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„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali.
Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“
Konfucius
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,
i když už několikery regionální noviny zmiňovaly záplavy v naší obci, tak bych
chtěla i za mě připojit pár vět.
Je mi srdečně líto občanů a vlastníků nemovitostí, kteří byli těmito přívalovými
dešti zasaženy a jejich nemovitosti zaplavovalo bahno z polí v severovýchodní
části Kněževsi. Letošní jaro bylo na srážky podprůměrné, naopak sluníčko hřálo
až příliš, půda na polích a zahradách vyprahlá. Každý se těšil až zaprší a nebude
muset zalévat své zahrádky tak často a nepřijde o svou úrodu a oblíbené kytičky,
a zemědělci se modlili, aby nepřišli o svou úrodu.
Bohužel se stalo to, co jsme si ale v žádném případě nepřáli a to v příchodu
náhlých přívalových dešťů, které byly v Kněževsi čtyři s odstupem několika dní
od 24.5. do 12.6.2018 a které způsobili všem dotčeným nemalé škody. Za toto
období napršelo 203 mm srážek (zdroj L. Bazika, měření v čp.55), což je úhrn
srážek v minulosti za několik měsíců.
Městys ve dvou případech vyhlásil II. stupeň povodňové aktivity, kdy se vylil
Záhumenský potok v ulici Jižní. Na to obratem reagovalo Povodí Vltavy a.s. a
než se spustila druhá voda, potok vyčistili od plovoucích ostrůvků, které vytvořily
hráz. Nebýt tohoto zákroku, škody na majetku by byly daleko větší.
Z majetku městyse je poškozené fotbalové hřiště, které bylo několikrát
zaplaveno, víceúčelové hřiště, čerpací stanice ČOV, kamerový systém, zanešené
odtokové strouhy a propustky. Všechny škody jsou nahlášené na pojišťovně.
Městys se teď snaží co nejrychleji čistit tyto strouhy a propustky v majetku
městyse a zabránit dalším škodám, pokud přijde další přívalový déšť, což je
v dnešním nepříznivém počasí možné. Městys Kněževes začal jednat s Báňskými
projekty Teplice o možnosti řešení protierozního opatření proti splavování
dešťové vody z polí do obce Kněževes vybudováním suchých poldrů a několika
vodotečí a výsadbou stromů.
V čištění a odstraňování škod z naplaveného bahna jsou nápomocni i Družstvo
Agrochmel Kněževes a LUPOFYT s.r.o. Chráštany. Dále Povodí Vltavy, a.s.,
Krajská správa a údržba silnic a Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace v čištění svého majetku potoků a vodotečí a propustků.
Velké díky při pomoci patří také našim kněževeským hasičům a hasičům
zasahujících jednotek Krupé, Mutějovic, Kolešova, Lužné a profesionálních
jednotek z Rakovníka a Kladna.
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V závěru vám moc děkuji za vaši energii a zachování dobré nálady v takovéto
životní situaci.
Přeji Vám krásné letní dny plné sluníčka, které budou proložené mírnými
osvěžujícími dešti a našim dětem krásné prázdniny.
Alena Králičková

Velké „KO“

Dne 19.6.2018 dešťovou výpustí do Jižní ulice některý z kněževeských obyvatel
bydlící v severovýchodní části neodkanalizované obce vypustil obsah své jímky
se vším všudy. Následkem tohoto byly vyřazeny z provozu všechna čerpadla
(viz.obr. vlevo). Jejich oprava bude stát městys několik desítek tisíc korun.
Protože tato situace se opakuje, Městys požádá Odbor životního prostředí
v Rakovníku o další důsledné kontroly nepřipojených nemovitostí a tam, kde ještě
kanalizace není vybudována.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
v červnu
Dlouhá Marie
Malafa Josef
Minárová Vlasta
Saktorová Dagmar
Hornofová Věra
Fojtík Miloslav

v červenci
Slabá Jiřina
Vosmíková Anežka
Svatek Jaroslav
Vlková Anna
Česal Josef
Kučera Milan
Dutka Václav
Amlerová Irena
Kletečková Milena

V srpnu
Dvořáková Růžena
Pokorný Miloslav
Růžička Zdeněk
Vápeník Bohuslav
Konvalinka Čestmír

Vítáme nové děti
Matěj Nachtigal
Radka Zelenková

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Zlatou svatbu oslavili v dubnu Marie a Jaroslav Kočkovi.
V červnu slaví zlatou svatbu Jaroslava a Josef Pastorovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let hodně štěstí,
zdraví, radosti a vzájemné tolerance.
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Opustili nás
Milan Černý
Čest jeho památce.

Rumburská vzpoura a Kněževes?
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí Rumburské vzpoury, která propukla 21.
května 1918. Byla reakcí 721 českých (95%) vojáků náhradního praporu 7.
střeleckého pluku rakousko-uherské armády, na nedostatečné zásobování (vojáci
trpěli hlady), nevyplacený žold a šikanu německými a rakouskými důstojníky.
Tato první reakce se změnila na jasný cíl. Potáhneme na Prahu, přesvědčíme
cestou další posádky a skončíme s nenáviděnou válkou. V Novém Boru však bylo
toto protiválečné povstání krvavě potlačeno. Vůdci vzpoury byli popraveni, další
odsouzeni do vězení v Terezíně.
Jedinou přímou obětí byl tehdy 18ti letý Vojtěch Krumpos z Kněževsi, který
druhý den na následky
zranění zemřel. Byl tajně
pohřben na lesním hřbitově
v Novém Boru. Letos mu
byl hrob díky panu Josefu
Doškářovi (na fotografii,
úžasný člověk, člen Svazu
bojovníků za svobodu a
Československé
obce
legionářské,
který
se
zabývá historií a pátráním
po lidech, datech, atd. )
obnoven.
Foto:
obnovený
hrob
Vojtěcha Krumpose
(foto: archiv J.Doškáře)
„Pomník
popravených
vůdců vzpoury se stal pro
místní Čechy posvátným
místem, kde se scházely
tisíce lidí. Zastoupení zde byli především sokolové a později legionáři. Ještě v
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srpnu 1938 zde byl mimořádný legionářský sněm a přísaha věrnosti republice.
Dva roky na to nacisté vyhodili pomník do vzduchu a jeho trosky zakopali za
budovou WC vedle hlavního vchodu u Lesního hřbitova,“ připomíná Josef
Doškář.
Vojtěch Krumpos nebyl jediným kněževeským účastníkem vzpoury. Kněževeský
byl i Holín Josef, Kučera Alois, Nagl František, Anděl Karel (zemřel v Terezíně
na následky věznění). I další vzbouřenci pocházeli z Rakovnicka - ze Šanova,
Roztok, Hřebečníků, Krakovce, Krušovic, Bratronic, Sýkořic, Hředlí, Milostína,
Přílep, Olešné, Křivoklátu, Mutějovic a dalších obcí.
Osud všech odsouzených změnilo až vyhlášení Československé republiky v říjnu
1918, kdy byli amnestováni.

Kdo je vlastně Vojtěch Krumpos?
Narodil se v Nouzově, jako tříletý se se svými rodiči a sourozenci přestěhoval do
Kněževsi, kde postavili dům dodnes stojící v pražské ulici . Chodil do kněževeské
školy (v archivu se podařilo dohledat několik vysvědčení). Bohužel se nepodařilo
najít nikde žádnou fotografii.
V neděli 20. května u příležitosti 100. výročí převzala za Městys Kněževes
v Novém Boru pamětní medaili a knihu Vojenská vzpoura v Rumburku 1918 Od Rumburku po Nový Bor Zdenka Malafová. Kniha obsahuje konkrétní údaje,
fotografie, přepisy přímých účastníků a seznamy účastníků vzpoury.

Oprava pomníku učitele Václava Hornofa
Jak jste někteří zaregistrovali, na hřbitově
chybí pískovcový pomník
kněževeského učitele Vácslava Hornova (umělecký pseudonym), který věnovali
z vděčnosti „kněževeští studující“ v roce 1885.
Václav Hornof (nar. 21.9.1840 v Kněževsi čp. 59, zemřel 6.3.1874) učitel, básník,
překladatel, povídkář, spoluzakladatel obecní knihovny, první knihovník,
kronikář obce, zakladatel ochotnického spolku.
Tento pomník patří od roku 2014 mezi čestné hroby a stejně jako pomník kuchaře
Antonína Vojáčka ho bude opravovat Kamenictví Humpál z Rakovníka. Bude
provedeno očištění od zvětralých částic, mechů, doplněny chybějící části
ornamentů a římsy, vyplnění děr umělým pískovcem Petra od firmy Aqua Praha,
zhotovena nová deska s carrarského mramoru s vyzlaceným písmem dle textu na
původní desce, náhrobek bude impregnován.
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Oprava božích muk
V současné době jsou boží muka na kamenném podstavci s reliéfem Panny Marie
na Karlovarské ulici (u silnice před zahradami čp. 123) demontována. Restaurovat
je bude pan Jan Turský ze Sosně.

Kolik jsme vytřídili odpadu v roce 2017?
V roce 2017 jsme v Kněževsi vytřídili 40,906 t papíru, plastů a skla. Za toto
množství jsme od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. dostali 131.331,-Kč
zpět do pokladny obce. Tímto množstvím jsme z hlediska vlivu na životní
prostředí v přepočtu ušetřili 1 270 814 MJ energie.

Změna místa na separovaný odpad
Kontejnery na separovaný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapak) byly z ulice
Karlovarská mezi bytovkami přesunuty na severní část Václavského náměstí k čp.
38 (ubytovna družstva „U Malinů“).

Moje odpadky
To je společnost, se kterou městys řeší
budoucnost odpadového hospodářství.
Mají dobře zpracovaný projekt, osvědčený
v mnoha městech a obcích a fungující už
několik let. Je to zase poplatek na osobu,
ale motivující ke třídění a snížení tak
množství směsného odpadu v popelnicích.
Podle množství
vytříděného odpadu
bude snižován poplatek. Vše je vedeno
elektronicky a každá domácnost se bude
moci z domova podívat na svůj účet jaké
množství směsného a separovaného
odpadu vytřídila a kolik slevových bodů
nastřádala.
Podívejte se na vtipné video, které se
úspěšně šíří po celé republice.
https://www.youtube.com/watch?v=aWiUEZRqw-o

Kněževes na chytré mapě
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kudy vede
vodovod, kanalizace či plynovod? Změřit vzdálenost vedení od vašeho pozemku?
Podívat se na územní plán? K tomu všemu stačí pár kliknutí do mapové aplikace
na internetu.
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Představujeme vám Cleerio mapovou aplikaci naší obce. Tato mapová aplikace
se podobá klasickým internetovým mapám, ale obsahuje mnohem více informací.
Jedná se o soubor map doplněný o podklady z našeho úřadu. Spoustu
zajímavých a potřebných informací tak máte dostupných hned, aniž byste museli
dojít na úřad, nebo informace vyhledávat jinde. Aplikace je online a přístupná
odkudkoli a kdykoli, navíc je velmi jednoduchá, vyzkoušejte si ji.
Do mapové aplikace se dostanete z odkazu na našich webových stránkách
www.knezeves.cz (v levém sloupci na titulní straně), nebo rovnou po zadání
webové adresy mapové aplikace https://maps.cleerio.cz/knezeves do
internetového prohlížeče. Mapová aplikace byla navržena tak, aby zpřístupnila
důležité informace všem zájemcům a zároveň nám pomohla při správě obce.
Poskytuje informace z katastru nemovitostí, evidence majetku a vybavení obce,
územní plánování apod.
Po otevření aplikace se zobrazí ortofotomapa (letecký snímek) našeho území a
ovládací nástroje aplikace. Ty obsahují panel s Nástroji jako je měření
vzdálenosti a ploch, tisk, zobrazení legendy, nebo zjištění vlastníka přes
Nahlížení do KN (nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK). Vlastníka pozemku
nebo budovy zjistíte tak, že vyberete nástroj Nahlížení do KN a na mapě kliknete
na požadovaný pozemek nebo dům. Na samostatné stránce se zobrazí informace
o vlastníkovi.
Přehled informací neboli vrstev, které jsou v aplikaci, najdete v levém menu, nebo
pod symbolem „Vrstvy“ v horní liště. Všechny vrstvy a mapy můžete vzájemně
prolínat díky nastavení průhlednosti, kterou rozbalíte šipkou vedle každého názvu
vrstvy. To uplatníte zejména při prohlížení historické mapy z 19. století pro
porovnání s dnešním stavem rozvoje území, nebo při zobrazování pozemků a
budov vedených v katastru nemovitostí dle využití, počtu vlastníků nebo
v majetku obce.
V aplikaci si můžete zobrazit katastrální mapu s hranicemi pozemků a
průběhy inženýrských sítí jako je kanalizace, vodovod, plynovod a
telekomunikace. Dále můžete prohlížet územní plán. Veškeré vrstvy lze
vzájemně kombinovat a prolínat pomocí zmíněné funkce průhlednosti. Získáte
tak komplexní přehled nad územím, které vás zajímá, a to z pohodlí domova.
Náš úřad má k dispozici rozšířené možnosti mapové aplikace, které slouží pro
administraci údajů potřebných při správě majetku obce. Do budoucna plánujeme
mapovou aplikaci Cleerio rozšiřovat o další užitečné vrstvy.
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Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapová
aplikace obsahuje a umí. Adresa je https://maps.cleerio.cz/knezeves.

OBR – Zobrazení vedení inženýrských sítí společně s katastrální mapou

OBR – Obecní a státní pozemky
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OBR – Územní plán.

OBR – Přehled funkcí mapy. Přes nástroje můžete měřit vzdálenosti nebo zjistit vlastníka.
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Ze života mateřské školy
V naší mateřské škole se stále děje něco zajímavého a děti zde rozhodně nezahálí.
Ty předškolní se připravují na práci ve škole a i pro ty mladší je připraveno také
mnoho zajímavých činností.
Každý měsíc navštěvuje naši
mateřskou školu nějaké divadlo s
pohádkou
nebo
poučným
příběhem.
Ani na tradici masopustu jsme
nezapomněli. Oslavili jsme ho
karnevalem, při kterém se děti
vydováděly a předvedly se v
mnoha
krásných
kostýmech.
Na velikonoce jsme společně
připravovali výzdobu školky a
vyráběli velikonoční dárky, které si
děti odnesly domů. Naučili jsme se
několik velikonočních koled,
abychom s dětmi zachovali tradici
velikonočního
koledování.
Koncem dubna na školní zahradě
proběhlo čarodějnické dopoledne
plné soutěží a her. Děti si za jejich
odvážné výkony odnesly pár
sladkostí a dopolední rej čarodějnic
jsme
zakončili
spálením
čarodějnice
na
hranici.
Na Den matek děti vyráběly dárky
a přáníčka pro maminky. Malé děti pro maminky vypěstovaly fialku v květináči,
o kterou pečovaly od měsíce října a když jim začala v květnu kvést, měly z ní
velikou
radost.
Malé děti se také byly podívat na hospodářském dvorku na živá zvířátka a jejich
mláďata. Měli možnost si je osahat a podívat se , kde žijí, čím se živí a také je
nakrmit . Byl to pro mnohé velký zažitek.
Červen bude na akce asi nejbohatším měsícem. Hned začátkem června oslavíme
Mezinárodní den dětí, a to hned dvakrát. Napoprvé to bude zábavný program pro
děti v mateřské škole a hned druhý den dopoledne v základní škole, kde pro nás
již
tradičně
připraví
školáci
soutěže
a
hry.
Chtěli bychom poděkovat mamince malého Honzíka, která přinesla dětem k
jejich svátku lentilky, mamince malé Denisky za spoustu lentilek a gumových
medvídků a rodičům Adrianky, kteří dětem přinesli dva melouny a dvě
bedýnky jahod.
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Ještě jednou děkujeme, děti si moc pochutnaly.
Místnímu Českému svazu žen děkujeme za finanční příspěvek, který jsme
využili k nákupu sladkostí a drobných dárků pro děti na soutěže v mateřské
škole k Mezinárodnímu dni dětí.
V červnu starší děti ještě pojedou vlakem do Berouna za medvědy a předškoláci
se vypraví do rakovnického muzea a vlakem na hrad Křivoklát.
Ve druhé polovině června čeká předškoláky slavnostní rozloučení se školkou, na
které si připravují krátké vystoupení, zakončené pasováním na školáky.
Přejeme dětem i jejich rodičům hezké prázdniny plné odpočinku, ale i krásných
společných
zážitků.
Budoucím školáčkům přejeme, aby jejich vstup do další životní etapy splnil jejich
očekávání, aby jim zůstal jejich zájem o vše, co se kolem nich děje a aby měly ve
škole štěstí na dobré učitele, které se zajímají o současné trendy ve vzdělávání a
kterým jde především o děti. A hlavně, aby měly štěstí na pravé kamarády, bez
kterých to v životě nejde. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a aby prožívaly
co nejvíc školních úspěchů.
Na ostatní děti se budeme těšit zase po prázdninách

za mateřskou školu Yvona Tvrzová

foto z archivu MŠ
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Řeč dětí v předškolním období – zdravý vývoj řeči.
V současné době se v mateřských školách vyskytuje stále více dětí s
logopedickými vadami. Tento problém se týká i naší MŠ. Výslovnost dítěte se
během čtvrtého a pátého roku dítěte spontánně upravuje. Pokroky v řeči dětí jsou
patrné také ve větné skladbě. S vývojem řeči dochází u dítěte i k rozvoji poznatků
o sobě a okolním světě. Pětileté dítě dokáže užívat rozvinuté věty. Nejlepší, co
můžeme pro naše děti udělat je povídat si s nimi, vyprávět jim a také jim dát
možnost mluvit s námi. Stane-li se nám, že dítě používá slova v nesprávném
tvaru,slovo zopakujeme, ale ve správném tvaru, nebo zopakujeme celou větu s
vhodnějším výrazem.
Děti před nástupem do školy, tedy mezi pátým a šestým rokem už dokážou
vyprávět příběh podle obrázkové knihy. Používají časové pojmy, řeknou své
jméno a bydliště a v jejich řeči se už nevyskytují téměř žádné dysgramatismy.
Dítě v tomto věku dokáže komunikovat, poskytuje a přijímá informace. V
průběhu předškolního období postupně mizí patlavost, přetrvávají jen problémy s
obtížnými písmeny ( ř,r,č,l), které se však většinou do nástupu do školy samy
upraví. Případné větší problémy bývají řešeny s logopedem.
Vyvíjení výslovnosti je individuální. Je dobré ohlídat si, když třeba čtyřleté dítě
ještě neměkčí. Tehdy už potřebuje pomoci. Stejně tak, když zaznamenáme
nějakou artikulační vadu, která by se bez zásahu logopeda a naší pomoci mohla
zafixovat. Je velkou chybou, pokud nevyhledají rodiče dítěte pomoc užívá li dítě
po třetím roce jen izolovaná nebo výrazně zkomolená slova. Zde je nutné, aby se
rodiče domáhali toho, aby jim pediatr dal doporučení k logopedické péči. Je
velkou chybou myslet si, že se slovní zásoba dítěte rozvine sama. Pokud si rodiče
myslí, že mohou jít k logopedovi až bude mít jejich dítě dostatečnou slovní
zásobu, že bez slov nebude možné s dítětem pracovat – je to omyl, který vede k
tomu, že se dítě dostane k logopedovi pozdě. Není pravdou, že správná doba pro
zahájení
logopedické
péče
je
kolem
pěti
let
věku
dítěte.
Dávejte dětem dostatek prostoru k samostatnému řečovému projevu. Nejste- li si
jistí zda navštívit logopeda, poraďte se s učitelkami v MŠ, které jsou s vašimi
dětmi denně ve styku a dobře znají problémy řečového vývoje vašich dětí.
Všichni jsme si vědomi toho, že vstup každého dítěte do základní školy je i pro
celou rodinu velmi důležitým životním mezníkem. Hledejme proto společně
cesty, aby byl vstup do ZŠ co nejplynulejší, nejpřirozenější a zároveň, aby byly
začátky učení v první třídě pro děti pozitivní, motivující a přinášely dětem pocit
sebejistoty a uspokojení.
Gregorová Dana
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Jak jsme prožili Den Země na naší škole
V letošním roce se naše škola aktivně zapojila do oslav svátku: Den Země. Žáci
se seznámili se základními informacemi o vzniku a původu tohoto svátku a
v rámci projektu pracovali na řadě rozmanitých úkolů se vztahem k přírodě a její
ochraně.
V přírodovědné části jsme si připomněli, jaká příroda nás obklopuje a proč je pro
nás důležitá. Povídali jsme si o naší planetě, o tom, jak chránit životní prostředí,
proč a jak třídit odpad atd. Vztah k přírodě jsme také vyjádřili formou výtvarného
zpracování na téma: „Pěkné místo k životu.“
Napsali jsme slohová cvičení na téma třídění odpadu a nakonec jsme se rozhodli,
že naší přírodě, zvláště té v blízkém okolí, pomůžeme tím, že jí zbavíme všeho,
co do ní nepatří – odpadků.
Rozdělili jsme žactvo do několika pracovních skupin a vydali jsme se do naší obce
na úklid. Děti se vrhly na čištění s velkým nadšením a odhodláním, které se brzy
projevilo plnými pytli, které jsme zanechali na smluvených místech u cesty
k odvozu a další likvidaci. Naše cesta vedla nejprve kolem areálu školy a dále
jsme se rozdělili, přičemž jedna skupina vyrazila směrem ke hřbitovu, kde cestou
dokázala naplnit čtyři velké odpadkové pytle a nakonec přidali ještě jeden u
popelnic na hřbitově. Jiné skupiny se vydaly cestou k sokolovně a do blízkého
okolí školy. Asi největší úlovek získali naši žáci v zahradě (parku), kousek od
hřiště, kde každá skupina nasbírala dalších více než pět plných pytlů smíšeného
odpadu.
Dětem se pomoc přírodě moc líbila a úklid si náramně užily. Zaznamenali jsme
kladné ohlasy i z řad obyvatel a vedení našeho městysu.
Celá akce měla navíc
výchovný charakter a
věříme, že zapůsobila i
preventivně, proti dalšímu
znečišťování
prostředí,
protože děti si své práce
váží a nechtějí, aby jim jí
kdokoliv kazil.
Těšíme se na to, jak nám
příroda naši péči oplatí
tím, že nám umožní,
abychom se z ní radovali,
třeba
hned
poslední
květnový
týden
na
pobytové exkurzi ve Višnové.
foto z archivu ZŠ
David Fast, třídní učitel
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Český den boje proti rakovině
Ve středu 16. 5. 2018 se žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Kněževes aktivně zúčastnili již
po osmé celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Letos v rámci
dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění bylo tématem
„Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku“. Jak bylo vidět tento den ve
zpravodajských relacích, tak do této akce se zapojila i řada nejvyšších ústavních
činitelů ČR.
Spolu se svojí třídní učitelkou nabízeli tradiční žluté kytičky s vínovou
stužkou za symbolickou, minimální částku 20 Kč v katastru Městyse Kněževes.
Navštívili všechny třídy ZŠ, úřad městyse, místní mateřskou školu, obchody i
některé firmy působící v
obci. Bohužel, letos
sbírce nepřálo počasí. V
období
dlouhodobého
sucha zrovna tento den
vydatně pršelo, takže
ulice
byly
takřka
liduprázdné. Nicméně 8
promočených žáků naší
školy vybralo celkem
2 540 Kč oproti loňské
částce 2 080 Kč. Tedy o
počasí to určitě není …
foto z archivu ZŠ

Děkujeme všem těm, kteří se o tuto částku zasloužili a pomohli smysluplné věci.
Mgr. Eva Švarcová, třídní učitelka

Mléko a ovoce do škol
V rámci zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, ovoce a
zeleniny je naše škola zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina
do škol.“
Do školy nám firma LAKTEA dodala zdarma ochutnávkové koše obsahující
různé druhy mléka a mléčných výrobků. Uskutečnili jsme s dětmi ochutnávku
mléčných produktů s aktivitami a různými činnostmi.
Cílem bylo, aby si děti uvědomily důležitost a pravidelnost konzumace mléka a
mléčných výrobků, dozvěděly se řadu zajímavostí a aby věděly, jakou úlohu plní
mléko ve výživě člověka.
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Děti ochutnaly spoustu výrobků z mléka. Některé jim chutnaly, některé neznaly,
některé chtěly ochutnat znovu. Pomocí pracovních listů si zopakovaly informace
o hospodářských zvířatech a jejich mláďatech, o výrobě mléka, ale také o různých
mléčných produktech. Pomocí videa z internetu zhlédly dojení, výrobu sýru,
jogurtu, tvarohu, másla, nanuků.
Mezi sebou zjišťovaly oblíbenost a neoblíbenost jednotlivých druhů mléčných
výrobků. Také hlasovaly o nejoblíbenější zdravý výrobek. Zahrály si hru „Hádej,
kdo jsem?“, kreslily zvířátka, která nám umožňují vyrábět mléčné výrobky.
Cílem obou projektů je zlepšit stravovací návyky dětí, a proto všichni žáci
dostávají každý týden krabičku neochuceného mléka a také čerstvé ovoce a
zeleninu. Projekt „ Ovoce a zelenina do škol “ přispívá k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny, pomáhá bojovat proti dětské obezitě.
K podstatnému zvýšení účinnosti celého projektu přispívá právě bezplatná
distribuce ovoce a zeleniny do školy, podpořená doprovodnými vzdělávacími
programy jako např. „Ochutnávkové koše“, které obsahují různé druhy ovoce a
zeleniny.
Třídní učitelé seznámili žáky s jednotlivými druhy a žáci pak zábavnou formou
ovoce a zeleninu zkoumali. Rozpoznávali je po hmatu a zkoumali vůni. Po
rozkrájení jednotlivé druhy ochutnávali. Snažili se zapamatovat si co nejvíce
druhů a hlavně se naučili jejich správné názvy a nyní mohou vymýšlet recepty
k jejich
zpracování.
Jarmila Tesařová, Mgr. Eva Švarcová, třídní učitelky

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V pátek 18. května 2018 jsme se účastnili okresního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů v Klubu DDM v Čermákových sadech a na dopravním hřišti.
Akce proběhla ve spolupráci s BESIP, který dodal i krásné ceny. Nejdříve žáci
psali test z pravidel silničního provozu, u kterého se docela zapotili :-) Dále
účastníky čekala jízda podle pravidel na dopravním hřišti, kde si mohli vyzkoušet
své teoretické znalosti pod dohledem dopravní policie. Pak nás čekala jízda
zručnosti, při níž překonávali různé překážky - slalom, projetí brankou, přejíždění
přes překážky, jízdu v ''osmičce'', přeskok prkna, přenášení pohárku s vodou,
přesné brzdění atd. Při této soutěži děti ukázaly, nakolik zvládají přesné řízení
jízdního kola. Nakonec předvedly znalosti zásad poskytování první pomoci.
Dohlíželi na ně při tom zkušení zdravotníci.
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Naše škola obsadila krásné třetí místo. Zasloužilo se o to družstvo čtvrťáků a
páťáků ve složení: Filip Svatoň, Karolína Žižková, Tomáš Liprt a Kristýna
Brabcová. Soutěž jsme si všichni moc užili a z cen jsme měli ohromnou radost.
Alena Poštová, vychovatelka

Rybářský spolek Kněževes
Tento rok začínal opět vydařeným plesem. Přišlo více lidí než vloni a bylo to znát.
Parket solidně zaplněn, hudba hraje na plné pecky, všude samé usměvavé
obličeje, a tak to má být. Letos jsme tombolu obohatili o přes metr dlouhého
sumce. Snad ten, kdo ho vyhrál, si pochutnal.
V květnu jsme uspořádali rybářské závody pro dospělé. Přijelo zase mnoho již
známých rybářů z různých koutů
Česka. Nejen, že si dobře u nás
zachytají, ale líbí se jim i kvalita
obslužnosti, dobré pivo a
v neposlední řadě i chutné
uzeniny. O poctivosti při vedení a
vyhodnocení závodů již ani
nemluvím,
to
se
stalo
samozřejmostí. Letos se vydařilo
počasí, takže ryby braly po celý
den. Na břeh se podívalo přes 630
kapříků, a to už je nějaká porce.
Na prvním místě se umístil pan
Prokeš Milan s 1536ti body, na
druhém pan Pánek Petr s 1397mi
body a na třetím pan Charvát
Lukáš s 1265ti body. Podle reakcí
závodníků jich byla drtivá většina
rybolovem nadšena a domů odjížděli spokojeni.
foto:archiv RS
V červnu jsme uspořádali dětské závody. Při nich již tak pěkné počasí nebylo, i
když nepršelo, ale tlak na ryby nepůsobil dobře. Už se tolik ryb nechytilo, ale
přesto byly vidět pěkné dvou až tří kilové kousky. Na prvním místě se umístil
Laitner Matouš se 451 body, na druhém Dvořák Tomáš se 431 body a na třetím
Pisár Honza se 430 body. Jak je vidět, bylo to těsné. Všechny děti byly odměněny
jak rybářskou bižuterií, párky v rohlíku, tak sladkostmi. Zde bych chtěl poděkovat
jak Městysu Kněževes za finanční dar, tak rodině Vrábíkových za sponzorský dar.
Dětem moc chutnal.
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Nyní se zaměříme na brigády. Je čas začít sekat trávu, udržovat břehy okolo
rybníků čisté a v pořádku.
Přejeme všem hezké léto, užijte si dovolenou a prázdniny !
Miroslav Vondruška

Fotbalové dění v Kněževsi
FK Kněževes, z.s. by rád tímto článkem přiblížil a seznámil kněževeské
spoluobčany se svoji činností v první polovině roku 2018 a sportovními výsledky
z právě skončené fotbalové sezóny 2017/2018.
V tomto roce jsme opět zdárně spolupořádali či pořádali akce: „3.Spolkový
ples“ a „Pálení čarodějnic“. Dle celé řady kladných ohlasů se obě akce zdařily,
což je pro nás impuls pro přípravu dalších ročníků.
Naši členové se i letos jako každou sezónu starají o fotbalová hřiště a
zázemí, kde každoročně odpracují při údržbě a přípravě hřišť mnoho
brigádnických hodin, za což jim patří veliké díky (mj. sekání hlavního a
tréninkového hřiště a jejich okolí, lajnování, úklid fotbalových kabin, čištění
odvodňovacích kanálků atd.).
Letos v létě má proběhnout výměna zavlažovacích postřikovačů, které jsou
stále původní od otevření hřiště po rekonstrukci v roce 2003 a již nejdou opravit
(netěsnost, nerovnoměrná závlaha, ztráta tlaku). Ovšem předtím bude potřeba dát
dohromady fotbalové hřiště, které po přívalových deštích (začátek června)
pokrývá téměř z poloviny nános splavené červenice, i proto jsme museli 3
poslední domácí utkání odehrát v azylech u mužstev z okolních obcí. Doufáme,
že se podaří hřiště dát do začátku příští sezóny dohromady.
Fotbalový souhrn sezóny 2017/2018
Do fotbalové sezóny 2017/2018 přihlásil náš klub 2 týmy dospělých a 1
mládežnický (mladší žáci). K 1. červnu 2018 měl klub 95 členů (z toho 43 členů
mladších 18ti let). Oproti předešlým sezónám došlo ke snížení počtu
mládežnických mužstev z důvodů odchodu „silných“ ročníků do kategorie
dospělých a řady nadějných hráčů do rakovnických klubů hrajících vyšší soutěže.
I tak v nadcházející sezóně bude v klubu nadále působit minimálně 1 družstvo
mládeže (nepřetržitá výchova mládeže v FK probíhá již od roku 2003).
Historickým úspěchem byl „zlatý hattrick“ v Okresním poháru dospělých.
FK Kněževes obhájil vítězství ze sezón 2015/2016 a 2016/2017. Tento výkon
nedokázal žádný jiný tým v historii okresu Rakovník! Velká gratulace patří všem
členům úspěšného týmu.
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A - tým Okresní přebor: Po rozpačitém začátku podzimu (dovolené, přestupy,
zranění, disciplinární tresty) se v jarní části mužstvo probralo, když ztratilo pouze
4 body ve 12 zápasech, a vyhouplo se na konečné 2.místo!
Okresní pohár: Podzimní povinné výhry v prvních kolech v Řevničově a
Pustovětech a poté vybojované semifinále s Roztoky poslaly náš tým do jarního
finále. Ve finále jsme koncem května změřili síly s Lišany a po výhře 3:1 slavili
vítězství!
B - tým IV.třída: Podzimní výsledky jako na houpačce + nepovedené jarní
výsledky odsunuly béčko až na 8.pozici v konečné tabulce IV.třídy.
Mladší žáci
Okresní přebor: Naši žáčci se po suverénním jaru, kdy z 8 zápasů nepoznali
hořkost porážky a všechny týmy porazili, posunuli na celkové 3.místo z 9 týmů
rakovnického přeboru.
(pozn. podrobné výsledky a tabulky najdete na www stránkách: fotbal.cz)
Poděkování patří všem hráčům, členům, trenérům, funkcionářům,
fanouškům a také sponzorům, bez kterých by činnost klubu nebyla možná a natož
úspěšná. Děkujeme: Městysu Kněževes, Řeznictví a uzenářství Vrábík,
Agrochmelu Kněževes, HACOMu a firmě BASF.
J.Vršecký,předseda FK Kněževes, z.s.

Vítěz Okresního poháru dospělých okresu Rakovník pro sezónu 2017/2018 (archiv FK
Kněževes)
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Gratulujeme Kačce a Honzíkovi Pisárovým
Na Mistrovství České republiky ve
stolním tenise letos v květnu se Kačka
stala
nejúspěšnější
hráčkou
šampionátu, když si odvezla titul mistra
ČR ve čtyřhře s deblovou kamarádkou
Monikou Pařízkovou a druhé místo
z kategorie jednotlivců mladších žáků. I
v příštím roce bude Kačka hrát
v kategorii mladších žáků, odkud
většina soupeřek přejde do vyšší
kategorie.
Na Velké ceně Prahy taktéž v květnu
získala v reprezentačním dresu ČR
zlato
v družstvech
a
stříbro
v jednotlivcích.
Z červnového Mezinárodního turnaje
minikadetů v Litvě přivezla stříbro
v deblu
s Adélou
Sazimovou.
V jednotlivcích se Kačka umístila mezi
8
nejlepšími
hráčkami.
foto: archiv Petra Pisára

Na Mistrovství republiky staršího žactva získal Honzík Pisár bronz ve čtyřhře se
Šimonem Bělíkem z Ostravy. V jednotlivcích skončil mezi osmi nejlepšími.
Na Velké ceně Prahy se Honzík umístil také osmi nejlepšími v jednotlivcích.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

Kolešovka 2018
Přijďte se v létě svézt parními vlaky na Kolešovce. Výlet vlakem lze spojit s
návštěvou železničního muzea v Lužné u Rakovníka a v Kněževsi, kde je tomuto
účelu vyhrazen hodinový pobyt. Projížďku vlakem lze také kombinovat s
cyklovýletem, Vaše kola jsou přepravována ve vlaku zdarma. V historické
soupravě je také řazen bufetový vůz nabízející občerstvení a upomínkové
předměty. Každou sobotu od 7. 7. až do konce prázdnin jsou v provozu 2 páry
vlaků na trase Lužná u Rakovníka – Krupá – Kolešovice a zpět. Letos slavíme
135 let trati Krupá – Kolešovice. Provoz na trati byl zahájen 15. 9. 1883.
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PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 7 • 14
• 21 • 28. července a 4 • 11 • 18 • 25.
srpna 2018

pozn. hodinový pobyt v žst. Kněževes je určen k prohlídce expozice na vlečce
Kněževes
21



poloviční jízdné: děti od 3 do 15 let a důchodci



rodinné jízdné: 2 dospělí a 2 děti od 3 do 15 let



přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma



jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích historických vlaků



místenky jen pro skupiny od 30 osob, objednávky na info@khkd.cz týden
předem



ve všech uvedených vlacích neplatí žádné další slevy a jízdní výhody

135 let trati Krupá – Kolešovice
Historie jedné z prvních místních drah u nás se začala psát na začátku poslední
čtvrtiny předminulého století. Koncesní listinu obdrželi 17. května 1882
železniční podnikatelé J. Muzika a K. Schnabel. Ještě téhož roku, výnosem
Ministerstva obchodu z 25. října, se koncese přenesla na Buštěhradskou dráhu.
Ve dnech 2. až 6. dubna 1883 se konala politická pochůzka a 26. května 1883
obdrželo podnikatelství Antonín Hondel z Chocně stavební koncesi. Práce na
stavbě dvanáct kilometrů dlouhé tratě probíhaly díky příznivému terénu velmi
rychle. Na stavbě pracovalo denně průměrně 330 dělníků a již 10. září 1883 se
mohla konat technicko-policejní zkouška. Téhož dne byla vydána provozní
koncese. Všeobecný provoz na trati byl slavnostně zahájen 15. září 1883
vypravením prvního vlaku z Kolešovic v 8.45 hodin.

PLASTY - Kvůli naší pohodlnosti je planeta na pokraji globální
plastové kalamity
Více než 100 let po vynálezu plastu jsme se na něm stali závislí. Dychtili jsme po
výrobku, se kterým bude život levnější, rychlejší, jednodušší. Po století jsme plast
nekontrolovatelně vyráběli a používali. Dnes je jím zaplaven celý svět
a pohodlnost se přehoupla v krizi. S plastem se setkáváme každičký den –
a bohužel už nejen v nejrůznějších formách výrobků, ale i v jídle, nápojích
i přírodě. Plast prostoupil do potravinového řetězce a začíná se objevovat v našich
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plicích, žaludku i v krvi. Vědci teprve začínají zkoumat zdravotní následky,
nicméně je očividné, že plast má na náš organismus i svět obrovský vliv.
Od
začátku
výroby
jsme
vyprodukovali asi devět miliard tun
plastu. A třetina byla určena
k jednorázovému
použití;
rychlé
spotřebě a ještě rychlejšímu vyhození.
Brčko, které si na pár minut strčíme do
pití, se v přírodě rozkládá 200 let. Plast
se často ocitne v oceánech, kde zabije
přes 100 000 mořských živočichů ročně.
Před pár dny svět obletělo video velryby,
která uhynula v Thajsku poté, co
spolykala více než 80 plastových
sáčků. Velryby mrtvé kvůli plastu byly
nalezeny na pobřeží i v Norsku nebo ve
Španělsku.
Ve vodě každoročně skončí 13 milionů
tun odpadu. Zaplavena jsou i pobřeží,
například ve Velké Británii se jeho objem
na plážích za posledních 20 let
zdvojnásobil. A vyhlídky do budoucnosti
jsou ještě děsivější; světová produkce
plastu by se v následujících 10 - 15 letech
ještě měla raketově navýšit, jen letos se
očekává výroba 360 milionů tun. Někteří
lidé už začínají odmítat plastová brčka
a příbory, čistí pláže a pobřeží, přemýšlejí o tom, co kupují. A pokud se k plastu
zodpovědně
začne
stavět
ještě více lidí,
prodejci budou
nuceni
hledat
alternativy.
Firmy by si tak
měly zakládat na
ekologickém
přístupu a být
zodpovědné za
životnost svých
výrobků.
23

Snad se dočkáme nějakého
aktivního přístupu naší vlády,
která by se měla zasadit
o tvrdší zákony směrem
k produkci
a konzumaci
plastu.
Pokud zamezíme znečištění
plasty, zachráníme cenné
ekosystémy, zmírníme změnu
klimatu, ochráníme biodiverzitu, a tím i lidské zdraví.
zdroj:Reflex

Začněme se chovat jako zodpovědní spotřebitelé.

Připravuje se:
o 20. ročník Kněževeské chmelové šišky – 25.8.2018, v parku u
kostela, od 14.00 hodin
o Zábavná schow s Romanem Štabrňákem (znáte z Ordinace
v růžové zahradě aj.) a Ernestem Čekanem,
1.11.2018, v sokolovně, od
19.00 hodin, za 220,-Kč,
program plný písniček,
humorných scének a kouzel.
Občerstvení zajištěno.
Vstupenky nebo závazná
rezervace jsou k mání
v kanceláři úřadu (tel. 313582206).

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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