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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s Energií Kladno (financování a způsob placení)
dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo s Energií Kladno (objednané práce navíc ul.Dr.F.Topky
navýšení ceny o 495.382,64 Kč bez DPH)
dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo s Energií Kladno (objednané práce navíc od MŠ
k silnici II/227, navýšení ceny o 288.690,90 Kč bez DPH)
dodatek č.9 ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pro
Obecní knihovnu, příspěvek 5 tis. korun na rok
záměr na prodej části pozemku parc.č.265/4 způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha, výměra cca 945 m2
zřízení sálu a předsálí sokolovny jako nekuřáckých prostor
rozpočet dle paragrafů městyse Kněževes na rok 2014, ve výši: příjmy 20,755.000 Kč,
schodkový rozpočet pokryt finančním zůstatkem z r. 2013 ve výši 2,515.000 Kč,
krátkodobým úvěrem ve výši 1,673.000 Kč a dlouhodobým úvěrem ve výši
21,000.000 Kč, celkové výdaje činí 45,943.000 Kč
nákup pozemku pro stavbu čistírnu odpadních vod část pozemku PK 2993/1 nově
zaměřený KN parc.č.913/5 o výměře 1162 m2 za 50 Kč/m2
Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu na akci
„Kanalizační přípojky, Kněževes.“ , firma Energie – stavební a báňská a.s. se sídlem
v Kladně za cenu 2,309.985,53 Kč bez DPH
uzavření smlouvy o dílo s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech na
akci „ČOV a splašková kanalizace 1. etapa“

Zastupitelé berou na vědomí:
realizaci přístřešku u nových fotbalových kabin dle předloženého návrhu, stavbu
budou fotbalisté realizovat svépomocí

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24.
května 2014.
Dne 23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 24. května (sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00
hodin. Volební místnost je jako obvykle v budově úřadu
v přízemí vedle pošty. Právo hlasovat má občan České republiky za
předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, popřípadě hlasuje na
voličský průkaz (může občan požádat obecní úřad, kde je zapsán do stálého seznamu
voličů o vydání voličského průkazu na základě písemného podání s ověřeným
podpisem voliče nebo osobním dostavením se a prokázáním své totožnosti). Volič
může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad ve dnech voleb
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o hlasování do přenosné volební schránky (nahlaste do kanceláře úřadu jméno a
adresu, tel. 313582206).

Důležitá informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu
o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a
předložit toto potvrzení obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do
uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 21. května 2014 nebo
ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu.

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
letos v zimě jsme realizovali projekt „Sokolovna v Kněževsi – řešení prostorové akustiky a
interiéru“ za finanční podpory EU z programu PRV Leader MAS Ministerstva zemědělství.
Naplnil se jeden náš sen. V únoru a březnu byly pořádány dvě zábavy a to tradiční Historický
bál a Hasičský ples. Návštěvníci obou zábav měli tak příležitost si užít kvalitního poslechu
hudby. Dále se konaly dvě schůze v sokolovně a to Svazu zdravotně postižených občanů a
tradiční jarní setkání seniorů. Přítomní návštěvníci obou akcí také zaznamenali srozumitelný
poslech mluveného slova. Poslední společenskou akcí bylo divadelní představení divadla
Pavla Trávníčka, které si návštěvníci příjemně užili. Kulturní stánek sokolovny využívají
nejenom lidé z naší obce, ale i z celého okolí. Rekonstrukci provedla firma SONING a.s.
Praha. Interiér sálu navrhnul ing.arch.Vít Domkář. Změnilo se kromě obkladů na části stropu
a stěn i osvětlení. Byly vyměněny dvoje vstupní dveře ze dřeva masivu a dodány vnitřní
žaluzie. Celková částka rekonstrukce sálu činila 2,279.764 Kč včetně DPH.
Dalším projektem, který v letošním roce realizujeme, je výstavba čistírny odpadních vod a
splaškové kanalizace – 1. etapa. Firma Energie a.s. Kladno staví na čtyřech místech v obci.
Zatím je vybudována čerpací stanice v Jižní ulici, přeložka plynového potrubí v Jižní ulici,
elektro přípojka k čerpací stanici a k budoucí čistírně odpadních vod (ČOV), rozvod
kanalizačního potrubí z 2/3 v Jižní ulici, rozvod kanalizačního potrubí v západní části
Václavského náměstí, v ul. Na Pachťálně, k bytovým domům v ul. Karlovarské. Byla
zahájena stavba ČOV (zatím se hloubí zemina). Je to velmi náročná stavba zvláště
v některých problematických místech a proto prosím o velkou trpělivost spoluobčanů. Věřím,
že nám deštivé počasí nezkomplikuje stavbu, aby se do podzimu dokončila. Firma Energie
a.s. je odbornou firmou se zkušenými pracovníky v oboru vodohospodářské stavby. Každých
čtrnáct dní se konají kontrolní dny na stavbě.
Zúčastňují se jich stavbyvedoucí, stavební dozor z firmy Ravos, zástupce městyse a
přizváváni jsou i autorizovaný projektant, bezpečnostní technik a památkáři. Při kontrolním
dni se řeší vše, co souvisí se stavbou a sleduje se harmonogram prací.
Připomínám, že uzavíráme s majiteli domů, které budou napojeny v 1. etapě na splaškovou
kanalizaci smlouvu o příspěvku. Příspěvek činí 10.000 Kč na jedno připojení k nemovitosti.
Smlouvu si vyzvedněte v kanceláři Úřadu městyse Kněževes.
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14.6.2014 městys pořádá opět po šesti letech
Kněževeské slavnosti „ ku příležitosti 130 výročí
otevření školy, setkání rodáků a přátel městyse“. Při
této příležitosti bude představena a zároveň pokřtěna
kniha o historii Kněževsi cca ve 14. hodin společně s
autorem knihy Romanem Hartlem. Knihu si čtenáři
budou moci zakoupit prvně při slavnosti a poté
v kanceláři úřadu.
Na slavnosti bude připravený bohatý program od
rána až do nočních hodin. V dopoledních hodinách si
návštěvníci budou moci prohlédnout budovu školy,
mateřské školy i sokolovnu, kde budou připraveny
výstavky fotografií i k zakoupení pak výrobky dětí a
mlsky od jejich maminek. Od 14. hodin bude zahájen
odpolední program v parku u kostela, který bude
pokračovat až do nočních hodin. Občerstvení zajistí
zdejší hasiči a Tradiční pivovar Rakovník, a.s..
Přijďte se pobavit!
Eva Janotová, starostka

Společenská kronika
v únoru
80 let Rolcová Marie
70 let Galová Václava
82 let Bušta Jaromír
83 let Janotová Libuše

v lednu
81 let Kučera Václav
88 let Zástěrová Františka
80 let Marvanová Miluška

v březnu
70 let Saktor Jiří
70 let Vlk Josef

v dubnu
75 let Beran Emil
80 let Malafová Marie
83 let Čermáková Jiřina
81 let Černá Jana

v květnu
89 let Bazika Jiří
70 let Klůc Josef

v červnu
82 let Malafa Josef
70 let Gregor Svatopluk
82 let Izajová Vlasta
81 let Hálek Emil
84 let Kautová Miluška
88 let Hornofová Věra
75 let Minár Michal

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Vítáme nové děti
Novák Jan
Polívka Jáchym
Dvořák Petr
Sloupová Simona
Krovová Denisa
Bílek Daniel
Kostka Matěj

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
Zlatou svatbu oslavili v lednu manželé Jiřina a Miroslav Mordovi.
Dodatečně gratulujeme a přejeme ještě mnoho krásných společně prožitých let.
Základní škola

V naší Základní škole v Kněževsi již druhým rokem cíleně se žáky 1.-5.ročníku pracujeme na
rozvoji dovedností v přírodovědné oblasti. Nejen proto, že jsme venkovská škola a chceme
upevnit u dětí kladný vztah k přírodě, ale snad jim to pomůže i při jejich rozhodování ve
výběru povolání. Náš záměr, jak vzbudit v dětech zájem o řemesla a práci v zemědělství a v
lesnictví, jsme postupně naplňovali po dva roky v rámci projektu Už rostou! dotovaného z
fondu ESF a OP VK, reg. č. CZ.1.07./1.1.32/01.0031.
Tak jako naši obec vždy lidé spojovali s pěstováním chmele, nyní již mnozí ví, že houby
nerostou jen v lese, ale i na naší návsi. Nejen na Václavském náměstí, jak před léty hlásaly
titulky v novinách. Mapování hub nás zavedlo i do jiných částí obce, ale vesměs jsou to místa,
která souvisejí s vysázenými stromy v jejím středu.
Poznávání hub v terénu jde žákům dobře díky výstavám a besedám s mykology, učí se
pracovat s atlasy, mikroskopy, své nálezy si fotí, zakreslují je do mapy. Snaží se hledat
společné znaky výskytu určitých druhů hub, pozorují a poznávají přírodniny i na návsích v
okolních obcích Mikroregionu Kněževesko. Své znalosti si ověřují prostřednictvím
výukových lekcí a testů v systému OLAT. Úkoly a testy vypracované p. učitelkami mohou
žáci plnit prostřednictvím internetu i doma. K tomu se jim hodí právě informace, které slyšeli
přímo od houbařských odborníků. Je to zejména kněževeský ochránce hřibů pan Vladimír
Bazika, náš trpělivý pomocník v hledání a určování hub. Dále pan Jaroslav Malý z Mělníka,
který děti názorně přesvědčil, že pro houby se mohou do lesa vydat i v zimě.
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Nedávno to byl pan Václav Burle z Prahy, který je zaujal svými velkými fotografiemi hub, o
nichž jim poutavě vyprávěl. Děti se dozvěděly i o těch méně známých. Besedu jim pan Burle
zpestřil i vlastními zážitky z dob, kdy byl skautem, vodákem a trempem. Bylo to nejen
zábavné, ale i poučné.

Myslíme si, že naši žáci si dlouho uchovají i zážitky z exkurzí, které v rámci projektu
organizujeme. Díky ochotným zaměstnancům navštívených organizací poznali, kolik
zajímavých povolání spojených s přírodou na ně čeká. Například v ISŠ a SOU Jesenice se z
nich na dopoledne stali malí zahradníci a cukráři. S pocitem hrdosti na svou šikovnost si vezli
domů vlastní výrobky. Vidět věci, o kterých se učíme, ve skutečnosti, je pro žáky ta nejlepší
učebnice. Proto jsme se na exkurzích domluvili i s dalšími partnery. Jsou to Družstvo
Agrochmel Kněževes, Lesní správa Křivoklát, Lesní správa Lužná, Chmelařský institut Žatec,
Chrám chmele a piva Žatec, SLŠ a SOU Písky, SZeŠ Rakovník, Školní statek Rakovník a
Rapel s.r.o. - pila Panoší Újezd.
Věříme, že každá zkušenost, kterou za dva roky práce na projektu žáci získali, se jim v životě
bude určitě hodit.
Děkujeme všem, kteří nám to umožnili.
Školní rok se chýlí ke konci a poslední měsíce nám přinášejí ještě mnoho aktivit.
Již třetím rokem jsme se těšili na třídenní pobyt ve Šlovicích. Ten se letos uskutečnil v prvním
květnovém týdnu. Jsou to vždycky dny plné nových zážitků a poznání. Těší nás, že i ti
nejmladší zvládli pobyt bez rodičů v kolektivu starších spolužáků na výbornou.
Výuku nám doplňují exkurze do zemědělských podniků a středních škol, žáci si prakticky
zkoušejí, co která povolání obnášejí. Vlastivědným učivem prolínal projekt Po cestách a
hradech doby Karla IV. V pondělí 26. května se sejdeme čtyři školy rakovnického okresu na
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hradě Křivoklát, abychom prezentovali svoji práci před ostatními. Ve vyučovacích hodinách,
ve školní družině i spoluprací s rodiči jsme si připravili hudebně literární vystoupení s
tématem křivoklátských pověstí, vyrobili model hradu i s okolní přírodou, z různorodého
materiálu se pod dětskýma rukama zrodily postavy královské družiny, bysta Karla IV.,
korunovační klenoty i puzzle s historickými obrázky. Výrobky zúčastněných škol budou
vystaveny na hradě po celou turistickou sezonu ve věži Huderka.
Učíme žáky myslet i na druhé a přispíváme vlastní aktivitou na dobročinné účely. Část peněz
utržených prodejem výrobků na vánočním jarmarku žáci zaslali na výcvik koní pro
rehabilitaci handicapovaných dětí. V polovině května páťáci opět zorganizovali v Kněževsi
sbírku v rámci Českého dne proti rakovině. Prodali žluté kytičky - symboly této akce za
1 975 Kč.
Ještě než se rozejdeme na letní prázdniny, oslavíme společně s vámi 130. výročí otevření naší
školy. V sobotu 14. června se těšíme na všechny, kteří si přijdou zavzpomínat nad dobovými
fotografiemi a posedět se svými spolužáky.
Mgr. Dana Vondrušková, ředitelka

Rybářský spolek Kněževes
Dne 1.2.2014 proběhla naše výroční členská schůze, která se konala tentokráte v klubovně
místních hasičů. Jejich zapůjčení klubovny a následná obsluha z řad hasičů neměly chybu, a
tak bychom jim chtěli alespoň touto veřejnou cestou moc poděkovat.
Jako obvykle jsme shrnuli uplynulý rok a vytyčili plány na rok další. Podařilo se nám ustálit
chod našeho spolku. Na brigádách máme vždy alespoň třetinu členů, takže práce, kterou jsme
odvedli, je vidět. Letošní činnost jsme zahájili brigádou na koupališti. Pro veřejnost je okolí
vyčištěno a posekáno i s přístupovými cestami.
Letos jsme se rozhodli vyzkoušet si organizaci a uskutečnění veřejných rybářských závodů.
Přestože s jejich pořádáním nemáme žádné zkušenosti, doufáme, že se nám vše podaří
zvládnout ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných. Takže:

Za RSK M.Vondruška
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Přehled počasí v Kněževsi
Zdroj: www.meteo.dusoft.cz
2014
Leden
Únor
Březen
Duben

Max. teplota
°C
13,3
13,2
21,3
22,1

Min. teplota
°C
-8,6
-7,2
-2,5
-2,6

Průměrná
teplota °C
1,2
2,9
7,3
11,4

Úhrn srážek
za měsíc mm
13
5,3
18,8
32,8

Nejvyšší denní
úhrn srážek mm
4,6
1,0
5,8
6,1

Kněževeská dechparáda – 11. ročník přehlídky dechovek
v neděli 1. června 2014, od 14.00 do 18.00 hodin v parku u kostela
vystoupí: MODRÁ MUZIKA, KRAJANKA, VRCHOVANKA, BUDVARKA
vstupné 130,-Kč

Na kole dětem
Dne 13.6.2014 bude projíždět Kněževsí peloton nadačního fondu Na kole dětem na podporu
onkologicky nemocných dětí v čele s Josefem Zimovčákem, 10. násobným mistrem světa
v jízdě na vysokém kole. Průjezd obcí se předpokládá kolem 14.00 hodiny.
Více na www.nakoledetem.cz

KOLEŠOVKA 2014
Prázdninový provoz každou
sobotu od 12.7.2014 do
30.8.2014 včetně
Trasa: Lužná u Rakovníka –
Krupá – Kolešovice a zpět
Vozidla: parní lokomotiva KHKD
423.094 nebo 354.7152 nebo
555.0153
Historické osobní vozy KHKD
Ci/Ce, bufetový vůz Ce,, služební
vůz Dd
Jízdní řád:
odjezd Lužná u R. 09:52 a 13:52 hod., příjezd Lužná u R. 12:43 a 16:43 hod
pobyt Kolešovice 10:42-10:52 a 14:42-14:52
pobyt Kněževes při cestě zpět: 11:03-12:03 a 15:03-16:03
Jízdné: tam či zpět 80,-Kč, zpáteční 140,-Kč, děti do 3 let zdarma
Děti od 3 do 15 let a důchodci polovic, rodinná zpáteční (2+2) 350,-Kč
Vlečka Kněževes
o otevřeno v sobotu a v neděli od 12.7.2014 do 31.8.2014 od 10:00 do 17:00 hod.
o výstava historických vozidel a exponátů KHKD na bývalé vojenské vlečce
o výstava fotografií z historie Kolešovky v čekárně staniční budovy Kněževes
o vstupné: 50,-Kč, děti od 3 do 15 let a důchodci 25,-Kč, rodinné (2+2) 125,-Kč
o podrobné informace na www.khkd.cz
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Monika Týglová
Nebýt článku v jednom módním časopisu, bych se
nedověděla o úspěších naší kněževeské rodačky nenápadné
Moniky Týglové v ProRodeu ( lasařské a dobytkářské
soutěže). Moniku jsem oslovila a tady je pár řádek.
„Koně miluji od malička. Jezdit jsem začala asi ve třech
letech. A jak jsem rostla, začala se zajímat o western. V 6ti
letech jsem začala závodit, nejdříve HOBY závody po
rakovnickém okrese s kobylkou Májou, kde jsem s ní
získávala ohromné zkušenosti a výsledky. Mě to ale
nestačilo, chtěla jsem jít dál a kladla si vyšší cíle. S Májou
jsem začala jezdit i mimo okres a šlo nám to výborně. Jenže
Máje přibývaly roky a já si koupila nového nástupce hříbě
plemene APPALOOSA jménem APACHE GHOST
FLASHY. Poslední dva roky se s ním zúčastňuji seriálu
ProRodeo Tour. ProRodeo tour je ucelený soubor 10 rodeí
za kalendářní rok. Jezdci sbírají body pro kvalifikaci na
National Finals ProRodeo, které se jede po odjetí celého
seriálu ProRodea. Ten se koná po celém území České republiky a Slovenska, aby byl
dostupnější pro větší počet soutěžících.“
O výsledcích se už Monika nezmínila, proto jsem ji požádala a nestačila jsem se divit. I když
v názvech soutěží se trochu ztrácím.
V roce 2013 získala titul High Point Champion – jezdkyně s největším počtem bodů z celého
seriálu ProRodea tour 2013 v dobytkářské disciplině Cattl Penning Open (na vysvětlenou se
jedná o disciplinu oddělování dobytka). V oddělování určeného kusu telete získala jednou
1. místo, třikrát 3. místo a třikrát 4. místo. V lasařské disciplině (práce s lasem, jezdec na koni
s pomocí lasa chytá určená telata, disciplina je časově omezená) získala tři 2. místa,
dvě 4. místa a jednou 6. místo.
„V celkovém hodnocení celého ProRodea jsem se v dobytkářských disciplinách umístila jako
pátá nejlepší žena z celkového počtu jednatřiceti žen. V lasařských disciplinách jako čtvrtá
nejlepší žena z celkového počtu osmi žen.“
Ještě mě zajímalo, kolik tenhle „koníček“ vůbec stojí?
„Ustájení jednoho koně v boxu s krmením a podestýlkou je za 1.000,-Kč, náklady na cestovné
jsou různé podle místa konání rodea v průměru 1.500,-Kč, výše startovného závisí na počtu
vypsaných soutěží (bývá 5 až 6) 400,-Kč na jednu disciplinu. Jedno kolo tak celkem stojí
4.500,-Kč.“
Je nějaký moment, který je pro Tebe srdeční záležitostí?
„Určitě ano, samotné závody. Možná zážitek z loňského zahajovacího ceremoniálu Grant
Entry (slavnostní zahájení s vlajkami a hymnami), kdy jsem měla tu čest vézt americkou
vlajku. Dělá se na každém začátku sezony rodea. Účast na tomto zahájení je slušnost a prestiž
každého zúčastněného jezdce s koněm, kteří jsou ochotni nést vlajky států. Na letošním
prvním rodeu jsem nesla vlajku České republiky. V podstatě ji může nést každý, kdo to
zvládne a kdo má koně, který se nebojí“.
Celé Moniky vyprávění jsem s obdivem poslouchala a žasla. Až ji zase příště potkám
v ošoupaných džínách a jak jinak než na koni v doprovodu psa Alpiho (Jack Russel Terier),
který ji mimochodem na závodech doprovází, smeknu, je prostě skvělá.
Zdena Malafová
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A zase odpady - dějiny elektrospotřebičů
Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických
spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou
inventuru, možná budete výsledným číslem sami
překvapeni. Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to
všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič
v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň
jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé
skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se
lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric
podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco
kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího
automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do
sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se
do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem
třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky
dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
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Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a
hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky
na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si
je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na
českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se
poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího
data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu
v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních
továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji
a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při
výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání
materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v
případě železa .Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního
systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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odsávání freonu z lednice
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Zpracovala Zdena Malafová
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