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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Z veřejného zasedání 8.1.2019
Zastupitelé schválili
 Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje zastupitelstvo rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby „ Kanalizace
Kněževes – IV. a V. etapa.
Vítěznou firmou byla vybrána firma Horák-stavební a obchodní společnost
s.r.o., IČ: 4132668, se sídlem U Kotelny 349, 405 02 Děčín s nabídkovou
cenou 19.853.885,05 Kč bez DPH a na doporučení hodnotící komise
zastupitelstvo městyse schvaluje podepsat s vybranou firmou smlouvu o dílo na
realizaci stavby „ Kanalizace Kněževes – IV. a V. etapa (jedná se o ulici
Pražskou ke kolejím směr Chrášťany, Krátkou, U Haldy, Libušina ke kolejím
směr Rakovník).
Z veřejného zasedání 29.1.2019
Zastupitelé schválili
 rozpočtové opatření č. 10
 vyřazení drobného hmotného investičního majetku městyse Kněževes
 Výroční zprávu o poskytnutí informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999, o
svobodném přístupu k informacím
 Dodatek č. 12. k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
na pečovatelskou službu, smlouvy ze dne 31.10.2007, Okresní pečovatelská
služba Nové Strašecí o.p.s., Čsl. Armády 1166, 270 01 Nové Strašecí, IČ:
27641163
 Dodatek č. 14. Smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pro
obecní knihovnu, městys Kněževes poskytne Městské knihovně Rakovník
částku 5.000,- Kč na nákup knižního fondu pro Obecní knihovnu Kněževes na
rok 2019
 Dohodu o narovnání č. 6440-MDN5-2019-001 Ministerstva obrany ČR za
využití pozemků k podnikatelským účelům v areálu benzinol, městys provede
úhradu narovnání od 1.7.2018 do 31.12.2018 vyměřené částky 15.609,52 Kč.
 připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“, dne 10. 3. 2019
vyvěšením tibetské vlajky
 příspěvek na činnost Rybářského spolku Kněževes na rok 2019 ve výši 21.400,Kč
 odpuštění poplatku za pronájem sokolovny za účelem konání Spolkového plesu
dne 2.2.2019 ve výši 3.000,- Kč
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 poskytnutí finančního příspěvku na činnost Mysliveckého spolku PřílepyKněževes na rok 2019 ve výší 20.000,- Kč
 poskytnutí finančního příspěvku na činnost Svazu zdravotně postižených
Rakovník, z.s., klub Kněževes na rok 2019 ve výši 15.000,- Kč
 podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj Program 17d8210G –
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů – oprava křížku u cesty k nádraží
 podání žádosti o dotaci: Výzva MAS č.4 , Fiche 3. Pozemkové úpravy, Žádost
o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 20142020 – řešení zeleně v severozápadní části obce za česačkami
 podání žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu
2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek
určených ke společenskému využití – budova stájí čp. 102
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
využívání a odstraňovaní komunálních odpadů na rok 2019 ve výši 700,- Kč/rok
pro osobu trvale hlášenou v obci, 700,-Kč/rok na nemovitost určenou k rekreaci
 OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání a odstraňovaní komunálních odpadů
 Příkazní smlouvu na stavební dozor „Kanalizace Kněževes - IV a V etapa“
Josef Kubař, Okružní 2480, Rakovník, Investiční činnost ve výstavbě IČ:
16982819
 Příkazní smlouvu na stavební dozor „Kanalizace Kněževes - IV a V etapa“
RAVOS.r.o. , Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník IČ / DIČ:47546662 / za
celkovou cenu ve výši 96.800,- Kč + 21% DPH 20.218 Kč
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2750/2018-SML Povodí
Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, za
jednorázovou finanční úplatu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé dotčení
pozemku, 3 pozemky celkem 30.000,.Kč.
 navýšení měsíčně poukazované částky vyplývající z nájemní smlouvy
s vlastníky nemovitosti (nájem za prostory, které užívá lékař pro dospělé) ze dne
24.8. 2005
 rozpočet finančních prostředků pro rok 2019 Základní a Mateřská škola
Kněževes, okr. Rakovník ve výši 1.950. 000,- Kč
Zastupitelé městyse berou na vědomí
 návrh na zadání studie revitalizace Václavského a Husova náměstí
 zprávu starostky o řešení protierozního opatření v severovýchodní části obce
 zprávu starostky o vypracování žádosti o dotaci na MAS na zeleň
 zprávu starostky o vypracování žádosti o dotaci z MAS na cyklostezku
 zprávu starostky o dílčím rozpočtu na rekonstrukci bývalých stájí v areálu
hospody č.p. 102
 podání žádosti o dotace z programu: Účelovou neinvestiční dotaci na výdaje
jednotek SDH obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z
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rozpočtu MV-GŘ HZS ČR – Výzva: Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
vybrané obce za rok 2019
Zastupitelé neschválili
podepsání nájemní smlouvy z důvodu nejasností v přípravě stavby D6 a
případných možných škod a ztrát pro Městys Kněževes, vzniklých vypovězením
nájmu,
zastupitelé pověřují starostku řešit stavby polních cest a dalších zařízeních
vyplývajících z plánu společných zařízení (PSZ) se Statním pozemkovým
úřadem (SPÚ) Rakovník a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) ČR
o úpravě projektové dokumentace D6 – (viz body e) a f) zápisu z jednání
zastupitelstva)
Nepřijaté usnesení
č. 43/ZM/19 Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku k
31.12.2018.

Vážení spoluobčané,
tak a máme tady jaro.
Zima nás letos moc nepotrápila, jen jednou jsme tu po dlouhé době zažili zimu,
jako tomu bylo dříve, jako z obrázku Josefa Lady. Zima jako na horách, kdy nám
za jeden den nasněžilo třicet centimetrů sněhu, na což již nejsme zvyklí. Techničtí
zaměstnanci obce a Družstvo Agrochmel Kněževes zajišťovali úklid sněhu
24hodin. Tam, kde se technika nedostala, tak děkuji občanům za pomoc s úklidem
a překonání dvou dnů tak zvané sněhové kalamity.
Nyní nás sluníčko pomalu vytahuje z obydlí k úklidu zahrad a zahrádek.
Vše začíná růst a pomalu rozkvétat. Už se těším na jarní paprsky, které nás všechny
nabijí energií.
I obec připravuje po zimě techniku na sekání trávníků a údržbu zeleně.
V letošním roce obci nebyl poskytnut z Úřadu práce z dotačního programu žádný
zaměstnanec na úklid veřejných prostranství. Pravda je, že i když udržovat pořádek
je starostí obce, bez zodpovědného přístupu obyvatel to prostě nejde.
Techničtí zaměstnanci obce by nemuseli dělat nic jiného, než hodinu po hodině
procházet obec a uklízet poházené papírky, vajgly, plechovky a nepořádek okolo
zastávek a nepořádku okolo kontejnerů. Vždyť i veřejný prostor je nás všech a
přispívá k lepšímu a příjemnějšímu životu v obci.
Proto nebuďme nevšímaví, snažme se i našim dětem vysvětlovat, že odpadky
patří do koše, proto, abychom měli obec krásnější.
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Také nás v letošním roce čeká opět velká stavební akce, pokračování výstavby
splaškové kanalizace.
Městys Kněževes obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu
splaškové kanalizace IV a V. etapy z Evropských strukturálních a investičních
fondů, z programu 11531 Operačního fondu životního prostředí 2014-2020
(OPŽP)
Dne 3. 4. 2019 budeme předávat staveniště firmě Horák - stavební a obchodní
společnost, s.r.o., IČ: 41326687, která byla vybrána v rámci veřejné zakázky
v zadávacím podlimitním řízení. Nabídka v zadávacím řízení splnila všechny
parametry a byla vybrána jako nejvýhodnější s předloženou nabídkovou cenou
19 853 885,05 Kč bez DPH.
Výstavba bude probíhat dle časového harmonogramu v ulici Pražská, Nová,
Libušina, Krátká, U Haldy. Budeme začínat v polovině dubna a bude trvat 12
měsíců a součástí výstavby jsou i kanalizační přípojky k nemovitostem.
Tak jako v II a III. etapě výstavby kanalizace budou s vlastníky nemovitostí před
výstavbou kanalizačních přípojek uzavírány smlouvy o smlouvě budoucí, zřízení
služebnosti (břemenu) s platností deseti let od zápisu v katastru nemovitostí a po
deseti letech, bude možno služebnost na žádost vlastníka nemovitosti nebo
městyse rušit vyjmutím za úplatu 5.000,-Kč městysi a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Vlastníci dotčených nemovitostí budováním kanalizace ve IV. a V. etapě se také
budou na základě smlouvy o příspěvku podílet na výstavbě kanalizace v obci
částkou 10.000,-Kč (jako v I, II a III. etapě). Smlouvy o příspěvku se budou
uzavírat po připojení nemovitosti na kanalizační řad.
Po napojení nemovitostí v kanceláři úřadu pak dohodneme podmínky platby za
stočné. V případě připojení nemovitosti jen na veřejný vodovod může vlastník
požádat o účtování stočného podle stavu vodoměru. Pakliže je do nemovitosti
přiveden i přívod z vlastní studny, bude účtováno 36 m3 na osobu a rok v rodinném
domě.
Výstavbou splaškové kanalizace budou opět zasaženi všichni obyvatelé Kněževsi
a proto prosím o pochopení a toleranci v situacích, které nastanou zejména
v omezení a ztížení dopravy a děkuji všem za trpělivost.
Přeji krásné jarní počasí.
Alena Králičková
starostka městyse
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Městysu Kněževes se podařilo
zajistit
finanční
prostředky
z Operačního programu Životní
prostředí na výstavbu IV. a V. etapy
kanalizace. Na tento projekt je
schváleno poskytnutí finanční
podpory z fondu EU, a to ve výši 10 779 465,25 Kč Kč. Celkové způsobilé výdaje
projektu dosahují částky 19 853 885,05 Kč.
Předmětem projektu je výstavba 3,13km hlavního kanalizačního řadu a
domovních kanalizačních přípojek. Díky realizaci projektu bude možno připojit
dalších 211 trvale bydlících obyvatel na stávající ČOV, čímž dojde k výraznému
snížení množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových i
podzemních vod. Již máme vydané písemné „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Nyní připravujeme veškeré podklady, které je ještě nutné na SFŽP doložit. Po
doložení všech dokumentů bude vydáno Změnové Rozhodnutí, ve kterém budou
upraveny konečné částky.
Dokončení fyzické realizace projektu je plánováno na duben 2020.

Chcete dostávat na váš email novinky umístěné na webových
stránkách obce?
V pravém sloupci na stránkách obce www.mestys-knezeves.cz je možnost pro
občany získávat informace jednodušeji, přímo na svůj email. Máte li zájem,
uvedete svou emailovou adresu, opíšete číselný kód. Na váš email přijde zpráva,
kterou potvrdíte. Pak už vám budou s vložením novinky administrátorem na
stránky, chodit zprávy ať už z úřední desky, kulturní rubriky a ostatních.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Gratulujeme.
v lednu

v únoru

v březnu

Kounovský František
Baumanová Věra
Marvanová Miluška

Donda Zdeněk
Rolcová Marie
Galová Václava
Mach Alois
Chvalovská Ivana
Bušta Jaromír
Fraňková Marie
Janotová Libuše
Votýpka Jaroslav

Ransdorf Václav
Vítovcová Miluše

V dubnu

v květnu

v červnu

Beran Emil
Skácelová Helena
Krůtová Marie
Bílek Zdeněk
Malafová Marie
Žemlička Josef
Prošková Květa
Čermáková Jiřina

Bazika Jiří
Panoška Vladimír
Dvořák Jaroslav
Litavcová Dorota

Malafa Josef
Gregor Svatopluk
Galo Josef
Hornofová Věra
Fojtík Miloslav
Milota Karel

Vítáme nové děti
Kristián Turko
Melanie Daniela Horváthová

Zlatou svatbu oslavili v prosinci Václava a Josef Galovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let hodně štěstí,
zdraví, radosti a vzájemné tolerance.
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Opustili nás
Václav Kučera

Josef Klůc

Dagmar Kučerová

Čest Vaší památce.

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 29.1.2019.

Odpady ze hřbitova
Během měsíce února byl odcizen neznámým pachatelem černý kontejner o
obsahu 1100 l na směsný odpad. V případě plného kontejneru odkládejte odpad
vedle. Myslím tím odpad ze hřbitova, né domácí a stavební odpad, jak je tomu
doposud. Děkuji za pochopení.

Směsný odpad
Od ledna letošního roku odpad z popelnic a sběrného dvora odváží sice stejná
firma Marius Pedersen a.s., ale už ne Kralovice, ale provozovna Rakovník.
Ve svozu popelnic se nic nezměnilo, zůstává svoz 1x za 14 dnů v pondělí lichý
týden. Už nyní je jasné, že termín ukončení skládkování se posune o několik let,
protože nejsme připraveni. Místo aby se množství odpadu snižovalo, je ho stále
velké množství.
Pro přehled uvádím množství vyprodukovaného odpadu v obci v roce 2018
v porovnání s rokem 2017.
2018 2017
Směsný komunální odpad
243 t 176,67
Objemný odpad
15,7 t 17,85
BIO
201 t 104
pneumatiky
2,58 t 0
Stavební odpad
12,8 t 15,09
Barvy, oleje
2,77 t 0,11
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Níže je uveden přehled dále tříděného odpadu

2018
16.7 t
19,33 t
0,44 t
13,63 t
13,66 t
1,26 t
0,18 t

papír

plasty
tetrapaky
sklo
dřevo
textil
Jedlý olej a tuk

2017
11,5
20,08
0,07
12,13
10,82
0,68
0,54

Za množství vytříděného papíru, plastů, skla a tetrapaků jsme za rok 2018 do
pokladny obce získali 142.182,-Kč. Ostatní komodity si odváží zdarma
jednotlivé firmy k dalšímu zpracování. Celkem jsme v roce 2018 vytřídili 65,2 t
odpadu.

Odvoz plastů a tetrapaků od domů
Protože tříděného plastu a tetrapaku ve žlutých a oranžových pytlích je méně,
sjednotili jsme vývozní termín na 1x za 14 dnů ve čtvrtek v sudý týden.

Připravuje se
Cirkus HAPPY KIDS – v úterý 2. dubna a ve středu
3. dubna, od 17.00 hodin, v parku u kostela –
profesionální představení pro děti i dospělé, tento cirkus
a lidičky v něm známe z minulého společného skvělého
vystoupení s dětmi z naší i okolní školy a školky.

Velikonoční výstava – 1. – 5. dubna, v zasedací místnosti
úřadu, opět se těšte na skvělé velikonoční dobroty
jesenických učňů, spoustu krásných nejen velikonočních
dekorací, dárků pro radost nebo inspiraci, letošní výstavu
obohatí obrázky Zuzany Honsové z Nezabudic.
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Beseda o hospicové péči - Hospic knížete Václava, o.p.s. – v úterý 9. dubna,
od 15,30 hodin, v zasedací místnosti úřadu
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a
zaměřuje se nejen na péči v oblasti zdravotní, ale i sociální,
psychické a spirituální. Jejím základním cílem je umožnit
pacientovi prožít co nejkvalitnější jeho poslední životní etapu.
Na besedě Vám pracovníci Hospice knížete Václava blíže představí
problematiku hospicové péče, její smysl, možnosti, cíle, principy,
formy a odlišnost v přístupu k nevyléčitelně nemocnému pacientovi v porovnání
s klasickými zdravotnickými zařízeními. Zároveň Vás seznámí se svým posláním,
cíli, formou, rozsahem a současným stavem poskytované péče.
Setkání s důchodci – ve středu 24.4.2019, v sokolovně, od 14.00 hodin
S programem vystoupí děti z naší základní a mateřské školy. Je připravena beseda
s Policií ČR ohledně „šmejdů“. Na co si dát pozor, jak se bránit, jak odolat
telefonickému nátlaku na různé nákupy a změny dodavatelů energií atd.
Sběr železa a papíru – v sobotu 13. dubna, od 8.00hod, pořádají místní hasiči
KNĚŽEVESKÁ DECHPARÁDA – v neděli 2. června, od 14.00 hodin, v parku
u kostela, MODRÁ MUZIKA, ÚHLAVANKA, VĚNOVANKA, KRAJANKA
Dětské TFA (železný hasič) – v sobotu 8. června, na hřišti, pořádají hasiči

Volby do Evropského parlamentu
v pátek 24. května 2019 od 14.00hodin do 22.00hodin
v sobotu 25. května 2019 od 8.00hodin do 14.00hodin
Volební místnost je umístěna v budově úřadu v přízemí
vedle pošty.
Právo hlasovat na území ČR do Evropského parlamentu má:
1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz a
 nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu
z důvodu ochrany zdraví lidu)
2. občan jiného členského státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz a
 nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
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 je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019)
 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu
z důvodu ochrany zdraví lidu)
Na zastupitelských úřadech ČR se volby do EP NEKONAJÍ.

Jaro v mateřské škole
Každým jarem se rodí mnoho mláďat, všechno raší a pučí, příroda se probouzí ze
zimního spánku. Jsme součástí přírody, tak se probuďme, využijme této energie k
novým začátkům, otevřme se novým zážitkům a zkušenostem. To, co nám nikdo
nikdy nevezme, jsou právě tyto zážitky a zkušenosti, ty nás posouvají vpřed.
Jděme jim s nastávajícím jarem s radostí a důvěrou vstříc.
A tak je to i u nás v mateřské škole. Všichni se moc těšíme na slunné dny, kdy si
děti budou hrát co nejvíce venku. Od podzimu stále něco vylepšujeme na školní

zahradě. Nakoupili jsme nové herní prvky, které děti využijí k dostatku pohybu a
zábavy. Ve vybavování a vylepšování stále pokračujeme a rádi bychom docílili
toho, aby se školní zahrada stala zároveň i přírodní učebnou.

11

Ve třídách si s dětmi povídáme o změnách v jarní přírodě, poznáváme jarní
kytičky, domácí zvířátka a jejich mláďata. Navštívíme hospodářský dvůr a
družstvo, abychom viděli zvířátka v reálné velikosti a prostředí. Nezapomeneme
ani na návrat ptáčků z teplých krajin, při vycházkách budeme děti upozorňovat na
měnící se stromy a keře a vysvětlovat jim nutnost naši přírodu chránit a chovat se
ekologicky. Hravou formou se naučíme třídit odpad, budeme si vyprávět nad
knihami, povídat si o dopravních prostředcích a chování na silnici, budeme se
připravovat na jarní vítání spojené s malým velikonočním jarmarkem, na který
budeme s dětmi vyrábět různé velikonoční dekorace, společným úklidem okolí
budeme oslavovat Den Země, těšit se na odpoledne čarodějnic, či připravovat se
na besídku ke svátku maminek. Budeme vyrábět překvapení pro maminky,
připravovat vystoupení, naučíme se novým písním, tanečkům a říkadlům.
V březnu nás čekají tři zastavení na hřišti s Honzíkem, Filípkem a Aničkou , kde
se formou pohádek a her budou děti seznamovat s možnými úrazy, jejich
ošetřením a pomocí kamarádům. Naučíme je pomáhat zraněným, nemocným a
hlavně
vědět,
koho
zavolat,
když
je
to
třeba
Malé děti se začaly seznamovat s některými jógovými pozicemi, motivovanými

zvířátky a říkadly, velké děti začaly se seznamováním se s hrou na flétnu. U obou
činností
je
velmi
důležité
naučit
děti
správnému
dýchání.
Školáci pravidelně navštěvují knihovnu, seznamují se s dětskými autory a
ilustrátory, vybírají si tam knihy, které si potom čtou před spaním. Také malé děti
12

se půjdou do knihovny podívat, je důležité, aby si děti již od útlého věku, vytvořily
vztah ke knihám a jejich následnému čtení .
S tím také souvisí naše poděkování maminkám, které si udělaly čas a přišly dětem
přečíst pohádku před spaním. V letošním školním roce jsme se totiž zapojili do
projektu ,,Celé Česko čte dětem“ a jsme rádi, že i někteří rodiče mají zájem nám
pomáhat rozvíjet vztah dětí ke knihám. Tím, že budete dětem každý den alespoň
chvíli předčítat, rozvíjíte u nich fantazii, představivost a hlavně slovní zásobu, což
je velmi důležité pro jejich další život.

Chtěli bychom také do našich plánovaných činností zapojit rodiče dětí, ať již
nápady nebo organizováním a přípravou akcí. Máme již dobrou zkušenost se
spoluprací rodičů, a to při výrobě podzimníčků, kterými nám oživili podzimní
zahradu, ale i výrobků na vánoční jarmark. Ukázalo se, kolik šikovných a
nápaditých maminek i tatínků ve školce máme. Moc si vážíme každého, kdo se
do
těchto
společných
akcí
zapojí.
Vše, co pro děti a s dětmi děláme , považujeme v rámci vzdělávání předškolních
dětí za velmi důležité. Je ale nutné to s dětmi provádět tak, aby to pro ně bylo
zajímavé a zábavné a oni si neuvědomily, že se vlastně učí.

Kolektiv učitelek MŠ
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SETKÁVÁNÍ DĚTÍ MŠ SE ŽÁKY ZŠ
„Už jsou tady“, ozvalo se ze zadní lavice, z
místa, kde sedí prvňáčci. Ti se už od rána
těšili na v pořadí druhou návštěvu kamarádů
z mateřské školy. Při této návštěvě školáci
předvedli předškoláčkům i paním učitelkám
z MŠ, jak už se naučili číst. Pochlubili se,
jak pěkně píší perem do písanky. Ukázali,
jak při výuce pracují na interaktivní tabuli.
Výuka, probíhající formou plnění úkolů na
interaktivní tabuli, byla pro děti z mateřské
školy nová a zajímavá, proto byly nadšené,
že si mohou práci na tabuli vyzkoušet. Aby
plnění úkolů bylo pro děti zábavné, byly
rozděleny do dvou skupin. Zatímco první
skupina plnila několik různých úkolů na
interaktivní tabuli, druhá řešila matematické
úlohy v pracovním listu. Po splnění úkolů se
obě skupiny vyměnily. Všechny děti byly
šikovné a plnění úkolů se jim dařilo. Na
závěr návštěvy pak dostaly sladkou
odměnu.
Jak jsem již výše zmínila, byla toto už druhá
návštěva. Během té první si předškoláčci
ještě navíc prohlédli prostory školy a shlédli divadelní představení nejstarších
žáků „Putování za vánoční hvězdou.“
Kromě těchto návštěv probíhá ještě pro všechny předškoláky „Den prvňáčka“.
Během čtyř setkání rodičů s dětmi ve škole se děti seznámí s prostředím školy a
třídy. Hravou formou si vyzkoušejí činnosti, které je v budoucnu čekají. Rodiče
zároveň vidí své dítě pracovat ve školním prostředí, s pedagogy se mohou poradit
o případném odkladu školní docházky ještě před zápisem do 1. ročníku.
Prostřednictvím celoroční vzájemné spolupráce naší základní a mateřské školy se
budoucí prvňáčci postupně sžívají s prostředím, klimatem, personálem základní
školy. Snažíme se, aby byl u dětí vytvořen pocit bezpečí a jistoty a usnadněn
přechod z mateřské školy do školy základní. Změna prostředí jim pak nepůsobí
adaptační potíže, v čemž vidím největší přínos všech těchto aktivit.
Mgr. Věra Švelchová, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
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Hasiči Kněževes a jejich činnost
Zdravím občany Městyse Kněževes a dovolím si je
seznámit s činností místní Jednotky sboru dobrovolných
hasičů od začátku tohoto roku do dnešního dne. Naše
jednotka jako každý rok v březnu prošla školením
velitelů a strojníků na stanici HZS Rakovník, a také
proběhlo školení všech řidičů. Poté se členové
výjezdové jednotky zdokonalovali ve vyprošťování
zraněných osob u dopravních nehod a následně
procvičovali
před
lékařskou
první
pomoc.
Chtěl bych občany informovat, že naše jednotka je od
září loňského roku předurčena na dopravní nehody, a díky tomu obdržela od HZS
Středočeského kraje bezplatně, převodem, zánovní vyprošťovací sadu „LUCAS“.
Tato sada nám ulehčí a zrychlí práci při vyprošťování osob a podání první pomoci
zraněným
osobám
u
dopravních
nehod.
Naše jednotka vyjíždí od vyhlášení poplachu cca do 6 minut v počtu 5+1
(výjezdoví hasiči, strojník, velitel vozu).
0d 1.1.2019 vyjela jednotka k celkem 12 událostem:
 Dopravní nehoda 2x
 Záloha na stanici HZS Rakovník
2x
 Záloha na vlastní stanici 2x
 Požár 3x
 Technická pomoc (popadané stromy) 3x
Chtěli bychom poděkovat zastupitelům městyse Kněževes, kteří nám tvoří
podmínky s technickým vybavením, abychom mohli tuto pomoc i nadále
rozšiřovat. Také bych chtěl poděkovat našim rodinám za trpělivost a podporu.
Petr Majer,zástupce velitele

Knihovna
V letošním roce jsme opět navázali spolupráci s MŠ a ZŠ Kněževes. Vybíráme
hlavně starší české autory, kteří pomalu upadají v zapomnění. Dnešní děti dávají
přednost počítačům a mobilům a čtení je přestává zajímat. Mají své moderní
hrdiny, které znají prostřednictvím televize a nebo počítačových her. Proto jsme
zvolili způsob čtení českých pohádek a příběhů ve školce a škole. Předškolní děti
navštěvují knihovnu jednou za měsíc, děti si vyberou knihu, která se jim líbí a
paní učitelka jim knihu předčítá ve školce. Děti namalují obrázek, který se ke
knize vztahuje a přinesou do knihovny. Obrázky jsou vystaveny ve výloze a
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každý může dát hlas tomu, který se mu nejvíce líbí. Děti pak dostanou malou
odměnu.
První a druhou třídu navštěvuji osobně a vybranou knihu předčítám a i oni mohou
namalovat obrázek. Ze své zkušenosti vím, že knihy spoustu dětí baví. Mohou
kdykoli přijít do knihovny i samy a půjčit si knihu podle svých představ. Moc
ráda se jim budu věnovat. První návštěva je však nutná s rodiči.
Dále bych vás chtěla informovat o novém programu výpůjček, který je
přehlednější a čtenář získá ještě větší přehled o již přečtených knihách.
Pro tělesně postižené a nemocné stále platí donáška knih až domů. Nebojte se
zavolat! :)
Helena Kuklíková, knihovnice

Zážitkový průvodce PID (Pražská integrovaná doprava)
Kalendář akcí v Zážitkovém průvodci PID včetně přehledu jízdního řádu a
plánovače tras je zdarma ke stažení na internetu. Najdete v něm mnoho
zajímavých tipů na výlety po turisticky významných destinacích nejen v hlavním
městě Praze, ale také ve Středočeském kraji. Brožura nabízí přehledný soupis
jednorázových významných dopravních akcí, které pořádají nejen organizace
ROPID a IDSK, ale také národní
dopravce České dráhy a.s. či Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost. Tipy na výlety jsou pak
zaměřeny na destinace, kam se můžete
vydat pomocí dopravních prostředků
Pražské
integrované
dopravy
s popisem po jaké turistické značce se
dostanete do cíle.
Díky rozšíření systému PID do celého
Středočeského kraje je letošní průvodce částečně zaměřen i na vzdálenější místa,
kam lze vyrazit především po železnici, ať už běžnými linkami nebo specifickými
výletními vlaky Českých drah. Cestu za dobrodružstvím nabízejí i ostatní
dopravní prostředky, jakými jsou autobusy v rámci celé sítě PID nebo takové
prostředky, které nikde jinde než v Praze nenajdete – turisticky zaměřené
tramvajové linky, přívozy mezi oběma břehy Vltavy či lanová dráha na Petřín.
Každý výletník určitě ocení i přehled zajímavých pozoruhodných míst, jakými
jsou hrady, zámky, města, muzea, skanzeny či rozhledny s přehledem otevírací
doby, výší vstupného a základním popisem.
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Pozvánka na oslavy T.J. Sokol Rakovník
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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