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„Blažený je ten, kdo se naučil obdivovat, ale nezávidět, následovat,
ale nenapodobovat, chválit, ale nepochlebovat, vést, ale
nemanipulovat, všímat si rozdílnosti, ale nesoudit.“
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
z veřejného zasedání 26.1.2021
Zastupitelé schválili
 vyřazení drobného hmotného majetku obce a návrh na odpis
nevymahatelných pohledávek městyse Kněževes
 koupi pozemků parc.č. 1826; parc. č. 912/1; parc. č. 913/3 v k.ú.
Kněževes u Rakovníka od paní BI za celkovou cenu 10 000,- Kč
(jedná se o strouhu v Jižní ulici mezi pozemky, kde se bude stavět
rodinný dům)
 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1301/3; 1306/2;
88/9; 88/34 v k.ú. Kněževes u Rakovníka, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových (jedná se o pozemky hřiště)
 Smlouvu o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pro
knihovnu ve výši 5.000,- Kč na nákup knižního fondu pro Obecní
knihovnu Kněževes na rok 2021
 Návrh rozpočtu finančních prostředků pro rok 2021 Základní
škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník
 Výroční zprávu o poskytnutí informací za rok 2020 dle zákona č.
106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“, dne
10.3.2021 vyvěšením tibetské vlajky
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
MP/BVB/T/20/021 „D6 Hořesedly, přeložka“
 dotaci Veřejnoprávní smlouvu na činnost SDH Kněževes na rok
2021 ve výši 54 000,- Kč a dotaci Veřejnoprávní smlouvu ve
výši 80 000,- Kč na předfinancování dotace na čestný prapor SDH
Kněževes
 finanční příspěvek na činnost Rybářského spolku Kněževes ve
výši 28.400,-Kč
 finanční příspěvek na činnost Mysliveckého spolku PřílepyKněževes ve výši 15. 000,- Kč
 finanční příspěvek na činnost Rakovnického ornitologického
spolku Fenix ve výši 10.000,- Kč
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 Dodatek č. 14 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu městyse na pečovatelskou službu ze dne 31.10.2007,
Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s., Čsl. Armády
1166, 270 01 Nové Strašecí, IČ: 27641163
 Inventarizační zprávu Základní škola a Mateřská škola Kněževes,
okr. Rakovník a položky k vyřazení majetku
 finanční příspěvek na provoz fotbalového klubu FK Kněževes na
rok 2021 a Veřejnoprávní smlouvu s FK Kněževes, z.s. o
poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Kněževes na rok 2021 ve
výši 75.000,-Kč
z veřejného zasedání 23.3.2021
Zastupitelé schválili
 schodkový rozpočet městyse dle paragrafů na rok 2021
příjmy 29 079 560,15Kč + bankovní zůstatky 11 566 945,10Kč
výdaje 39 246 501,25Kč + splátka úvěru 1 400 004,- Kč
Schodkový rozpočet je pokryt finančním zůstatkem z r. 2020
ve výši 11 566 945,10Kč
 Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku k
31.12.2020
 vyhlášení Veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitní řízení dle
§ 53, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění a podmínek příslušného dotačního titulu ze SFDI
na zhotovitele stavebních prací, zadávací dokumentaci,
„Cyklostezka Kněževes – Rakovník a schvalují Komisi pro
otevírání obálek ve složení: Ing. Jakub Martinák, Zdenka
Malafová, Petra Konopásková, hodnotící komisi ve složení: Ing.
arch: Jana Jirátková, Pavel Holub, Petr Pisár, Josef Kubař, Renata
Picková
 prodej 1/5 pozemku 425/2 ve vlastnictví městyse Kněževes za
150,-Kč/m2 a souhlasí s realizací stavby vodní dílo Senomaty
 Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo „ Stavební úpravy objektu stájí,
čp. 102
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 Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s přílohami č.1 a
3. s Marius Pedersen a.s.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti D6 Hořesedly, jedná se o datovou přípojku na
pozemku parc. č. 2391 o výměře 1 698 m2 zapsaného na LV č.
10001 pro k.ú. Kněževes u Rakovníka, Ředitelství silnic a dálnic
ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
 výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP "Sázíme
budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je
rovněž žadatelem o dotaci, výsadba bude provedena v termínu v
souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č.1501 dle předloženého
návrhu č. 2021022 a odborného posudku, který zastupitelstvo
schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou
 firmu Dynal s.r.o., na výměnu oken v BD čp. 65, Kněževes za
nabídkovou celkovou cenu 265 097,- Kč s DPH
 nákup 7 biometrických lamp od firmy Enstore s.r.o. za cenu
49 900, Kč /ks
 pořízení elektronické úřední desky 188 500,-Kč bez DPH
rozložené do tří ročních splátek dle SoD s firmou Galileo
Corporation s.r.o. Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 záměr rekonstrukce komunikací ulice U Haldy, u bytovek ul.
Karlovarská, ul. Nová, přípravu rozpočtu a podkladů pro
výběrové řízení na zhotovitele prací
 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 do fondů
organizace Základní škola a mateřská škola Kněževes u
Rakovníka, okr. Rakovník

Vážení spoluobčané,
čekali jsme jaro a přišel duben. 😊
Začátek jara nás navnadil pár dny tepla a sluníčka a pak přišlo
pravé aprílové počasí. Současná situace, kterou zažíváme
s pandemií a nařízeními vlády je také jako aprílové počasí.
Chvíli je dobře a pak přijde horší období. Vím, že každou rodinu
nějakým způsobem tato situace zasáhla a je mi to moc líto. Tato doba
je pro nás všechny náročná, ale po horších dnech přijdou ty lepší a
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sluníčko vykoukne a zahřeje nás až u srdce a vše bude hned lepší. Náš
život se opět ustálí a my všichni se vrátíme ke všemu, co jsme byli
zvyklí a co máme rádi, rodinu, přátelé, sporty a koníčky.
Co se týče plánů obce v letošním roce, schválili jsme rozpočet, ve
kterém jsme museli počítat s výpadkem příjmů ze strany státu
v souvislosti s pandemií, kdy se předpokládaná ztráta příjmů odhaduje
zatím ve výši – 2,5 mil. korun.
Naštěstí jsme se snažili dobře hospodařit a nečerpali jsme rozpočet
úplně na doraz. Máme proto rezervy ve formě přebytků z minulých let,
kdy jsme sice v loňském roce prováděli finančně náročnou stavbu
splaškové kanalizace IV. a V. etapa u které byly celkové náklady
21 363 067 Kč a výše poskytnuté dotace z Operačního programu
životního prostředí byla ve výši 10 753 455 Kč, celková výše
spoluúčasti spolufinancování uznatelných a neuznatelných nákladů
hrazených obcí byla ve výši 10 600 000 Kč. Realizací projektu bylo
vybudováno 1 620 m kanalizačního řadu a cca 130 domovních
kanalizačních přípojek a připojeno 211 trvale bydlících obyvatel na
kanalizaci.
Takže i přes určitá úsporná opatření jsme schopni výpadek příjmů
rezervami nahradit a svým plánovaným stavebním akcím a potřebám
městyse Kněževes dostát i tak.
Letošní rok jsme začali drobnými
realizacemi, nákupem 10 stromů a 60 keřů
k pokračované výsadbě na Donátské cestě,
kdy obec na výsadbách spolupracuje
s Rakovnickým ornitologickým spolkem
Fénix, zastoupený naším zastupitelem
Milanem
Tichaiem.
S výsadbou stromů pomohli i hasiči, rybáři,
fotbalisté a Občanské sdružení 21. století
kromě své pomoci zainvestovalo ze svého
rozpočtu i nákup dalších dvou ovocných
stromů.
Získali jsme také dotaci ve výši 250 000,- Kč v rámci Národního
programu Životní prostředí z Výzvy 9/2019 „Výsadba stromů” na
výsadbu 65 stromů, hrušeň polnička, javor klen, lípa srdčitá, třešeň
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ptačí, jeřáb ptačí, ořešák
královský, dub letní. Výsadba
proběhne na podzim 2021,
pozemek parc.č. 1501 k.ú.
Kněževes u Rakovníka
( vlevo směr z Kněževsi na
D6). Jedná se o uvolněný
obecní pozemek Družstvem
Agrochmel
Kněževes,
plánovaná polní cesta.
Dále modernizujeme úřední desku, kde si
budete moci při procházkách pohodlně přečíst
vyvěšené dokumenty a také prohlídnout
webové stránky obce.
Ekologii podpoříme i pořízením 7 kusů
biometrických solárních lamp umístěnými na
cestě od sokolovny k fotbalovému hřišti,
v ulici Nová, v uličce ke školce a v areálu
Benzinol.
Také rozšíříme s „Nadačním
fondem zdravého životního
stylu“ dětské hřiště o 4
celokovové fitness stroje k
stroje k protažení, posilování či
relaxaci pro všechny věkové
skupiny.
Provedli jsme také výměnu nevyhovujících oken v čp. 65, jejich
výměnou šetříme energie a životní prostředí.
Z větších akcí plánovaných pokračujeme v přípravě dokončení
splaškové kanalizace VI. a VII. etapa. Máme požádáno o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci silnice v ulici Jižní
ve výši 10 mil. korun, celková cena rekonstrukce silnice 14mil., a
celkový rozpočet i s chodníky a osvětlením ve výši 20 mil. korun.
Požádáno máme také o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na výstavbu cyklostezky „Kněževes – Rakovník“ ve výši cca 19 mil.
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korun, celkový rozpočet stavby 24,5 mil. korun, kdy nyní probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby a pokud obdržíme dotaci, tak by
výstavba začala na podzim 2021.
Pokračujeme s rekonstrukcí stájí areálu hostince na komunitní centrum.

Proběhlo také zprovoznění neprůchozího propustku rybníka na
vyrovnání hladin obou ramen za pomoci SDH Kněževes a Rybářského
spolku Kněževes, kteří snižovali hladinu před příjezdem techniky
Středočeských vodáren Kladno, kteří mají odpovídající techniku
potřebnou k vyřešení dané situace.
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12. února se filmovalo v Kněževsi a v Kolešovicích. Hollywoodský
režisér Marc Forster podle předlohy grafické novely White bird: A
wonder story spisovatelky R. J. Palacio zde natáčel film s názvem
„ White bird“ ( Bílý ptáček), který je o židovské dívce, která se v době
války ukrývá u svých příbuzných ve Francii.
Filmařům byly v Kněževsi poskytnuty prostory Benzinolu a také
sokolovny, která byla upravena dle přísných bezpečnostních pravidel
nařízení
vlády
proti
šíření
pandemie.

Takže i přes omezení, která jsou spojená s pandemií, jsme tady
v Kněževsi stále v činnosti.
Na závěr bych Vás chtěla informovat, že každé pondělí před nástupem
do zaměstnání absolvují zaměstnanci úřadu testování antigenními
testy, kdy chceme zabránit šíření nemoci Covid 19 a pro Vás zajistit
bezpečný úřad.
Také bych chtěla poděkovat všem občanům, spolkům, sdružením a
klubům za práci, kterou odvádí pro obec a pro občany naší obce.
Přeji vám hezké dny v tak náročné době, jako je tato.
Buďte na sebe opatrní. 😊
Alena Králičková, starostka
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané.
v lednu
Dlouhá Milena
Baumanová Věra
Marvanová Miluška

v únoru
Kameník Václav
Mátéová Libuše
Mourek Miroslav
Fojtíková Věra
Plaček Václav
Bazika Václav
Donda Zdeněk
Mach Alois
Rolcová Marie
Janotová Libuše

v březnu
Krejza Milan
Fojtík Jaroslav
Špačková Liane
Polatová Věra
Ransdorf Václav
Konopásková Jaroslava

v dubnu
Brož Jiří
Hrubá Ludmila
Jelínková Miluše
Beran Emil
Malafová Marie

v květnu
Nachtigal Vladimír
Cibulský Jan

Přejeme hodně štěstí a zdraví.

Vítáme nové děti
Andrea Koutecká
Anežka Bandová
Nela Čapková
Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

9

Opustili nás
Karel Kuklík
Emilie Dondová

Marie Dlouhá Miluška Kautová
Josef Žemlička

Věra Baziková

Dorota Litavcová
Čest Vaší památce.

Několik čísel z úřadu za rok 2020
z evidence obyvatel
10 dětí se narodilo
5
občanů zemřelo
45 se odstěhovalo
44 se přistěhovalo
1031 počet obyvatel k 31.12.2020 ( z toho 34 cizinců s pobytem
v Kněževsi – 3 občanství arménské, 2 finské, 1polské, 6 ruské, 7
slovenské, 2 ukrajinské, 13 vietnamské)
Věková struktura obyvatel
Věková kategorie
0–9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 79
80 -89
9 - 99

Počet obyvatel
99
119
93
140
159
127
126
107
22
5

10

CZECH POINT
v roce 2020 jsme z CZECH POINTU poskytli občanům
37 výstupů z rejstříku trestů
2
z obchodního rejstříku
2
ze živnostenského rejstříku
6
z katastru nemovitostí
5
z bodového hodnocení řidiče
10 zřízení, zpřístupnění datové schránky
5
z registru obyvatel
10 konverze dokumentu
646 zápisů vidimace a legalizace
z matriky
S dodržením veškerých hygienických opatření se v roce 2020
uskutečnilo 30 svatebních obřadů. Pro letošní rok je zatím naplánováno
27 svatebních obřadů.
Deratizace obce
V květnu bude provedena panem Hruškou pravidelná
deratizace obce proti myším a hrabošům. Několikaletým
ošetřením se daří snižovat jejich výskyt. V současné době je
většina obce odkanalizována, výskyt myší v minulosti na
problematických místech v ulici Chmelařská, Štrosova a u
rybníka v ulici Libušina je podstatně menší, někde jejich výskyt zmizel
úplně.
Kominické služby
Pokud budete mít zájem o kominické služby v následujících
termínech 5.6, 27.6.2021, nahlaste se v kanceláři úřadu
313582206. Jestli nevyhovuje žádný termín, domluvte si
služby přímo s panem Petrem Kořínkem tel.732713527 ze
Senomat, který nám tuhle službu už dlouho zajišťuje.
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Webové stránky obce
Zmizí
z titulní
strany
„Virtuální prohlídka“, kde
bylo umístěno asi 6
nahrávek z různých částí
obce, z důvodu ukončení
podpory Flash
Player.
Začátkem léta letošního
roku dostanou webové
stránky obce nový vzhled.

Městys Kněževes nabízí
novou bezplatnou službu
určenou Vám všem, kteří
chcete dostávat novinky
a důležité zprávy do svých
mobilů prostřednictvím SMS
nebo na Váš email.
Služba je pro všechny občany zdarma. Stačí se jen velmi jednoduše
a rychle zaregistrovat na našem obecním webu (www.mestysknezeves.cz, titulní strana, vpravo nahoře).
Pokud byste s registrací měli problém, obraťte se prosím na své blízké,
nebo Vám s registrací pomůžeme na obecním úřadě.
Pokud si přejete dostávat jen sms zprávy a nemáte email, nahlaste
své číslo telefonu do kanceláře úřadu 313582206, 775252480. Pak
už jen odsouhlasíte odpovědí slovem „ANO“ registraci a sms
zprávy Vám budou doručovány.
Aktivujte si službu Smart Info a získávejte důležité zprávy a informace
o dění z obce do mobilu přes SMS nebo na Váš email.
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Jestli chcete být informováni o všech aktualitách z našeho webu a mít
k dispozici všechny informace včetně
fotogalerie z obce ve vašem chytrém
telefonu, právě pro vás je určena naše
mobilní aplikace – V OBRAZE umístěná na
titulní straně našich webových stránek
www.mestys-knezeves.cz ke stažení.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené
zprávy,
dozvíte
se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Výměna úřední desky za elektronický kiosek
Už brzy se občané Kněževsi dočkají výměny stávající
úřední desky za dotykový elektronický kiosek, který bude
umístěn na budově úřadu a přístupný veřejnosti
nepřetržitě.
Vzhledem
k velkému
množství
zveřejňovaných dokumentů a velikosti úřední desky jsme
museli některé dokumenty zmenšovat. Jejich přehlednost
a čitelnost tak byla špatná. I když v současné době již
mnozí z Vás využívají službu zasílání sms zpráv či emailů, nebo
aplikaci V OBRAZE, věříme, že si osvojíte i tuhle novinku.
Elektronická úřední deska bude umístěna tak, aby se k informacím
dostali všichni včetně vozíčkářů.
Rezervační systém
Na webových stránkách městyse můžete využít službu rezervace na
víceúčelového hřiště.
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Covid 19
Veškeré
informace
ohledně
vydaných
mimořádných opatřeních, usnesení vlády ČR,
doporučení týkajících se obce a jejích občanů
najdete na webových stránkách obce (na titulní
straně v levém sloupci s obrázkem Covid 19).
Stále můžete využít naši pomoc při registraci na očkování. Od
14.4.2021 se registrují občané nad 65 let.
Archeologické nálezy
I během výstavby IV. a V. etapy kanalizace
prováděla archeologická společnost, o.p.s.
Pueblo výzkum v dotčených lokalitách.
Bylo provedeno několik řezů, ze kterých
archeologové určili a zdokumentovali
jednotlivé vrstvy dle barvy, frakce, obsahu
kamínků, valounků a drobných úlomků. U
rybníka v Libušině ulici bylo nalezeno 31
zlomků kuchyňské a stolní keramiky
pálených do béžových odstínů, některé
glazované datované do 16.-17. století. V Pražské ulici byly získány
další zlomky keramických nádob a kachlí. Dva zlomky jsou
jednoznačně datovatelné do pravěku doby bronzové až počátek doby
železné (informace z nálezové zprávy společnosti Pueblo o.p.s.)
Přehled úhrnu srážek za rok 2020 v
Kněževsi
měřeno během roku v čp. 55 p. Bazikou L.
leden 16 mm, únor 55mm, březen 34mm,
duben 17,5mm, květen 51mm, červen 99mm,
červenec 45mm, srpen 72mm, září 65mm,
říjen 82mm, listopad 13mm, prosinec 23mm
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Kněževeská dechparáda
18. ročník Kněževeské dechparády je plánován na
neděli 6. června 2021 jako obvykle v parku u
kostela. Těšit se můžete na Modrou muziku,
Chodovarku, Mistříňanku a samozřejmě Krajanku.
Pokud konání dechparády neumožní pandemická
situace, je stanoven náhradní termín na 5. září 2021
taktéž v parku.

Jak šel čas s pandemií onemocnění COVID 19
Je už to rok, zvláštní rok, zvláštní období, které nikdo z nás nepamatuje.
Už rok se celý svět se záhadným virem
COVID 19 snaží bojovat. Někteří úspěšně,
jiní méně. Přichází ve vlnách. Někteří
jedinci stále opatření zlehčují a nedodržují
základní doporučení. Bohužel nemoc
poznamenala nějakým způsobem každého
z nás. Rok 2020 byl jiný než všechny předchozí.
I když jsme stihli a řádně si užili obecní maškarní bál v únoru, ještě
v březnu jsme stihli divadelní představení v Praze (i když nám na
poslední chvíli změnili program, přesto jsme odjeli) a to jsme netušili,
že bude na dlouhou dobu poslední. Máme vstupenky na dvě
představení, která se během roku několikrát přesouvala. Kdy se na
Ondru Vetchého podíváme, se určitě včas dozvíte. V červnu se děti
s Občanským sdružením Kněževes 21. století, z.s. podívaly do minizoo
v Doksech, muzea Čtyřlístku, projely se vyhlídkovou lodí po Máchovu
jezeru. S omezením jezdila o prázdninách i Kolešovka. V červenci nás
navštívilo kočovné divadlo s Červenou Karkulkou. V září jsme za
dodržení hygienických opatření oslavili 150. výročí založení knihovny.
A v říjnu se v sokolovně za dodržení hygienických podmínek konala
poslední kulturní akce – přeložená Kněževeská dechparáda. Život se
víceméně zastavil.
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11.3.2020 se zavřely školy, ze dne na den
12.3.2020 vláda vyhlásila nouzový stav, který s přestávkami vlastně
trval do 11.4.2021
13.3.2020 se zavřely státní hranice
16.3.2020 se Česko ocitlo v karanténě
Přišlo léto, moc jsme se těšili, užívali sluníčko, prázdniny, cestovali,
uvolnily se opatření, roušky se nosily jen v metru, i když už v srpnu
bylo jasné, že nastupuje další vlna, děti nastoupily do školy
5.10.2020 vláda znovu vyhlásila nouzový stav, počet nakažených
stoupal k 15tisícům denně
14.10.2020 se zavřely školy
21.10.2020 se zpřísnila opatření, zavřelo se téměř všechno
30.11.2020 se opatření částečně uvolnila, otevřely se služby, malé
obchody, do školy se vrátili děti z prvního stupně a deváťáci, žáci 2.
stupně se střídali ve výuce
…..a nastoupila další vlna pandemie…..
27.12.2020
začíná
očkování
vakcínou Pfizer/BioNTech
l.3.2021 zákaz cestování mezi
okresy
11.4.2021 skončil nouzový stav,
školy se otevřely pro 1. stupeň, i
když hygienická opatření a další
omezení stále trvají, otevřely se
některé obchody, služby.
Čísla ale v současné době klesají, jak nově nemocných, tak i
hospitalizovaných. Smutné je ale číslo zemřelých. S vakcinací to taky
není žádná sláva, ale snad se blízká na lepší časy.
Ke 14.4.2021 si v Kněževsi podle Krajské hygienické stanice
v Rakovníku (portál krizového řízení) onemocněním prošlo od
začátku pandemie 153 kněževeských občanů (z toho 44 v roce
2020), 17 občanů bylo hospitalizovaných (z toho 5 v roce 2020),
bohužel 2 občané na tuto nemoc zemřeli. Ke 14.4.2021 bylo
v Kněževsi 13 pozitivních nemocných.
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Příspěvek
na
sociální
automobil
I letos jsme přispěli zakoupením
reklamní plochy na sociálním
vozidle ve výši 9.680,-Kč
s DPH na nové vozidlo pro
Okresní pečovatelskou službu
do Nového Strašecí.

Sčítání lidí, domů, bytů 2021
Do 11.5.2021 se můžete sečíst online
odkudkoli. Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu. Pokud se nesečtete online, budete
vyplňovat listinný formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
(zaměstnanci České pošty) a na kontaktních
místech sčítání. Sčítací komisař se dostaví
v předem oznámeném termínu a vyčká vašeho příchodu před dům.
Vyplněný formulář v obálce můžete vhodit do poštovní schránky nebo
odevzdat na kterémkoli kontaktním místě.
Z mateřské školky „Masopustní veselí“
V naší Kněževeské školce,
jsme si dlouho lámali
hlavu, jak bychom mohli
dětem a zároveň i
veřejnosti zpříjemnit tuto
nelehkou dobu. Napadl nás
„Masopust“. Celý týden
jsme ve školce věnovali
povídání o této tradici a
jejích zvycích. Učili jsme
se
masopustní
písně,
tančili, děti si doma
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společně s rodiči
vyrobily masky a
pak už zbývalo jen
rozdělit
hudební
nástroje a vyrazit na
masopustní
vycházku.
První
„rozjezdová“
ukázka zpěvu, tance
a masek byla pro
naše paní kuchařky,
které byly nadšené a
na jejích tvářích
jsme vykouzlili úsměvy. Poté jsme se již vydali na průvod obcí se
zastávkami před obecním úřadem, kde jsme zpívali a tančili pro paní
starostku, paní knihovnici a ostatní zaměstnance úřadu.....před místní
restauraci „Farma Svět“ k podnikatelům Javuktsyanovým....před místní
jídelnu rozveselit pí. kuchařky z Agrochmelu...před obchod k paní
Vrábíkové...před školu, kde jsme naše vystoupení ukázali paní ředitelce
a našim prvňáčkům a před obchod manželů Růžičkových. Moc
děkujeme všem, kteří nás odměnili svým veselím, svým potleskem a
dobrotami, které jsme do našich nůší sbírali na každé naší zastávce.
Rozdali jsme radost, děti byly nadšené a tak nezbývá než říci ,,těšíme
se opět za rok“.
Yvona Tvrzová a Veronika Blechová, Mateřská škola Kněževes
Oslavy svátků jara netradičně
S příchodem jara (a velikonočních
svátků) s dětmi ve škole za normálních
okolností připravujeme jarní výzdobu
školy a pořádáme velikonoční dílničky.
Dnešní doba nám to však nedopřála.
Proto se učitelský sbor ZŠ Kněževes
rozhodl připravit pro děti jarní a
velikonoční hry v okolí školy. Cílem bylo
nejen zachovat alespoň z části tradiční
velikonoční hrátky, ale i motivovat děti
k pohybu. I jarní/velikonoční výzdobu
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budovy školy jsme přesunuli ven. Děti mohly doma vytvořit libovolnou
dekoraci a vystavit ji na školní plot před školou.
Potěšilo nás, kolik krásných výrobků se nám před školou objevilo.
V okolí školy jsme připravili dvě hry.
První hra „Králičí rodina“ měla deset
stanovišť, na kterých děti plnily zadané
úkoly. Tyto veselé hrátky byly určeny pro
mladší děti. Starší se jistě s chutí pustili do
obtížnější hry „Rostlinopis“, která již
obsahovala čtrnáct zastavení. I zde děti
plnily pohybové výzvy a navíc se
ponořily do poznávání rostlin.
Věříme, že se nám díky těmto aktivitám
podařilo nahradit dětem alespoň zčásti
„školní Velikonoce“, o které by jinak
přišly.
A jelikož byl o hry velký zájem nejen z řad našich žáků a jejich
sourozenců, ale i z široké veřejnosti, tak se již v našich hlavách rodí
nápad na další pohybově-vzdělávací cesty .
Mgr. Vlaďka Gregorková Vicjanová

Distanční vzdělávání ve školce
Tak jako mateřské školy napříč naší republikou, tak i naše mateřská
škola od 1. března kvůli zhoršení epidemie, přerušila svůj provoz, který
byl znovu obnovený až 12.dubna. Jelikož předškolní ročník je ze
zákona povinný, museli jsme i my jako mateřská škola přistoupit k
distanční výuce. Skvěle se úkolu zhostila naše vedoucí paní učitelka
Yvona Tvrzová, která pro předškolní děti zpracovala na každý týden
téma, ke kterému se vázaly všechny úkoly.
Paní učitelka každé téma srozumitelně zpracovala, děti dostávaly
materiály,
kde
procvičovaly
svoje
dosavadní
poznatky,
předmatematickou gramotnost, číselné a logické řady, prostorovou
představivost, časoprostorové pojmy, grafomotoriku, učily se básničky,
písničky, procvičovaly stříhání, lepení, malování…
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Chválíme všechny děti, jak byly šikovné ( ve školce na ně čekala
odměna) a také děkujeme rodičům za krásnou zpětnou vazbu, posílali
nám fotografie svých dětí a jejich výrobků, komunikovali s námi, co
dětem nejde nebo naopak jak jsou šikovné. Z jedné strany jsme rádi, že
tato situace nastala a to z toho důvodu, že mohli rodiče aspoň trochu
nahlédnout, co se ve školce dělá, že to není jen o hraní s hračkami, děti
se ve školce plnohodnotně vzdělávají, to co děti v tento čas doma dělaly,
jak pracovaly, je jen malá hrstka toho, co se během jednoho týdne
probere.
Mladším dětem se věnovala paní učitelka D. Gregorová, která rodičům
a dětem posílala inspiraci, co by mohly tyto menší děti doma dělat.
12. dubna se nám do školky vrátily předškolní děti a děti rodičů, co
pracují u IZS. Aby mohly děti mateřskou školu navštěvovat, musí
podstoupit 2x týdně testování. Děti jsou moc šikovné a zvládají to na
jedničku.
Myslíme i na mladší děti, je nám líto, že nemohou školku navštěvovat,
a proto jsme si pro všechny děti z naší mateřské školy připravili
překvapení v podobě“Jarní stezky s Robůtkem“. Bude to cesta zábavná
i poučná a všichni rodiče našich dětí dostanou včas podrobné informace
na e-maily. Doufáme, že nám počasí bude v nastávajícím období přát,
abychom
mohli
větší
množství
aktivit v
mateřské
škole
přesunout
ven
na
čerstvý
vzduch.

ukázka práce z distanční výuky
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Co nás čeká v dalších měsících?
Na konci dubna jsme si pro naše předškolní děti připravili „Čarodějný
den a noc v Bradavicích“, chceme dětem, kterým zbývají poslední 2
měsíce ve školce, ten čas co nejvíce zpříjemnit, aby na školku měly jen
krásné vzpomínky. Plánujeme podle situace poznávací výlety do
blízkého okolí, chceme požádat přílepské maminky a tatínky, co mají
děti v naší školce, jestli by byli tak ochotní a pomohli nám zorganizovat
„Přílepskou stezku na skále“- děti by dorazily na přílepskou skálu, kde
budou plnit úkoly a kvízy, upečou si na ohni buřtíky. Máme v plánu
několik projektových dnů, návštěvu hasičů. Připravujeme velkou letní
sportovní olympiádu, rozloučení se školáky.
Doufáme, že bude jen lépe a lépe a do školky se nám vrátí všechny děti.
Veronika Blechová
Oslavy SDH Kněževes k výročí zakoupení první hasičské stříkačky

Připravujeme pro Vás pestrý program: Vyproštění zraněné osoby z
osobního automobilu, zásahová jednotka vězeňské služby, záchrana
osob z výškové budovy za pomoci helikoptéry, ukázka moderní
hasičské techniky ...
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Jestli to tato doba povolí, tak se máte na co těšit, jste srdečně zváni.
Večerní zábava v sokolovně k tanci a poslechu hraje skupina Černý
Brejle.
Josef Žemlička, starosta SDH
UKLIĎME ČESKO – SÁZÍME STROMY
Letošní rok začal z důvodu
pandemie nepříjemně v celém
státě, ale i pro neziskové
organizace. Náš spolek by
jinak organizoval již od jara
různé akce pro rodiny s dětmi
jak zábavné, tak pohybové
jako minulé roky.
Přesto jsme se zapojili v
sobotu 27.3.2021 do úklidu
našeho okolí v rámci akce
„Ukliďme Česko“. Oslovili jsme dobrovolníky a uklidili v 10 lidech
strouhy
podél silnice z Kněževsi do Přílep nakonec našeho
katastrálního území. Odvezli jsme 22 plných pytlů odpadu. Pro
zajímavost – 1 magnetofon, 1 pneumatika, 84 placatek od alkoholu,
nespočet plechovek od piva, krabiček od cigaret, plastové lahve,
několik automobilových dílů.
Další dobrovolníci a to manželé Skálovi se svými vnoučátky
dobrovolně uklízeli 8.4.2021 strouhy podél silnice ke hřbitovu.
Nasbírali velkou káru odpadků.
Všem dobrovolníkům, kteří se na úklidu podíleli, patří velké
poděkování. Je vidět, že jim není lhostejné jak vypadá prostředí ve
kterém žijeme.
V dubnu jsme oslovili znovu dobrovolníky za účelem výsadby
ovocných stromů v polích jižně od obce. Oslovujeme hlavně rodiny s
dětmi, aby se mladá generace zasloužila o ozelenění okolí naší obce,
vychovávala k tomu své potomky a více si vážila své práce. Celou akci
řídil a připravil p. ing. M. Tichai, který poučil všechny přítomné, jak se
odborně sází stromy. Pak se dali všichni přítomní i z ostatních spolků
do práce. Dětičky byly nápomocné a bylo vidět, že je práce bavila. Už
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se těší, až stromy vyrostou a ony si ze
stromů utrhnou nějaké to jablíčko, hrušku
nebo švestku.
Naše občanské sdružení přispělo
zakoupením zatím 2 ovocných stromů a
několika keřů. Za 2,5 hodiny jsme všichni
společně vysadili 12 stromů, několik keřů
a spokojeně se rozcházeli do svých
domovů s dobrým pocitem, že jsme
udělali něco prospěšného. Vykonali jsme
něco pozitivního pro přírodu, co by mohlo
po nás zůstat třeba ještě padesát let.
Celkem je u cesty s loňskou výsadbou
zasázeno 20 ovocných stromů a 126 různých keřů.
Rádi se setkáme při dalším vysazování stromů i s těmi, kteří měli zájem
se zúčastnit, ale z důvodu nemoci nebo karantény se nemohli dostavit.
Věřím, že se situace s pandemií do léta zlepší a budeme se moci opět
setkávat i při zábavě, výletech a turistice.
Eva Janotová, Občanské sdružení Kněževes 21. století, z.s.

Dne 1. 5. 2021 pořádá Rakovnický
ornitologický spolek Fénix o. s. tradiční akci
„Vítání ptačího zpěvu“. Začátek akce je v
6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým
koupalištěm. Na programu je trasa dlouhá
cca 4 km. S sebou pevnou obuv, vlastní dalekohled a atlas ptáků
výhodou. Vzhledem k aktuálním protipandemickým opatřením
nahlaste svoji účast předem přes sms - 608301387 nebo mailem
ros.fenix@seznam.cz Rakovnickému ornitologickému spolku Fénix o.
s.
Milan Tichai
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 200 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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