16:30 
Horoměřice B   Kněţeves SO 9.4. 16:30 
Kněţeves Tursko         NE 17.4. 17:00 
Roztoky Kněţeves SO 23.4. 17:00 
Kněţeves Drahelčice NE 1.5. 17:00 
Kněţeves Rudná B NE 15.5. 17:00 
Zbuzany B Kněţeves NE 22.5. 17:00 
Kněţeves V. Přílepy B NE 29.5. 17:00 
Středokluky B Kněţeves NE 5.6. 17:00 
Jeneč B Kněţeves NE 12.6. 17:00 
Kněţeves Jinočany B NE 19.6. 17:00 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KNĚŽEVSI 

BUDE 30. BŘEZNA OD 10,00 DO 16,00 HOD 
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