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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 3.3.2020
Zastupitelé schválili
 výběr dodavatele energií na rok 2021-2023 pro dodavatele
elektrické energie firmu Pražská plynárenská, a.s. IČ: 60193492 na
období 2021
 schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2020 ve výši příjmy
35.736.506,45,- Kč, výdaje 49.518.875,68,- Kč + splátka úvěru 1 400
004 Kč, schodkový rozpočet je pokryt finančním zůstatkem z r. 2019
ve výši 15 182 373,23,- Kč
 Strategický plán městyse Kněževes na rok 2020-2026
 Dodatek č. 13 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu městyse na pečovatelskou službu, smlouva ze dne
31.10.2007, Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s., Čsl.
Armády 1166, 270 01 Nové Strašecí, IČ: 27641163
 Dodatek č. 15. Smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci
knihovních fondů Městské knihovně Rakovník ve výši 5.000,- Kč na
nákup knižního fondu pro Obecní knihovnu Kněževes na rok 2020
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 8. 2019 „ Stavební úpravy
č.p. 102 v Kněževsi – I. etapa – statické zajištění objektu“ cena díla
činí celkem 1.291.953,23 Kč vč. DPH
 připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“, dne
10.3.2020 vyvěšením tibetské vlajky
 finanční příspěvek na činnost Mysliveckého spolku PřílepyKněževes ve výši 20. 000,- Kč
 finanční příspěvek na činnost Svaz zdravotně postižených Rakovník,
z.s., klub Kněževes ve výši 15.000,-Kč
 finanční příspěvek na činnost Rakovnického ornitologického spolku
Fenix ve výši 5.000,- Kč
 finanční příspěvek na činnost Rybářský spolek Kněževes ve výši
25.400,- Kč
 finanční příspěvek na činnost Občanského sdružení Kněževes 21.
století, z.s. na rok 2020 ve výši 10.000,-Kč
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 dotaci na provoz fotbalového klubu FK Kněževes na rok 2020 ZM a
schvalují Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Kněževes na rok 2020 ve výši 120.000, finanční příspěvek na činnost SDH Kněževes na rok 2020 ve výši
36.000,-Kč
 poskytnutí finančního daru pro Domov sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr
Králové nad Labem ve výši 10.000,- Kč
 podání žádosti o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z
Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje na vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými
prostředky
 podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova, na akci „Kněževes rekonstrukce střechy stodoly sběrného dvora a skladu sušárny chmele“
 otevřené výběrové řízení na zakázku „Kněževes -rekonstrukce střechy
stodoly sběrného dvora a skladu sušárny chmele“
 rekonstrukci osvětlení na „Benzinolu“ za celkovou cenu 215.956,Kč bez DPH + 45.351,- Kč DPH
 zadání Výběrového řízení zhotovitele prací na akci “ Kněževeschodník Husovo nám. – IV. etapa
 komise pro otvírání obálek a hodnotící na akci ve složení: Renata
Picková, Petr Pisár, Josef Kubař, Miroslav Vrábík, Zdenka Malafová
 vícepráce při výstavbě splaškové kanalizace IV a V. etapy – dešťová
kanalizace a vodovodní přípojky za cenu 237.542,91 Kč bez DPH +
49.884,01 DPH
 pořádání oslav Městyse Kněževes 2020 dne 6.6.2020 v prostorách
dvora areálu č.p. 102
 zadání zpracování prováděcí dokumentace kanalizace VI. a VII. etapa
 Nájemní smlouvu hala č. 12, garáž č. 10, Jiří Jelen, Pod Nemocnicí
2172, Rakovník 269 01. za cenu 1467,-Kč měsíčně bez DPH
 odkup pozemků ul. Jižní za cenu 150,- Kč za m2, komunikace, silnice,
ostatní plocha
 podání žádosti na přeložku vysokého a nízkého napětí v ulici Jižní na
zainvestování přeložky z rozpočtu obce a to z důvodu rekonstrukce
komunikace
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 realizaci povrchu celé komunikace ulice Nová z důvodu
nepředpokládaných stavebních zásahů do komunikace za 653.027,36 Kč
bez DPH
Zastupitelé městyse berou na vědomí:
 umístění foto pastí na problémová místa tvořících se černých
skládek ve spolupráci s Policií ČR
 návrh Ing. Gregora na vyvolání jednání o případném omezení
dopravního značení na železničních přejezdech v obci
z veřejného zasedání 28.4.2020
Zastupitelé schválili
 Účetní závěrku za rok 2019 dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
výsledek hospodaření za rok 2019 činí – 5 111 126,10 Kč – zisk
 rozpočet finančních prostředků pro rok 2020 Základní škola a
Mateřská škola Kněževes, okr. Rakovník ve výši 2 915 000,- Kč
 „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 207734 5311“,
mezi Ministerstvem obrany ČR a Městysem Kněževes,
předmětem smlouvy jsou pozemky v areálu „Benzinol“
 na základě Výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a
doporučení výběrové komise na akci „ Kněževes – chodník
Husovo nám. – IV. etapa“ firmu STAVKOM Veletice s.r.o.,
Veletice 1, Holedeč 438 01, IČ: 06935508 s předloženou
nabídkovou cenou 1 244 706,43 Kč s DPH
 na základě Výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu a
doporučení výběrové komise na akci „ Kněževes –oprava střech
stodoly sběrného dvora a skladu sušárny“ firmu BETET s.r.o., IČ:
264 70 365, Potoční8/120, Praha 162 00, s předloženou
nabídkovou cenou 1 326 076,99 Kč s DPH
 Provozní řád a ceník pronájmu víceúčelového hřiště na rok 2020
 dotaci na provoz fotbalového klubu FK Kněževes na rok 2020 a
Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o poskytnutí dotace
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z rozpočtu Městyse Kněževes na rok 2020 ve výši 85.000,-Kč
(ponížena původní dotace o náklady na energie 35.000,-)
 Podmínky pro účtování odvádění odpadních vod Kněževes

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
dnešní slovo začnu věcí, která zasáhla nás všechny.
Dne 13. března byl vyhlášen nouzový stav z důvodu koronavirové krize.
Tato situace byla pro nás nečekaná a také všichni jsme se snažili tuto
situaci zvládnout, jak citově – odloučení od svých rodin, tak materiálně –
dezinfekce, roušky.
I obec se snažila tuto situaci zvládnout. Zajistila ochranné prostředky i
bez pomoci státu a kraje, která nepřišla. Nařízení nosit roušky – ale kde
je vzít, když se nedají nikde sehnat a koupit.
Prostě lidé mají na vesnici k sobě blíže a v tuto chvíli se ukázala dobrota
a snaha pomoci. Obec sehnala poslední zbytky dezinfekce, která byla
momentálně na trhu dostupná. Každý kdo potřeboval, si mohl
v omezeném množství na úřadě dezinfekci stočit do svých donesených
nádob. Kdo potřeboval, tak jsme dezinfekci a roušky rozvezli až domů.
Dne 29. 3. 2020 obdržel městys celkem 16ks 5litrových kanystrů
s alkoholovou dezinfekcí ANTI-COVIT od Středočeského kraje, což
dostatečně stačilo na pokrytí dalších potřeb. Největší díky patří všem
obětavým domácím šičkám, které ze svých, darovaných a látek
nakoupených obcí našily zdarma na stovky roušek pro vás a pro své blízké
a potřebné a tím museli zastoupit pomoc státu. DĚKUJI!
Škoda, že v návalu práce jsme si nevedly evidenci darovaných a vydaných
roušek, byl by to počet v řádech stovek kusů.
Dále bych chtěla poděkovat doručovatelkám pošty, které nám pomohli
roznést roušky seniorům, prodejně potravin Jan Vrábík, který rozvážel
nákupy se slevou pro seniory, naší jednotce SDH, spolkům a
zaměstnancům obce.
Ve zmatku rychlosti měnících se nařízení vlády jsme se snažili, pokud to
bylo možné, vás informovat a také pomoci s orientací se v nich. Informace
byly k dispozici na stránkách městyse anebo osobně na obci.
Vážím si Vaší pomoci a trpělivosti, kterou jste pomohli vše zvládnout.
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No nic, čas běží dále a tak budu ještě informovat o investicích obce.
V dubnu byla dokončena stavba IV. a V. etapy splaškové kanalizace.
Celkové náklady výstavby činily 20 697 337,25 Kč bez DPH a městys
obdržel dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, Evropské
strukturální a investiční fondy Operační program Životního prostředí ve
výši 10 753 455,25 Kč.
Pro obec je to velká investice, ale nemuseli jsme si na dofinancování brát
žádný další úvěr jako v I. etapě a vše jsme zvládli i s vaší pomocí
příspěvků na výstavbu a pokračování v dokončení celkové sítě splaškové
kanalizace v obci.
Nyní
připravujeme
prováděcí
dokumentaci a projekty kanalizačních
přípojek VI. a VII. etapy, která bude
konečná. Týká se nemovitostí za
kolejemi na Chrášťany a kolejemi na
Rakovník. Na podzim připravujeme
podání žádosti o dotaci na výstavbu, a
pokud vše dopadne dobře a dotaci
obdržíme,
tak
bychom
mohli
pokračovat již v roce 2021.
Napojení celé obce na splaškovou
kanalizaci velice pomůže k lepšímu
životu v obci a také životnímu
prostředí a Záhumenskému potoku,
který bude čistější.
Také s výsadbou zeleně jsme
nezaspali. Rybník na Kovárně byl osázen 11ks Duby letními
sloupovitými, které jsou vhodné k tomuto účelu a do této polohy obce. Na
náměstí jsme doplnili i několik lip, které zničilo tornádo v roce 2018.
V dubnu také byla dokončena akce
„Vegetační úpravy
vodohospodářského objektu PEO-4 a PEO 4a)“, na kterou městys obdržel
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v 100% výši
266 200 Kč s DPH. Nad česačkami je vysazen pás 21ks vzrostlých stromů
(javor, bříza, habr, dub, lípa, jilm, jeřáb, hloh, ptačí třešeň) a 429 různých
keřů (slivoň, kalina, zimolez, ptačí zob, svída, dřín, řešetlák, brslen).
Realizaci provedla firma ArborCARE Adam Karhánek, Prokopova 764,
Rakovník.
6

Naše další investiční akce
by měla začít během
několika
měsíců
s
termínem dokončení do
konce roku 2020 a to je
oprava
chodníku
na
Husově náměstí od ul.
Tyršova k Růžku. Na tuto
akci jsme žádali o dotaci
na MAS Rakovnicko, kde
poskytovatelem dotace je
Ministerstvo pro místní
rozvoj z programu 11703-Integrovaný regionální operační program. Obec
na tuto opravu obdrží dotaci ve výši 1 176 100, Kč, kdy celková cena je
1 244 706,43 Kč s DPH. Opravu bude provádět firma STAVKOM
Veletice s.r.o. se sídlem Holedeč.
Dále má městys podanou žádost na Středočeský kraj z Fondu rozvoje
venkova na opravy střechy sušárny chmele a stodoly sběrného dvora,
které jsou v havarijním stavu a vyžadují co nejrychlejší opravy. Celková
předpokládaná výše oprav bude1 326 077 Kč, kdy požadovaná dotace
činí 1 017 000,- Kč. Městys již má vybranou firmu ve veřejném
výběrovém řízení na zhotovení oprav a to je firma BETET s.r.o. Potoční
8/120, Praha 6.
Městys také připravuje vše k podání žádosti o dotaci na cyklostezku
Kněževes – Olešná – Rakovník.
I přes složitější situaci s možným snížením rozpočtu obce v důsledku
korona krize se snažíme v započatých investicích pokračovat.
Pravděpodobně budeme muset některé plánované investice omezit, ale to
ukáže čas, jak bude stát obcím i nadále pomáhat.
Proto držme si palce, ať vše zvládneme a jsme všichni zdraví. Přeji
Vám všem krásné léto, dětem slunečné prázdniny.
V květnu jsme si připomněli 75. výročí od konce 2. světové války.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády nebyli občané informováni o
pietním aktu položení věnce u pomníku padlých.
Alena Králičková, starostka
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
v lednu
Baumanová Věra
Marvanová Miluška

v březnu
Gregorová Dana
Ransdorf Václav
Polatová Věra
Růžičková Marie

v únoru
Donda Zdeněk
Rolcová Marie
Mach Alois
Franěk Jaroslav
Janotová Libuše

v dubnu
Beran Emil
Králička Josef
Grünová Květoslava
Malafová Marie

v květnu
Litavcová Dorota
Pastor Josef

v červenci
Tvarůžková Hana
Sloupová Květoslava
Svatek Jaroslav
Kučera Milan
Vrábíková Jana

v červnu
Malafa Josef
Sábl Antonín
Hornofová Věra
Hrubá Miluše
Šímová Jana

v srpnu
Konvalinka Čestmír

Vítáme nové děti
Maxián Hubáček
Tomáš Krejčí
Vojtěch Šnajberk
Ariela Javuktsyan
Velinger Patrik
Sivák Marek
Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.
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Opustili nás
Alena Fišerová

Jaroslav Suchý

Josef Dlouhý
Čest Vaší památce.

Odpady, změna svozu popelnic, separace a pytlů
Od 29.6.2020 dochází k menším změnám svozu komunálního odpadu
a separace. Svoz popelnic bude vyvážen v liché pondělí jednou za 14
dnů (jako doposud), ale až odpolední směnou.
Svoz pytlů s plasty a tetrapaky od domů bude svážen vždy poslední
pátek v měsíci. V červnu to bude ještě naposledy 9.6.. Od července
vždy poslední pátek v měsíci tj. 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11.,
25.12.. Alespoň se ten datum bude dobře pamatovat.
Podmínky účtování stočného
Na základě kalkulace a výpočtu nákladů na odvádění odpadních vod
zastupitelé schválili na veřejném zasedání 10.12.2019 cenu za 1m3
odpadních vod 42,-Kč. Další úpravou schválenou na veřejném zasedání
28.4.2020 je, že pokud jsou do nemovitosti přivedeny dva zdroje vody
(veřejný vodovod a vlastní studna) a zároveň spotřeba vody dle
vodoměru daleko přesáhne paušál, bude stočné účtováno dle vodoměru.
Každá nemovitost bude řešena individuálně. Během léta budou
kontrolovány všechny nemovitosti, které mají nasazeny paušály,
případně bude provedena změna účtování.
Hřbitov
V poslední době se začínají na hřbitově množit drobné krádeže
čerstvých i zasazených květin. Pokud uvidíte někoho podezřelého
zavolejte Policii ČR. I toto místo bude řešeno fotopastí. Jak může
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někomu dělat radost ukradená kytka ze hřbitova. Pokud se vám něco
ztratí, dejte vědět do kanceláře úřadu.
Roušky
Jak už bylo řečeno v předchozím článku, dokázali jsme si s rouškami
poradit sami. Na výzvu na sociální síti se postupně ozvalo deset
místních šikovných švadlenek. Obec nakoupila 30 metrů plátna. Za
další svůj materiál, nitě, elektřinu našily několik set roušek pro dospělé
a děti pro potřeby úřadu. Roušky jsou zdarma k dispozici v kanceláři
úřadu dosud. Několikrát jsme roušky dodali na poštu, doručovatelkám
a do všech kněževeských obchodů. Pro roušky si chodili i lidé
z okolních obcí. Potěšila nás od nich pochvala, jak se o své občany
staráme. Velký dík patří paní Haně Blechové, Vendule Doležalové,
Lucce Englické, Silvii Hanckové, Dobroslavě Kučerové, Mirce
Kytkové, Vlastě Petržilkové, Stáně Pidrmanové Havlové, Janě Šímové
a Lucce Tkačukové.
Ještě jednou velikánské díky.
Poslední dětské roušky si odnesla ředitelka školy D. Vondrušková pro
děti, které nastoupily do školy 25. května.
Roušky ale nevyhazujte, uschovejte pro další případnou potřebu.
Anketa - Co byste rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili,
vybudovali, opravili……..?
Anketa byla připravena v měsíci březnu,
bohužel mimořádná opatření zabránila,
abychom ji uskutečnili. V nejbližších dnech
bude doručena do všech schránek
domácností. Své NEJ přání, změnu, nápad
napište na druhou stranu anketního lístku a
vhoďte do označené schránky ve vestibulu
úřadu nejpozději do 30.6.2020. Výsledky ankety uveřejníme na
www.mestys-knezeves.cz a ve zpravodaji.
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Slavnosti knihovny
V letošním roce oslaví naše knihovna
významné výročí 150 let od jejího založení.
Původní termín oslav 6. června nám opět
překazila mimořádná opatření vlády. I když
v těchto dnech jsou již povolené akce do 300
osob, přesto jsme slavnosti odložili na 12. září
2020. Konat se budou ve dvoře hospody „Na
Václaváku“ od 14.00hodin s kulturním
programem. O přesném programu budete
informováni do každé domácnosti.
K této příležitosti ve spolupráci s Romanem
Hartlem vznikají informační panely týkající se nejen knihovny, ale i
dalších významných osobností.
Mimochodem letos je to i 90 let od postavení pomníku TGM, 105 let
Husova pomníku, 95 let od zavedení elektřiny do Kněževsi a také 95
let od otevření tzv. Polské školy v Kněževsi, tzn. školy pro děti
uprchlíků z Haliče, kteří do Kněževsi přišli za první války.
Po obci bude instalováno 10 informačních tabulí u významných budov.
Podrobněji popsáno ve zpravodaji č.3/2019.
Z kroniky
Počátkem října 1870 učitel pro hlavní školy Václav Hornof rozesílá
natištěný list následujícího znění:
Občané!
Veden upřímnou láskou k otčině své, vzal jsem na sebe nesnadný úkol
zařízení a ustálení občanské knihovny v Kněževsi, k níž co základ
daroval dne 1.ledna 1870 sl. Spolek ,, Vesna pro okolí rakovnické“50
knih. Po velikém úsilí podařilo se mi přispěním některých šlechetných
dárců, jichž jména každý v pamětní knize najde, získati pro knihovnu
darem i koupí na 400 svazků spisů, dílem ceny velmi značné.
Abych nyní jaksi veřejný podal důkaz o utěšeném vznikání občanské
této knihovny, uspořádám dne 9. října t.r.na sále v hostinci pana
Vendelína Gutha o 1. hodině odpolední veřejnou výstavu všech spisů,
map a obrazů, které knihovna posud získala.
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Na výstavě této bude mít každý dospělý občan bez vstupného volný
přístup a jen dobrovolné dárky budou se
přijímat. Spolu prosím každého, kdo
jakýkoliv spis, ať nový nebo starý u sebe
chová, by jej darem knihovně postoupiti
nelitoval, neboť tak zachová se velké
množství spisů před zkázou, které
u jednotlivců porůznu se tratí a hynou.
Občané!
Jedná se o věc Vaší vlastní;
přijďte a vizte, co zmůže za půl roku snaha
a vůle
upřímná.
Přijďte
a nahlédněte v tyto řádky spisů a zajisté
dojdete potěšeni tím vědomím, že obec
naše již nyní může se chlubit knihovnou,
jakou vykázati nemůže žádná okolní obec venkovská.
Jak byla 9. října 1870 první veřejná výstava všech spisů, map a obrazů
vznikající občanské knihovny v Kněževsi navštívena, jinak pečlivý
knihovník Václav Hornof nezaznamenal.
Dechparáda
I pořádání tradiční „Kněževeské dechparády“ bylo
poznamenáno mimořádnými opatřeními. Konat se ale
bude a to v neděli 4. října 2020 v sokolovně od 14.00
hodin. Už teď zapisujeme rezervace vstupenek, protože
kapacita
sokolovny
je
menší.
Tak
neváhejte a přijďte
si vstupenky za
150,-Kč
zarezervovat do
kanceláře úřadu.
Těšit se můžete na
HORALKU
z Domažlic, KŘÍDLOVANKU, KRAJANKU a
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TÚFARANKU (ta to mimochodem naposledy, kdy Dechparáda byla
vzhledem k nepříznivému počasí přesunuta do sokolovny na závěr
pěkně rozparádila).
Rezervační systém na víceúčelové hřiště
V současné době už jsou naistalovány na hřišti branky na házenou,
tenisová síť včetně sloupků a podpěr, ochranné sítě. Proto spouštíme
rezervační systém na našich stránkách www.mestys-knezeves.cz (levý
sloupec pod sportovním přehledem), kde si můžete z PC a chytrého
telefonu zarezervovat hodiny i dopředu a zaplatit převodem nebo
v pokladně úřadu. Cena jedné hodiny je 100,-Kč, při rezervaci a
zaplacení více než 5 hodin je cena hodiny 80,-Kč. Na stránkách je také
umístěný „Provozní řád hřiště“. Víceúčelové hřiště je monitorováno
kamerovým systémem. Při opakovaném porušení provozního řádu
může dojít k zákazu užívání hřiště. Klíče od hřiště je možné vyzvednout
v kanceláři úřadu tel.313582206, u pana Blechy M. tel.731518325,
Frélicha M. tel.732657831, Malafové Z. tel. 775252480.
.
Školáci v nouzovém stavu
Nouzový stav v České republice se samozřejmě významně dotkl i
naší školy a školky. 11. března, doslova ze dne na den, museli naši
školáci zůstat doma, o týden později jsme z preventivních důvodů
přerušili provoz i v mateřské škole. Nikdo z nás tehdy netušil, co a jak
dlouho nás čeká. Děti zpočátku prodloužené jarní prázdniny vítaly, ale
nyní se většina z nich shoduje, že ve škole a s kamarády by už chtěly
být.
Protože škola není jen o kamarádech, ale též o vědomostech a
dovednostech, bylo na nás, učitelích v MŠ i ZŠ, jak povedeme výuku
dál. Jako první jsme využili naše webové stránky, kam jsme umístili
prvotní informace, náměty na procvičování a práci s dětmi doma. Víme,
že ne každý si může pracovní listy vytisknout, proto zaměstnanci
doručovali tištěné materiály i do poštovních schránek, po dohodě si
chodili děti i rodiče pro materiály sami. V této době jsme měli smůlu
v tom, že naše počítačová síť v základní škole a hlavně server byly ve
stavu obnovy a my nemohli začít využívat komfortní online spojení. Po
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čtrnácti dnech už nás tížila myšlenka, že nemáme ode všech zpětnou
vazbu a že čas na opakování učiva je vyčerpán.
Proto přišly na řadu mobilní telefony a zkoušeli jsme se k jednotlivým
žákům dostat přes Facebook, Messenger, WhatsApp a další aplikace,
jak jen to šlo. Paní učitelky natáčely svá vlastní videa, aby dětem
vyložily novou látku. Bylo to pro děti už zajímavější, ale potřebovali
jsme, abychom mohli být společně ve výuce všichni, celá třída. To nám
nyní umožňuje nová platforma Microsoft Teams, kterou jsme zavedli a
skrze kterou probíhá výuka online.
Naši rodiče jsou úžasní ve spolupráci se školou. V každé rodině se
snaží, aby dítěti umožnili přístup k technice. Při zavádění to znamenalo
nejen instalaci, častou komunikaci s učitelkami, ale i v čase schůzek být
doma, pomoci dítěti s připojením, ovládáním, u sourozenců se snažili,
aby každý z nich měl své zařízení. Děti se už nyní umí přihlásit na
videoschůzku, ovládat jednotlivé nástroje, domlouvají si videosetkání
mezi sebou i samy. Online výuka bude probíhat na naší škole denně do
30. 6. Věříme, že bude dobrým pomocníkem při osvojení učiva, které
chceme do konce školního roku zvládnout.
Od 25. 5. mají děti možnost chodit do základní školy a učit se pod
dohledem asistentek pedagoga. Třídní učitelky povedou nadále výuku
na dálku pro děti, které zůstávají doma. Ve stejný den začnou chodit
děti i do mateřské školy. Ve škole i školce bude provoz probíhat
omezeně za velmi zpřísněných hygienických podmínek a pravidel.
Období, které máme za sebou, bylo pro všechny náročné. Pro děti,
učitele i rodiče. Všichni odpovědně přistoupili ke vzniklé nelehké
situaci, zhostili se většinou bravurně nových rolí v domácím
vzdělávání. Z reakcí rodičů a žáků naší školy už teď víme, že online
výuka si získává své důležité místo ve vzdělávání dnešních dětí.
Děkuji v mateřské i základní škole všem rodičům, zaměstnancům i
dětem, že jsme spojili síly a posunuli naše vzdělávání zase o stupínek
výš. Vytvořili jsme zároveň prostředí, do kterého se děti s radostí budou
vracet a nové věci učit.
A hlavně taky víme a můžeme říct: „Zvládli jsme to!“
Dana Vondrušková, ředitelka ZŠ a MŠ Kněževes
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Mateřská škola v době pandemie.
Poslední týdny a měsíce se odehrávaly ve
znamení epidemie nové nemoci Covid19, která značně poznamenala nejen
veřejný život, ale v nemalé míře ovlivnila
i soukromé životy asi každého občana
naší republiky.
Opatření spojená s touto epidemií se
dotkla i školských zařízení, která
uzavřela své provozy a vzdělávání se přesunulo do domácího prostředí.
Také naše mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem od 16.března
uzavřená.
Situace spojená s epidemií Covid 19 se stala náročnou pro nás všechny.
Porozumět všem opatřením bylo obtížné zvláště pro děti, které
potřebují srozumitelné informace a bylo třeba jim věnovat zvýšenou
pozornost.
Rodičům, kteří tak ze dne na den zůstali s dětmi doma, jsme se snažili
jejich společně strávený čas zpestřit formou námětů, odkazů, inspirací
a pracovních listů s úkoly, které jsme zveřejňovali na našich webových
stránkách.
Vzhledem
k
předpokládané délce
uzavření
mateřské
školy,
jsme
se
rozhodli
využít
tohoto
času
k
realizování
našich
plánů na vylepšení
školní
zahrady.
Většina
těchto
realizací bude sloužit
nejen ke hrám, ale i
ke vzdělávání, které se tak v příznivém počasí přesune do venkovních
prostorů a využije se tak nových interaktivních herních a vzdělávacích
15

prvků.
Postupně
jsme dětem vytvořili lesní koutek, kde budou moci přímým kontaktem
poznávat jehličnaté a listnaté stormy a jejich plody. Tento koutek je
doplněn několika maketami lesních zvířat v životní velikosti. Do této
části zahrady máme ještě interaktivní tabule na poznávání stromů a
plodů a lesních zvířat s jejich stopami. Tyto tabule máme zatím ještě
uložené, neboť jsme je již nestihli nainstalovat. Stejně tak jako
interaktivní tabuli s nejznámějšími druhy hmyzu, kterou máme
připravenou do části s osetou loukou pro včelky a motýly.
Dokončili jsme také senzorický nášlapný chodník pro hmatové
rozlišování různých povrchů pomocí nohou.
Dalším vytvořeným koutkem je
zahrádka. Máme zde pro děti
vyvýšené záhonky na zeleninu a
bylinky, o které se budeme
společně s nimi starat a
samozřejmě také sklízet a
ochutnávat. U bylinek se děti
naučí, k čemu je možné je použít a
budeme poznávat jejich odlišné
vůně a chutě. Vysadili jsme zde i několik ovocných stromků, abychom
si vypěstovali vlastní vitaminy.
Hned u vchodu je pro holčičky
připravená venkovní kuchyňka a
pro kluky dílna s pracovními
stoly a staveniště, aby mohli
rozvíjet svoji zručnost a
kreativitu.
Do
části
se
staveništěm se nám podařilo
získat od pana Karhánka krásný
velký kmen, který je nejen
pěknou dekorací, ale zároveň i přírodním herním prvkem .
Abychom i ostatní prvky v prostředí zahrady zvýraznili, dostaly
všechny nový nátěr doplněný barevnými detaily a také u lamp v areálu
jsme
obnovili barvy a obrázky na nich.
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Za novým vzhledem naší školní zahrady je velká spousta hodin práce

nejen nás, ale i dalších členů našich rodin, kterým děkujeme za
podporu, pomoc a hlavně trpělivost s námi, neboť většina z nás se
vracela domů až pozdě odpoledne, a tak si nás doma po celou tu dobu
moc neužili.
Poděkování patří také pánům Kukimu, Polatovi, Karhánkovi,
Gregorovi, Sloupovi a Feherovi, kteří nám každý svým dílem pomohli
v této realizaci.
Poslední vývoj událostí skýtá naději na postupné urovnání náročné
situace spojené s novým virem a přichází, doufejme, snad návrat k
běžnému fungování.
I naše mateřská škola 25.května znovu otevřela své brány, i když stále
ještě v omezeném provozu, plném hygienických opatření. Věříme však,
že v novém školním roce už vše bude fungovat tak, jak jsme zvyklé my,
rodiče i děti.
Doufáme, že až se děti zase vrátí do školky, budou příjemně překvapené
z pěkného vzhledu zahrady a bude se jim zde, tak jako nám určitě líbit.
za zaměstnance mateřské školy Yvona Tvrzová

Výzva ornitologického spolku
Ornitologický spolek vyzývá zájemce, dobrovolníky, kterým není
lhostejné, jak neutěšeně vypadá naše okolí…… Na podzim bychom
chtěli uspořádat několik brigád na výsadbu zeleně. Máte-li zájem a
chcete pomoci ozvěte se buď do kanceláře úřadu v Kněževsi
17

313582206 nebo přímo
ros.fenix@seznam.cz.

Tichai

M.

tel.608301387

email:

Tichai Milan
Myslivecké bilancování aneb z činnosti mysliveckého spolku.
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou seznámili s našimi
aktivitami. Jako každý rok, tak i v roce 2019 se naši členové věnovali
nejenom lovu zvěře, ale i péči o zvěř, práci s mládeží nebo budování či
opravě mysliveckých zařízení.
V současné době má náš spolek 16 členů (15 mužů a jednu ženu) a
myslivecky hospodaří na pozemcích v katastrech obcí Přílepy a
Kněževes u Rakovníka. Samozřejmě alfou a omegou veškeré činnosti
jsou finanční prostředky. Ty získáváme jak formou členských
příspěvků, tak formou příspěvků na činnost. Každý rok žádáme i
zastupitele obou obcí, tedy Kněževsi i Přílep, zda by nám na naši
činnost nějakou tu korunku nepřispěli. Většinou naše žádost u obou
obcí nezůstane bez odezvy a za to tímto oběma obcím DĚKUJEME.
Nyní bych Vás rád seznámil s některými akcemi/činnostmi, které jsme
během uplynulého roku uskutečnili.
15. června se konala v Lužné tradiční myslivecká soutěž pro děti Zlatá
srnčí trofej. Naši členové se na organizaci pravidelně podílejí
nezanedbatelnou měrou. Soutěž náš spolek i sponzoroval. Věnovali
jsme dětem mimo jiné, na upomínku letošního ročníku soutěže, trička s
logem soutěže.
Pro zvěř jsme i v letošním roce oseli či osázeli dohromady cca 1,5 ha
mysliveckých políček, určených pro zlepšení životního prostředí zvěře,
úživnosti honitby a krytu zvěře. Políčka jsou malé výměry, jsou
„rozeseta“ po celé honitbě a musíme se o ně starat během celého roku.
Což ve výměře cca 1,5 ha není žádná legrace, to nám jistě potvrdí
každý, kdo má třeba jen malou zahrádku…
Dále jsme v letošním roce vybudovali 6 nových napajedel pro zvěř.
Napajedla mají objem cca 50l a v letošním parném létě v nich voda
vydržela pouhé tři dny, což jen potvrzuje to, že má naše práce smysl,
také jsme letos vybudovali i 3 nové krmelce pro drobnou zvěř.
Napajedla, krmelce, a to nové i ty, co jsme vybudovali již dříve, dle
potřeby doplňujeme krmivem i vodou.
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Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou požádali, abyste
nám napajedla nekradli a neničili. Napajedla máme označená nápisem
„VODA PRO ZVĚŘ“, takže je každý pozná. Je nám totiž smutno z
toho, když přijedeme zvěři do napajedel doplnit vodu a zjistíme, že
napajedlo je poškozené, nebo že z něj kus chybí. DĚKUJEME!
Ing. Radek Gregor, MS Přílepy-Kněževes, předseda
Prázdninová Kolešovka
Jestli pandemie Covid 19 ohrozí i
prázdninové jízdy parních vlaků se ještě
neví. Slíbené peníze od Středočeského
kraje ještě spolek provozující tuhle
činnost neobdržel. Jediným letošním
příjmem
zajišťujícím
prázdninový
provoz tak měly být peníze z natáčení
válečného filmu v květnu, které se
bohužel neuskutečnilo. Náklady na provoz parních vlaků jsou
obrovské. Zda se jízdy uskuteční či ne tedy není stále jasné. Sledujte
stránky KHKD http://www.khkd.cz/.
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Pozvánka na akce
Občanské sdružení Kněževes 21.
století, z.s. pořádá v sobotu
27.6.2020 výlet do Doks u
Machova jezera s navštívením
„Muzea Čtyřlístku, plavbou lodí
po Máchově jezeře a Minizoo
s bílými tygry a lvy. Více na
plakátech a www.mestys-knezeves.cz. Cena zájezdu pro děti 220,-,
dospělí 270,-. Přihlášky: Zdena Malafová tel.775252480
Pochod Barande a trilobit
Klub českých turistů v Rakovníku pořádá v sobotu 15.
srpna 2020 21. ročník pochodu „Barande a trilobit“. Jsou
určené 4 trasy (6km, 8km, 16,5km a 3,5km). Cíl je v Areálu
tenisových kurtů ve Skryjích. V cíli jsou připravené soutěže
pro děti. K poslechu hraje V.Chaloupka. Více informací
najdete na plakátu (u aut. Zastávky v Kněževsi) nebo na
www.KCTRAKOVNIK.WBS.CZ, dotazy na KCTRAK@EMAIL.CZ.
Kvído – Záhada opuštěného hradu u Máchova jezera
Kněževeská knihovna pořádá výlet v pátek 21. srpna 2020
s cestovatelem Kvídem na dobrodružnou výpravu za záhadou
opuštěného hradu u Máchova jezera, kde budou děti na krátké trase
hledat krabičky s úkoly. Na konci je čeká poklad. Na zpáteční cestě
navštívíte Muzeum čertů v Úštěku. Poslední překvapení čeká na děti po
návratu v Kněževsi ve dvoře
Hostince Na Václaváku. Cena
výletu: děti 220,-, dospělí 260,-.
Přihlášky v knihovně u H.
Kuklíkové.
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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