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ČÍSLO 1/2012 zdarma

Víte že ... Úvodní slovo
… zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na letošní rok, celý rozpočet si můžete prohléd-
nout v jiném místě Zpravodaje,

… letos plánujeme spíše menší investiční akce, mezi ty hlavní patří oprava komunikace 
v Luční ulici, vestavba v podkroví radnice a opravy některých místních komunikací,

… obec zadá studii, která zhodnotí současný stav pavilonu ZŠ a následně vybere způsob 
řešení rekonstrukce tohoto pavilonu nebo bude muset jednat o výstavbě zcela nové 
budovy,

… zahajujeme práce na novém územním plánu, který by měl vstoupit v platnost v roce 
2015,

… obec zadá vypracování projektu druhé části chodníku na Žantov,

… VaK Mladá Boleslav v letošním roce vybuduje novou čistírnu odpadních vod v místě 
stávající čistírny na ˇŽantově v hodnotě cca 20 mil. Kč,

… stále čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na regenerace center obcí, kterou 
jsme podali v polovině loňského roku.

      Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

Tak máme po 
zimě. A s jarem 
přichází také 
první letošní 
číslo Zpravoda-
je. Přesto bych 
se ráda vrátila 
k minulému – 
předvánočnímu 
– číslu. Do rubriky 
Společenská kro-

nika se vloudila chyba: u zesnulého  
pana Josefa Zajíce jsem nesprávně 
uvedla bydliště, správně má být uve-
deno Malobratřice, ne Kněžmost. Om-
louvám se a věřím, že podobné omyly 
se napříště Zpravodaji vyhnou. 
 Tak a teď k novému číslu. Jako 
vždy je tu pro vás spousta zajímavým 
informací z akcí, které se konaly v u-
plynulých měsících. Určitě jste některé 
z nich navštívili osobně a pokud ne, 
třeba to bude inspirace pro všechny, 
kteří  mají dojem, že se u nás nic neděje. 
Řada kulturních akcí je v plánu v čase, 
kdy tento Zpravodaj vzniká, zmíním 
třeba cestopisné přednášky Jiřího 
Máry. Ten navštívil kněžmostskou 
školu spolu s rodiči už v loňském roce 
a jejich povídání se setkalo s velkým 
úspěchem. Proto k nám dostal pozvání 
znovu. O průběhu letošní návštěvy se 
dočtete v následujícím čísle. V plánu 
je také například dubnová přednáška 
psycholožky PhDr. Jany Nováčkové, 
která se podílela na projektu Zdravá 
škola, v těchto jarních dnech je 
nedaleko jarmark, proběhl zápis do 
mateřské školy, několik plesů… Ne 
všechny akce máme možnost pod-
chytit, záleží nejen na termínu konání, 
ale i na aktivitě pořadatelů…
 Děkuji všem, kdo se zapojují 
pravidelně i nahodile do práce na 
Zpravodaji. Díky každému z vás je o 
něco pestřejší.

Mgr. Kateřina Pospíšilová

Kdo chce psa bít…
mnoho akcí vůbec nerealizovalo a mnoho 
práce by přišlo vniveč. Jistě, mohli bychom 
si poplácat po ramenou a říci, ne nešlo to 
udělat jinak a tvářit se, že jsme udělali, co 
se udělat dalo. Někdy se prostě musí dělat 
nepopulární a trochu nestandardní kroky, 
které ale nikdo nikdy nedělal ve snaze obci 
uškodit, ale právě naopak.
 Stále a dokola pouze tvrdím, že se 
toho podařilo jednoznačně mnohem 
více pozitivního a naší obci prospěšného 
než naopak. Ano, vždycky je co zlepšovat, 
ale pojďme opravdu zlepšovat a neustále 
nekritizujme něco, na čem jsme nenechali 
ani minutu své práce. 
 Předveďme něco, co naši obci pomůže 
a neházejme na ni špínu, to nám opravdu 
nepomůže. Jenom to dosti pravděpodobně 
zkazí chuť do práce mnoha nadšencům, 
které zde – bohudíky – stále ještě máme.

  Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

Myslím, že nedokončené přísloví z nad-
pisu mého článku všichni znáte. Já osobně 
ho již delší dobu považuji obzvlášť v 
Kněžmostě za velmi pravdivé. Já si k němu 
pro sebe doplňuji ještě jedno, které by 
se mělo objevovat stejně často: Kdo nic 
nedělá, nic nezkazí.
 Bohužel mi v poslední době stále 
více připadá, že přísloví z nadpisu se v 
Kněžmostě velice rozšířilo. Neustálé pou-
kazování na to, co se nepovedlo, co se 
udělalo špatně. Kdo, jak a proč zanedbal 
to či ono.  Nevím, asi žiju opravdu v jiném 
světě než tito samozvaní kritici a hodno-
titelé akcí a práce těch ostatních. Proto si 
musím stále opakovat i to druhé přísloví a 
především, by si ho měli opakovat ti, kteří 
stále něco „řeší“. 
 Nikdo přece netvrdil ani netvrdí, že 
se vše udělalo vždy znamenitě. Nikdo 
ani netvrdí, že se vše dělalo přesně dle 
nastavených pravidel. Bohužel, tito lidé 
nevědí, že bez těchto kroků stranou by se 
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nili o zpomalení „rozjetého vlaku“, což se 
doufám časem povede, tak se objevují 
následky, které nepřinášejí moc příznivou 
situaci. Obec si musela vzít další úvěr, aby 
uhradila dokončené zakázky, jak už kvůli 
opožděné dotaci, tak kvůli nedostatku 
financí v obecní kase (pavilon MŠ, chod-
níky a parkoviště). To všechno jsou akce, 
které byly zadány ještě v minulém voleb-
ním období a vám občanům slíbeny. 
 Zda někdo před zadáním zakázek 
propočítal to, co zmíněné akce provedou 
s rozpočtem do budoucna, je otázkou. 
Věříme, že dokážeme tento stav v rámci 
možností ustát.

 Zaměřujeme se více na udržování 
obecního majetku, což už jsme avizovali 
a vám občanům hlavně slíbili. Představa 
o obecním majetku není vždy každému 
úplně jasná. Ale věříme, že víte, co 
potřebujete k životu v obci, co potřebuje 
obec jako taková. 
 S ponecháním si nepotřebného či 
ztrátového majetku rostou obci provozní 
výdaje. Může si je obec v dnešní době do-
volit, a to i do budoucna? I s tímto aspek-
tem je třeba kalkulovat při rozhodování o 
tom, co dále podporovat a udržovat.

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka obce

Jak je to s kempem u Komárovského rybníka?
Tímto článkem chceme vám občanům 
přiblížit rekreaci, kterou roky provozuje 
obec Kněžmost. Zda je pro obec přínosná 
či nikoli, necháme na vás, ale zda ji bu-
deme dále provozovat rozhodnou sami 
zastupitelé.
 U Komárovského rybníka v Nové Vsi 
dlouhá léta obec Kněžmost provozuje 
rekreaci v kempu Peklo, který postupně 
vznikal již za MNV (Místní národní výbor) 
Kněžmost v 60. letech. Tenkrát to byla 
vyhlášená rekreace, ale v dnešní době je 
to více méně přežitek. 
 Rekreace v kempu Peklo je realizová-
na na pronajatých pozemcích Lesů ČR, se 
kterými má obec uzavřenou nájemní smlou-
vu z roku 1995, roční nájem činí cca 145 
000, Kč.
 Část rekreačních staveb umístěných 
na pronajatém lesním pozemku je ve 
vlastnictví obce Kněžmost, část staveb 
patří jiným právnickým subjektům.
Obec v rámci možností investuje alespoň 
do nezbytných oprav tohoto zařízení, 

Pohled z druhé strany
Nejprve mi dovolte pozdravit vás v 
prvním vydání zpravodaje roku 2012.  
 Máme za sebou první měsíce, ve 
kterých jsme se více méně soustředili na 
rozpočet obce pro letošní rok. Rozpočet 
byl schválený na prvním zasedání zastu-
pitelstva, a to 29. 2. 2012. 
 Rozpočet není moc příznivý, ale to 
se dalo čekat, vzhledem k ekonomické 
situaci celé České republiky. Na druhou 
stranu by náš rozpočet mohl být, teď už 
do budoucna, o něco lepší, ale je potřeba 
si uvědomit priority. A ne chtít vše hned a 
teď a hlavně věci nepodstatné. 
 Jak jsme se v minulém zpravodaji zmí-

kdyby se podařilo koupit či směnit tyto 
pozemky za dobrou cenu, potřebuje 
obec toto zařízení? Otázka rušení kem-
pu je předmětem dalšího jednání pra-
covního zastupitelstva, Lesů ČR a staveb-
ního úřadu.
 Pokud by se však našel investor, který 
by chtěl provozovat tuto rekreaci, pak 
ano, ale určitě k tomu nebude potřebovat 
obec. 

Co nás čeká a nemine?
Čekají nás důležitější investice a opravy, 
uvedeme jednu z největších. Kompletní 
rekonstrukce či zbourání a znovuvybu-
dování pavilonu II. stupně naší základní 
školy, zde mluvíme o několikamilionové 
investici. 
 Musíme si všichni uvědomit a 
srovnat hodnoty, co pro nás je důležité a 
potřebné, co zbytné. Krásné jarní období 
Vám přeje za Stranu nezávislých 

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka obce

rekreantů přesto ubývá. 
Jak si vedla rekreace v loňském 
roce?
Sezóna 2011 nebyla jistě příznivá, 
deštivé rozmary počasí nás sužovali celé 
léto. Za loňský rok skončilo hospodaření 
v kempu v minusových položkách (cca. 
60 000,-Kč). Náklady na provoz celé re-
kreace stále značně přesahují příjmy z 
tržeb a vzhledem k celému stavu kempu 
se nedá čekat, že se v příštích letech bez 
investic na omlazení něco změní. 
 Další provozování kempu dosti om-
ezuje a spíše znemožňuje povaha pozem-
ku, i vyžádaná stanoviska dotčených 
orgánů, která jsou spíše záporná. 

Co s rekreací dál?
Vzhledem k těmto všem skutečnostem 
jsme přišli s návrhem zrušit a nadále již 
neprovozovat tuto rekreaci. Zrušení by 
obec stálo peníze, ale určitě to nebude 
tolik, kolik by stálo odkoupení, vynětí 
pozemků a obnovení celého kempu. I 

Informace z OÚ

•	 Informujeme	občany,	 že	v	prostorách	Domu	s	pečovatelskou	 službou	v	Kněžmostě	 (2.	NP)	
zahájila	 poskytování	masérských,	 rekondičních	 a	 regeneračních	 služeb	 paní	 Hana	Tmejová.	
Provozní	doba	dle	objednání	na	telefonu	775	162	133.

•	 Hledáme	kronikáře	pro	vedení	kroniky	obce.	Bližší	informace	na	OÚ.

•	 Pro	obsluhu	zvonu	“ZDENA”	v	kapli	na	kněžmostském	hřbitově	hledá	obec	zvoníka.	Možnost	
zaučení.	Bližší	informace	na	OÚ.
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Obec	Kněžmost
Rozpočet	−	rok	2012
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Co možná nevíte o hřbitovní kapli
cenu zvládnout. Abych odpověděl v pl-
ném rozsahu. Nemyslím si, že „zvonit“ za 
zesnulými z umělé nahrávky v čase, kdy 
hřbitovní zvon akt donedávna zastával, je 
rozumné. Je to moderně laciné. 
 Obec tedy připraví současně poptávku 
po seriózním zvoníkovi a zajistí kontrolu 
dráhy obslužného lanka i samotného 
závěsu zvonu. 
 Za nabídku finanční spoluúčasti k za-
koupení přehrávky děkujeme, pokusíme 
se spíše vrátit nezbytným věcem ve vlast-
nictví obce původní poslání.

Pavel KVEREK

řemeslníky „přes střechu“ a do stavby 
mnohde zatékalo. Lepenková členěná 
krytina (stejná, jako v Solci na kostele) 
se jeví po letech ve svárech rozpadlá, 
rozlamuje se také v hřebeni. Rozkradeny 
byly klempířské prvky. Lemování kolem 
zvonové stolice z měděných profilů bylo 
odvedeno natolik amatérsky, že podél 
konzole od samého počátku zatéká. 
Tím dochází k destrukci obnovovaných 
omítek. Rovněž plechování atik průčelí 
neodvádělo vodu mimo zdivo pilířů. 
 V letošním roce je s opravou počítáno 
– věřme, že se vše podaří za rozumnou 

Víte, že jsou mezi námi lidé, kterým 
vadí delší dobu neuctivý stav místního 
hřbitova? Práce na opravě zdevastované 
střechy kaple byly dlouho odkládány, 
zvon utichl. 
 Tazatelce z Branžežské ulice jsem slíbil 
odpovědět, doufám, že se k ní tyto řádky 
dostanou.
 Zvon by mlčet nemusel, za minulého 
vedení byl vypracován posudek, který 
jsem inicioval a ten statiku věže nez-
pochybnil natolik, aby zvonění bylo 
nebezpečným. Pravda, že budova už od 
porevoluční „opravy“ neměla štěstí na 

CO SE DĚJE VE ŠKOLE

oslavu u příležitosti právě 120. výročí 
předání školy svému účelu a zároveň také 
chceme připravit výstavu učebnic, sešitů, 
učebních pomůcek, fotografií. Pokud 
vlastníte nějaké zajímavé věci z historie 
školy a budete ochotni je zapůjčit na tuto 
výstavu, budeme vám vděčni. 
 Věříme, že se nám podaří ve spoluprá-
ci s kulturní komisí obce připravit tuto os-
lavu přesně podle našich představ a včas 
vás na ni jistě pozveme. 

 Hana BEJROVÁ

Ano, je to tak. 4. září 1892 byla škola 
slavnostně vysvěcena a 15. září 1892 
předána svému účelu.  I ona prošla 
různými úpravami a rekonstrukcemi, 
žádná naštěstí její charakter výrazně 
nezměnila. Nejzásadnější, generální, 
oprava proběhla v roce 1954, kdy byla 
vyměněna okna, do tříd zaveden vodo-
vod, položeny parkety ve třídách a dlažba 
na chodbách, přistavěna jedna šatna v 
přízemí a dva kabinety v poschodí. Byla 
přeložena a opravena střecha, dány nové 

žlaby a hromosvody, kůrková omítka. 
Během dalších let škola byla dále upra-
vována a modernizována – budování 
odborných učeben, zavedení ústředního 
vytápění, výměna střešní krytiny, natření 
oken, vybudování šaten, půdní vestavba 
školní družiny, oprava parket, rekon-
strukce schodiště. Věříme, že se podaří 
uskutečnit i další opravy, které si tato 
budova určitě zaslouží, že na to budeme 
pamatovat.     
 Na 15. září tohoto roku připravujeme 

Naší škole bude letos 120 let

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhl v ZŠ 
Kněžmost zápis dětí do první třídy. 
 K zápisu se dostavilo 19 předškoláků. 
Jedni rodiče se rozhodli pro jinou školu. 
S rodiči pěti dětí bylo přerušeno správní 
řízení z důvodu odložení školní docházky, 
a proto bylo zatím přijato k povinnému 
školnímu vzdělávání na naší škole 13 bu-
doucích prvňáčků. 
 Z loňského roku nastoupí po ročním 
odkladu povinné školní docházky 6 dětí. 
Celkem by tedy mělo být v první třídě v 
tuto chvíli 19 prvňáčků.
 Třídní učitelka I. třídy Mgr. Květa 
Bartoňová se spolu s ostatními kolegy 
na všechny žáčky těší a přeje jim krásný 
zbytek bezstarostných dní v mateřské 
škole. 

Mgr. Ivana VESELÁ
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Nový učitel 
českého jazyka
V pedagogickém sboru naší školy nas-
tane bohužel od 1. dubna opět změna. 
Na vlastní žádost odchází pan Mgr. Ota-
kar Slanař, který dostal zajímavou pra-
covní nabídku. Po výběrovém řízení, 
které proběhlo v únoru, nastoupí na jeho 
místo pan Mgr. Tomáš Breň s aprobací 
český jazyk, dějepis. 
 Děkujeme panu Mgr. Otakaru 
Slanařovi za jeho odvedenou práci a 
přejeme mu v jeho novém zaměstnání 
hodně úspěchů. Panu Mgr. Tomáši Breňovi 
přejeme hodně štěstí, pracovního elánu 
a úspěchů. Doufáme, že se mu u nás ve 
škole bude líbit.

Mgr. Ivana VESELÁ

Odcházení ze školy

Je snadné opouštět krásná místa. A je 
velmi těžké opouštět přátele.
 Když jsem v září minulého roku nas-
tupoval jako učitel českého a německého 
jazyka, nemohl jsem tušit, že to bude 
jen na několik měsíců. Můj původní 
záměr byl zcela opačný. Přesto jsem se 
rozhodl využít nabídky česko-německé 
organizace zabývající se prohlubováním 
spolupráce obou národů a vést aktivity v 
oblasti školství. 
 Přiznám se, že v koutku duše doufám, 
že to není odchod definitivní a nové 
zkušenosti ještě v „naší“ obci zúročím. 
Rád bych se na místo učitele zase vrátil. 
Práce s dětmi mne velmi těší. Asi mnohé 

překvapím, když prohlásím, že jsem se 
zde nesetkal s problémovým žákem či 
žačkou. Během většiny hodin jsem se 
báječně bavil. Doufám, že i moji žáci. V 
tuto chvíli ale využiji možnosti, kdy se 
sám ještě mohu něčemu naučit.
S paní ředitelkou jsme se dohodli na další 
spolupráci, i když tentokrát mimo pravi-
delnou výuku. Bude mi potěšením infor-
movat vás o ní prostřednictvím tohoto 
zpravodaje.
 Děkuji srdečně svým kolegům a 
rodičům svých žáků za otevřené a 
přátelské přijetí. 
Na brzkou shledanou.

Mgr. Otakar SLANAŘ

Povedený 5. školní ples 
V pořadí již 5. ples je za námi. Akce to 
byla v každém případě velmi zdařilá a 
my chceme touto cestou poděkovat 
všem rodičům, kteří věnovali svůj čas její 
přípravě. 
 Děkujeme všem sponzorům, díky 
kterým byla tombola plesu zajímavá, ob-
sáhlá a někdy i úsměvná. Poděkování si 
jistě zaslouží i trojice dětských tanečních 
párů, jejichž vystoupení bylo příjemným 
dětským pohlazením. 
 Orientální tanec s křídly bohyně ISIS 
v podání naší Týny byl překrásný. Ovšem 
předpůlnoční překvapení a Divadélko 
„Človíček“, to bylo … těžko se hledají slo-
va, která by vystihla atmosféru té chvíle. V 
každém případě vážení přátelé z divadla 
„Človíček“, velké díky.
 A co ještě dodat? Snad, příští rok nashle-
danou.   

 Hana BEJROVÁ

Ruská klasika - MRAZÍK - v podání Divadélka Človíček

DĚKUJEME	SPONZORŮM:
    
Tyres Kněžmost, Agropodnik Kněžmost, Kovovýroba Podlipský, Truhlářství Klazar Koprník, Truhlářství TRUKO Kočiš, LIPRACO – p. Jancák, 
Zahradnictví A-GARDEN Boseň, Kovovýroba Pokorný Býčina, SBA Expert – p. Najman, FARID Comercia, spol.  s r. o.,Průmyslové zboží 
Kobrle Kněžmost, Řeznictví a uzenářství Pavel Kobrle, Uzenářství U Bejrů,HERN Group spol. s r.o. - Libor Nikodem, Kadeřnictví Klára 
Turnov, Masérské studio IVETA Mnichvovo Hradiště, Chovatelské potřeby Lenka Dvořáková – Veselá u MH, KOFOLA, Dobiáš Kněžmost– 
stavební prvky z betonu, WÜRTH, ELKO Hofmann Kněžmost, Manikúra, pedikúra, kosmetika Lada Charvátová, ZÁMEČNICTVÍ V. Pařík, 
p. Volf – pokrývačské práce, pí. Hana Bejrová, Jana Kubová, Mgr. Jiří Lehečka, Mgr. Ivana Veselá, p. Martin Eysselt, Bejrovi, Rejmanovi, 
Černých, Červených, Palaštukovi, Štěpánovi, Strnadovi, Vedralovi, Pospíšilovi, Nanášiovi.

zpravodaj brezen 2012.indd   6 3/20/12   8:09:28 AM



Zpravodaj obce Kněžmost 7

Ve středu 14. března se vydaly děti z kněžmostského Sokola do mnichovohradišťského Domu dětí a mládeže na lekci keramiky. 
Dvacítka dětí spolu s několika rodiči a cvičitelkou Martinou Hovorkovou si vyrobila velikonočního zajíčka. Za dva týdny je čeká 
další návštěva keramické dílny a glazování výrobků. Celá akce se povedla a určitě nebyla poslední.   Foto Martina HOVORKOVÁ

Sokol se vypravil na keramiku
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Obecní knihovna informuje
S	 novým	 kalendářním	 rokem	
proběhlo	v	knihovně	několik	změn

 V provozu je již program on-line kata-
log, který umožní čtenářům virtuálně 
nahlédnout do našeho knihovního fondu. 
(adresa knihovny: www.knihovnaknez-
most.webnode.cz)
 knihovna ukončila katalogizaci knih     

 systematicky jsou označeny řady 
žánrů: 
• detektivky
• historické romány
• cestopisy
• regionální literatura
• čteme velká písmena
• komiks
• divadelní hry

 barevné značení je uvedeno 
v knihovně
 v dětském oddělení došlo k výměně 
policového systému, tím vzniklo šest 
studijních míst
 v “dospělém” oddělení byla dokončena 
oblast historie a tím vzniklo místo pro dvě 
studijní místa
 nový pracovní prostor pro knihovníka 

Pohádkový týden v 1. třídě
20. – 24. února se děti v 1. třídě učily 
podle pohádkového rozvrhu. V pondělí 
řešily křížovky, soutěžily a počítaly s 
Večerníčkem. V úterý četly s Rákosníčkem 
a lovily rybky s příklady v rybníku Brčálník. 
Ve středu řešily pohádkové slovní úlohy 
a četly s Křemílkem a Vochomůrkou.  
 Ve čtvrtek poznávaly lidové pohádky, 
zpívaly lidové písničky, stavěly hrad a 
zdobily královskou korunu na karneval. 
V pátek ještě zjišťovaly, co všechno dali 
pejsek s kočičkou do dortu a pak už je 
čekalo soutěžení a tancování na karneva-
lu, kterého se účastnily všechny třídy 
1. stupně ZŠ. Celý týden jsme se seznam-
ovali s krásnými knihami a užili si mnoho 
zábavy. 
       

  Mgr. Aneta ŠOLTYSOVÁ

Prvňáci s ozdobenými korunami

V karnevalových maskách - čekání na soutěžní úkol
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 Komiksový trojboj propukl 21. 2. 2012, 
zadaného úkolu se zhostilo dvanáct 
čtenářů. Nejzajímavějším se zdál být naší 
porotě komiks Josefa Prskavce a Tomáše 
Paclta, kteří se pokusili vytvořit příběh 
odehrávající se v automobilce v Mladé 
Boleslavi. Gratulujeme!
 se 4. třídou jsme objevovali pana spiso-
vatele Ondřeje Sekoru a navštívili nové 
webové stránky knihovny, ve kterých 

jsme se učili hledat informace
 ve 3. třídě si děti představily své 
přečtené knihy z projektu Čtení naruby. 
Pro inspiraci jsem ponechala ve třídě kni-
hy o pražských pověstech. Díky získaným 
informacím se žáci v měsíci březnu poku-
sí získat tři zlaté klíče
 ve 2. třídě probíhalo pátrání za po-
moci tajenky po spisovateli, který napsal 
např. Knihu O pejskovi a kočičce. Víte kdo 

jím je? Následně děti vypracovaly otázky 
k tématu a předkreslily obálku knihy
 naši prvňáčci si vyzkoušeli, jaké by to 
bylo být spisovatelem a pokusili se za po-
moci slov vytvořit celý příběh, odměnou 
jim byla návštěva naší knihovny a regis-
trace pro rok 2012 zdarma
 21. 2. 2012 se konala beseda s 
šéfredaktorem časopisu ABC
19. 3. 2012

Za	zavřenými	dveřmi

Odpoledne	s	Andersenem,	aneb	Pohádková	dílnička	a	qullingovými	kytičkami

Do naší knihovny je pozvána teta Lada, která si pro děti připravila výrobu kytičky se zápichem.  
Seznámíme se s technikou a vyzkoušíme si, jak jsme šikovní. Navzájem si pomůžeme a pak do pohádky 

vcestujeme.

27.	3.	2012	od	16	do	18	hod

Tato akce je určena pro děti od předškoláků po 5. třídu ZŠ – vstupné 40 Kč
 (vzhledem k prostorům je akce pro 15 dětí)

Zájemci mohou telefonovat do knihovny: 326 784 244

umožňuje nasměrování počítače k lepší 
manipulaci při výpůjčkách a vzniklo více 
prostoru pro odložené knihy

Co	 nám	 nový	 systém	 výpůjček	
přináší?
 Změny, které se musí nejdříve 
zaběhnout:
 nové čtenářské průkazy s kódem
 zaniká možnost informací o vaší 
výpůjčce v knize, to vidím jako největší 
problém pro čtenáře, ale nový systém 
informuje o provedených výpůjčkách 
knihy. Knihovník vás tedy seznámí s tím, 
jestli jste knihu již četli.
 Při každé výpůjčce obdržíte tisk s in-
formacemi kolik knih, periodik máte a 
kdy je potřeba je vrátit
 knihy lze v tomto programu také 
rezervovat
 automaticky jsou vedeny upomínky s 
částkou z prodlení (více v KŘ)

 výpůjční doba je stanovena jeden 
měsíc, z důvodu cirkulace knihovní jed-
notky
 Možnosti prodloužení výpůjční doby:
 zažádáte přímo u knihovníka
 napíšete žádost o prodloužení 
výpůjčky na adresu knihovna@knezmost.
cz
 zavoláte do knihovny na tel. 326 784 
244
 do budoucna zřídíme před knihovnou 
schránku na písemné žádosti prodloužení 
výpůjční doby, pro případ, že knihovna 
bude uzavřena

MVS
meziknihovní výpůjční služba nám 
umožňuje objednávat knihy, které nejsou 
v našem KF z jiných knihoven
 po schválení zřizovatelem vybíráme 
poplatek 30 Kč pouze u knih zapůjčených 
v SVK Kladno (na náklady poštovného)

 ostatní výpůjčky jsou zdarma
 Do budoucna je možné zakoupit sys-
tém automatických upomínek čtenářům.
Zatím bych znovu využila této cesty k 
oznámení čtenářům:
 ČTENÁŘI, KTEŘÍ NEMAJÍ VRÁCE-
NY DOKUMENTY JIŽ DÉLE NEŽ 6 
MĚSÍCŮ, BUDEME NUCENI FINANČNĚ 
SANKCIONOVAT DLE KNIHOVNÍHO 
ŘÁDU. PROSÍM PŘEDEJDĚTE TOMU A 
ZASTAVTE SE V KNIHOVNĚ.

	 VÝPŮJČNÍ	DOBA	KNIHOVNY	
	 PRO	VEŘEJNOST:
	 PO						12-17
	 ÚT						11-13
	 ČT						12-17
	 PÁ									8-12

	 JINÝ	TERMÍN	LZE	DOHODNOUT		
	 TELEFONICKY
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•	UPOZORNĚNÍ	KNIHOVNY	•

V	době	od	6.–	13.	4.	2012	bude	knihovna	uzavřena	z	důvodu	revize	knihovního	
fondu.

Doporučuji	si	knihy	proměnit	před	uzavřením.
Informace	o	prodloužení	výpůjční	doby	budeme	přijímat	na	emailu	knihovny,

či	telefonicky.

19.	3.	2012	
Cestopisná přednáška s Jiřím Márou
od 10.20 hod hala ZŠ – Afrika
od 17.00 hod hala ZŠ – Japonsko
vstupné 50 Kč, registrovaní čtenáři 30 Kč

25.	3.	2012
Velikonoční jarmark – náměstí Kněžmost 
od 14 hod

27.	3.	2012
Odpoledne s Andersenem – pohádková 
dílnička v knihovně s quillinqem – čtení 
navazuje. 
Je pozvána teta Lada, která  nás seznámí 
s technikou a navzájem si pomůžeme vy-
robit několik kytiček se zápichem
14 – 17 hod knihovna
vstupné 40 Kč

25.	4.	2012
Two Voices a Václav Větvička: pořad, ve 
kterém je poutavé čtení fejetonů RNDr. 
Václava Větvičky z jeho knih prokládáno 
písněmi Two Voices tria.
hala ZŠ Kněžmost od 17 hod
vstupné i v předprodeji v knihovně 50 Kč
registrovaní čtenáři 30 Kč

13.	5.	2012
Nedělní pohádka USPÁVANKY 
(Michal Vaněk z Nového Boru)
od 14 hod v hale ZŠ
pro mladší děti
vstupné 30 Kč

15.	5.	2012
pasování prvňáčků na čtenáře s paní 
spisovatelkou Ivonou Březinovou

POZDVIŽENÍ V POMPEJÍCH  ŠVEJDOVÁ, 
V: NA HRADĚ UŽ NESTRAŠÍ

komiks
DELAF: PUIPÍKY1, 2, 3  DEGROT: LEON-
ARDO 2 HERGÉ: CHRÁM SLUNCE, 
MÍŘÍME NA MĚSÍC  PEYO: PŘÍBĚH 
ŠMOULÍHO MRNĚTE

naučná	literatura
ŠPAČEK, L: ŠPAČEK V PORCELÁNU  
DAVIES, N: VŠECHNO, CO BY JSME MĚLI 
VĚDĚT  WHINTEHEADOVÁ, S: JAK MLU-
VIT PSÍ ŘEČÍ  CHANDLER, D: VÝPRAVY 
DO PTAČÍHO SVĚTA  SLOVART: OBJE-
VUJ: PTÁCI, ŽIVOT NA ZAHRADĚ, POBŘEŽÍ 
 SVOJTKA: PSI, KOČKY

beletrie	pro	dospělé
GREY, Z: TAJEMNÝ JEZDEC  GRISHMAN, 
J: LOBISTA  STYLESOVÁ, A: HŘÍŠNÁ SAR-
AH  BAGSHAWE, L: SOKYNĚ  KONOP-
KA, L: MEZI KAPKY  WINTHORP, S: MEN-
TALISTA  COLEHO, P: ALEF  KAFKA, 
F: PROCES  WATTE, P: OSEDLAT VÍTR, 
KAMENNÁ PĚST  CHILD, L: 61 HODIN  
POLEDŇÁKOVÁ, M: LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL  
WOODOVÁ, B: ZLATÁ ZEMĚ  STYRON, 
W: SOPHIINA VOLBA  SVĚRÁK, Z: NOVÉ 
POVÍDKY, POVÍDKY  ORWEL, G: 1984

naučná	literatura
POPPET, T: NEZNÁMÁ MOC LUNY  
MÁRA, J: TAJUPLNÁ AFRIKA  WHIT-
TON, H: ANNA ČESKÁ  ZWEIG, S: MARIE 
ANTONIETA  NOVÁKOVÁ, J: MÝTY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ  KOPŘIVA, P: RESPEKTO-
VAT A BÝTI RESPEKTOVÁN

Ivana CENEFELSOVÁ

29.	5.	2012
Objevitelé, aneb pátráme po indiciích 
(pro děti od 1. tř.)
14 – 16 hod v knihovně (Den dětí).

30.	6.	2012
Historické putování naší obcí ve spolu-
práci s panem Theodorem Honickým a 
obcí 
(více na stránkách knihovny v měsíci 
květnu).

7.-8.	2012
Prázdninové	dílničky  
červenec, srpen (termín bude upřesněn 
před prázdninami)

9.	10.	2012
V podání herce Alfreda Strejčka a hudeb-
níka Františka Lamače si připomeneme 
paní spisovatelku Boženu Němcovou.
od 17 hod – hala ZŠ Kněžmost 
vstupné i v předprodeji v knihovně 
50 Kč, registrovaní čtenáři 30 Kč

4.	12.	2012
čertovské čtení s dílničkou
14–17 hod v knihovně

Změny, které mohou nastat, budou 
zveřejněny na stránkách knihovny.

Nové	knihy
beletrie	pro	děti
MAY, K: V KORDILÁCH  DRIJVEROVÁ, 
M: NEZBEDNÍCI  LEPORELO: VE-
SELÁ ZVÍŘÁTKA  MILER, Z: KRTEK A 
PARAPLÍČKO  BŘEZINOVÁ, I: BLBNUTÍ S 
OSKAREM  HOROWITZ. A: HORORY NA 
DOBROU N OC 1, 2 ,3  VOKÁLOVÁ, V: 

Na	co	se	můžete	těšit
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Jak je to u nás, když taje...
 Téměř každoročně při jarním tání 
nemáme u nás “ v Důních” o vodu nouzi. 
Přitéká si z mírně svažitých polí i strání. 
Víme o ní od samého začátku, co zde 
bydlíme. Již několikrát však ukázala svoji 
neuvěřitelnou sílu v krajině, která není 
nijak dramaticky členitá a není v ní ani 
žádný vodní tok. Voda přichází zprav-
idla při jarní oblevě nebo při silných 
přívalových deštích. 
 Vytvořili jsme ji proto alespoň nějakou 
únikovou cestu tak, aby jezero tvořící se 
na louce za domem odtékalo a voda 
přitom neudělala větší škodu. Bylo by 
pošetilé myslet si, že když vodě post-
avíme do cesty zeď v podobě plného 
plotu, bude problém vyřešen. Voda je 
neuvěřitelný živel, což se naplno projevilo 
při letošním tání. Přišlo rychle, po déle 
trvajících mrazech, kdy země promrzlá 
“na kost” nezmohla nic pojmout do svých 
útrob. 
 V pátek 24. 2. se začala v poledních 

Choval jsem naději, že s „novým časem“ 
se mohou udát příznivé změny i v krajině. 
Dokonce i pro Kněžmostsko pamatuji 
takovou vizi. Návrat mozaiky cest do kra-
jiny a k ní navázanou zeleň. Pro zvěř, pro 
turistu, pro kyslík i protierozní závětří, pro 
úrodnější zem i pro ty fotky z vrtulníku! 
Dnes už nevěřím. A příroda trestá! Jak se 
ukazuje třeba v Důních, ani miliónové 
záměry nepamatují na to, aby ochrá-
nily přinejmenším samy sebe před erozí. 
Konkrétně řečeno – páteřní sypaná cesta 
novým lesoparkem, je po středně velkém 

jarním tání znehodnocená. 
 Rozplavování vrchního úseku, 
oboustranně sevřeného břehy, bylo pa-
trné již po letních lijácích a dokonce dávno 
před tím, na cestě původní. Starousedlíci 
nyní láteří a co mi vadí nejvíc, že směrem 
ke mně v čase, když alespoň narychlo 
dokumentuji chování splachované vody 
v prostředí. Abychom byli alespoň nyní 
„v obraze“, když se věc neřešila dřív. Roz-
zlobený manželský pár jsem pozval na 
jednání zastupitelstva, v duchu mého 
předběžného odhadu a zkušeností však 
nepřišli. Zastupitelů tam za stolky sedává 
většinou všech patnáct a dokonce tací, 
kteří záměr bezprostředně provázeli a ori-
entují se lépe. Třeba by vztek stěžovatelů 
dokázali zahojit. 
 Pravdu mají v tom, že příkopy (sezónní 
vodoteče) v Důních bývaly a sloužily; pro-
to je půdyznalí hospodáři  jistě zakládali 
a po generace udržovali. Po naší nedávné 
reklamaci je dodavatel prací sice nabídl 
přídavkem, ovšem se zaplacením! Osobně 
s tím nesouhlasím – už proto, že nemalá 
část naší veřejnosti je „na Důně“ už notně 
alergická. Poškozená cesta bude zřejmě 
v záruce „nějak“ vyspravena, ovšem 
nebezpečí, že výraznější deště ji vzápětí 
znovu poškodí, je víc než pravděpodobná. 
Přiznám se, že v problematice lesoparku 
jsem se dávno „ztratil“, tak alespoň varuji, 
že záruky na dílo nebudou nekonečné!

 Můžeme-li letošní únorové tání s 
následným přívalem nazvat výjimečným, 
je též diskutabilní. Je pravdou, že po vy-
datných holomrazech půda ztvrdla nato-
lik, že nebyla schopna (v celých Čechách) 
přijmout jedinou kapku vody, ovšem na 
druhou stranu třeba připustit, že sněhu 
v spádové oblasti bylo méně, než kdy 
jindy.  
 Podobný stav se může přivodit klidně 
i v létě přičiněním přívalových srážek 
zejména, bude-li v svazích znovu vyseta 
kukuřice. Dodatečným řešením odvodu 
povrchových vod z území bude stejně 
nutno dotčenou část obce (pod parkem)– 
a jak se nyní ukázalo – i park samotný, 
ochránit. Jak nákladné opatření, včetně 
zamýšlené nádrže s přepadem, to bude, 
ukáže blízká budoucnost. 
 V širším pohledu na krajinu regionu 
nutno konstatovat, že podceněním její 
funkce, zejména v době kolektivizace 
zemědělství, s doprovodným rozoráním 
mezí i cest a mnohde dnes již nefunkční 
drenáží, je proti fenoménu vydatných 
srážek, soustředěných do malého pros-
toru a konečně i proti banálnímu tání 
sněhu, téměř bezmocná. A nekoná-li se 
ono „zmoudření lidstva“, kdy aktuální 
záměry stupňující se hrozby znovu neřeší, 
musím na formě nadpisu s politováním 
trvat.  

 Pavel KVEREK

V nápravu stavu krajiny už nevěřím
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„Slavíkům Mladoboleslavska“ je 30 let
Nebylo by dobré, kolem poutat na jubi-
leum a v oblasti, kde jsem domovem, o 
svátku pomlčet. Uvozovky jsou v nadpise 
proto, že souslovím míním můj výzkum, 
ne slavíky samé. Ti jsou například i podle 
poutníka Máchy na Mladoboleslavsku 
mnohem, mnohem déle.
 Je neuvěřitelné, jak se dokázal vzdálit 
z minulého století rok třiaosmdesátý, 
kdy jsem u rodného Dolního Bousova 
prvního slavíka pro národní muzeum 
chytil a okroužkoval! Dnes jich je téměř 
patnáct set. Prvně jsem si výzkum sám 
pochválil až po čtvrt století, na výstavě v 
Muzeu Mladoboleslavska. Před tím nikdy. 
Nechával jsem hodnotit druhé. Dnes je k 
ohlížení důvod a nemluvit o výsledcích a 
přínosu práce, bylo by nespravedlivé. 
 Třicet let zkoumání jednoho ptačího 
druhu není ani v ornitologii příliš ob-
vyklé a tak nepřekvapí, že slavíci z 
pod Hrádku, Bud, Hradiště, od Bakova, 
Března i Dolního Bousova, českou orni-
tologii dnes již ovládají. Přítomni jsou 
v odborných publikacích, v určovacích 
klíčích, pozvedli mne na školitele adeptů 
kroužkování, pro centrálu na „odborníka 
po telefonu“. Postavili před mikrofon 
i kameru, otevřeli dveře prostor - jako 
třeba Boleslavské university třetího věku. 
Poslech slavičích zpěvníků jsem dopřál i 

nevidomým lidem.
 Publikoval jsem třináct odborných 
studií. Poslední jsme s kolegy z Universi-
ty Karlovy uplatnili v prestižním Journal 
of Ornithology v Německu. Přijetí práce 
zařídil objev, kdy byl mým výzkumem 
prvně pro vědu zdokumentován vzácný 

slavík - kříženec, chycený v roce 2009 na 
periferii Mladé Boleslavi. 
 Hybridizace příbuzných slavíků je 
právě tématem, které výzkum v zmíněné 
spolupráci otevírá Evropě. Známý je v 
Paříži, ale uvedením poslední studie 
se podařilo oslovit hlavně kolegy ze 

hodinách travnatá louka za domem 
měnit v malé jezírko (viz foto č. 2). Kolem 
16 hodiny už bylo naplněné po okraj 
zděných podezdívek plotů. 
 Množství, v jakém voda přibývala, lze 
odvodit od výkonu čerpadel zásahové 
jednotky kněžmostských hasičů, kteří 

byli nakonec povoláni. 3500 l za minutu 
- to byl výkon čerpadel, která s menšími 
přestávkami čerpala vodu od 17 do 1 hod-
iny noční. K tomu všemu byla přitékající 
voda nepřetržitě odváděna potrubím na 
komunikaci před domem. Každý si může 
spočítat, o jakém množství vody se tady 

mluví, řádově stotisíce litrů. 
 Děkujeme	 touto	 cestou	 vedení	
obce	za	podporu	a	pomoc.	Děkujeme	
zejména	 zásahové	 jednotce	 našich	
hasičů, kteří museli nakonec vodu “u-
mravnit” vytvořením štěrkového valu na 
křižovatce pod střelnicí. Tím hlavní proud 
vody odklonili do dvou kanalizačních 
vpustí, které zde byly obcí vybudovány 
v minulých letech právě pro zachycení 
vod přitékajících zjara a při přívalových 
deštích. Je to však jen dílčí opatření, které 
není dostatečné a proto bychom touto 
cestou apelovali na všechny, kdo v této 
věci mohou něco činit.  
     V úterý 28. 2. se voda vrátila a tentokrát 
již nebyla z tajícího sněhu, ale pro změnu 
to byla voda dešťová. I když to nebyla 
žádná průtrž mračen, spíš vytrvalý mírný 
déšť, tentokrát však již spolu s vodou 
přitékala splavená ornice (opět byla na 
poli kukuřice). To jsou varující momenty 
pro nás pro všechny, ať už jsou naše za-
hrady mokré či suché.

Pavel a Radka MADĚROVI, Kněžmost
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Ohlédnutí za uplynulým rokem v Úhelnici
Uplynulý rok v Úhelnici byl hlavně ve zna-
mení rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
Nevyhovující prostor pro společenskou 
místnost, zastaralá elektroinstalace, 
ztrouchnivělé trámy, popraskané omítky 
a vychýlená venkovní zeď byly důvodem 
k tomu, aby se skupina nadšenců z míst-
ních občanů pustila do celkem velké re-
konstrukce. 
 Nejprve následovaly demoliční práce. 
Ale nebojte se. Zvenčí hasičská zbrojnice 
stále vypadala, jako by se tady nic nedělo. 
Za to uvnitř šel k zemi ztrouchnivělý 
dřevěný strop a středová příčka, která 
dělila společenskou místnost od garáže, 
ve které je uložena hasičská technika. 
Staré omítky byly kompletně odtlučeny 
a také část zdi, která se už nebezpečně 
vykláněla do zahrady p. Černého. Aby 
toho nebylo málo, byly vybourány stáva-
jící betonové podlahy, neboť byly mokré 
a bez izolací proti vodě. Následně byla 
kompletně demontována stará elektroin-
stalace, která se nacházela v absolutně 
nevyhovujícím stavu. Po kompletním 
úklidu stavební suti to uvnitř hasičské 
zbrojnice vypadalo téměř hrůzostrašně. 
Zbyly pouze obvodové stěny a nad hla-
vou střecha s taškami na latích. 
 Ve druhé fázi už následovaly práce, 
které dávaly tušit, co vlastně bylo cílem 
této rekonstrukce. Vyzdila se část ob-
vodové zdi a nová středová zeď. Provedly 
se nové podlahy, které se odizolovaly proti 
zemní vlhkosti. Následně došlo k rozvodu 
nové elektroinstalace, nahození nových 
omítek a zabudovaní nových stropních 
trámů. V neposlední řadě se provedlo 
zateplení a pobití stropu palubkami. Za 

zmínku určitě stojí i barový pult, který je 
chloubou společenské místnosti. 
 Veškeré práce byly prováděny par-
tou nadšenců, občanů Úhelnice, o sobo-
tách a nedělích bez nároků na jakoukoliv 
peněžitou odměnu. Za jejich práci bych 
jim rád touto cestou poděkoval. Bez 
těchto osob, které zde budu jmenovat, 
by se tato akce nedotáhla do zdárného 
konce. 
 Děkuji hlavně Vladislavu a Přemkovi 
Hejlovým, Petrovi Zelinskému, Danu 
Špačkovi, Pavle Vávrové, truhlářům 
Vladislavu Hejlovi staršímu a Jakubovi 
Buncovi, elektrikáři Ladislavu Málkovi, 

všem spoluobčanům, kteří nám fandili 
a v neposlední řadě děkuji zastupitelům 
obce Kněžmost za odsouhlasení a pro-
placení veškerého stavebního materiálu. 
Ani letos nechceme usnout na vavřínech.  
 Naším cílem je položení keramické 
dlažby ve společenské místnosti, oprava 
a nátěr fasády hasičské zbrojnice, včetně 
nátěru oken a dveří. Pokud by se našly 
nějaké korunky, tak bychom vybudovali 
chodník před hasičskou zbrojnicí. Na kon-
ci letošního roku Vás budu informovat, 
zda se podařilo naše cíle splnit. 

Libor NOVÝ, osadní starosta Úhelnice

Švýcarska, proslulé sledováním trans-
saharských migrantů, prostřednictvím 
geolokátorů. 
 Prvně je za pozornosti médií u slavíků 
vyzkoušeli nedávno v Anglii a nyní se for-
muje spolupráce v kopřivách Česka.  
 Netřeba zdůrazňovat, že pro finanční 
náročnost bychom si nikdy nemohli do-
volit ani snít o tom, že tajemná slavičí 
zimoviště afrického Sahelu budou rozkrý-
vat právě slavíci od Klenice či Kněžmostky. 
V rámci specializace běží též spolupráce 
s brněnskou vysokou školou veterinární, 
zejména při zkoumání slavičích klíšťat.  
 Kněžmost tak třeba získal unikátní zá-
pis za situace, kdy přímo v naší zahradě 
se zastavil kdysi jednoho dubna slavík s 
klíšťaty, nesenými až z Afriky! Jde o první 
nález pro druh. Zbývajícím sběrem jsou 
vždy klíšťata česká, kde jsou sledovány 
mnohé problémy, zejména borelióza. 
Jako znalci se mi dostalo pozvání do Pol-
ska, do slavičí hybridní zóny v nivě Prosny, 

kde jsme studovali zpěv pořizováním 
nahrávek slavíka obecného a tmavého. 
Podobně jsem mohl zkoumat slavíka 
modráčka tundrového v prostředí vr-
cholových rašelinišť Krkonoš. Jiný ob-
jev jsem učinil v dolním Pometují na 
Jaroměřsku. 
 V roce 2010 byl výzkum i práce s 
veřejností oceněna primátorem města 
Mladé Boleslavi. V současnosti se dok-
tor Nwelati (tentokrát soukromě sám za 
sebe) nabídl s pomocí, vydat mnou již 
několik let zamýšlenou knihu pro děti 
Slavík z dubového lesa. 
 Ústřední děj knihy je zasa-
zen do půvabného prostředí 
mnichovohradišťské bažantnice a při 
cestách slavíků do Afriky se s nimi „sveze“ 
celá oblast mého výzkumu. Ta, kterou 
jsem v pořadu Jana Rosáka opatřil náz-
vem Od Humprechtu k Jizeře a který se 
tak rychle uchytil. Ilustracemi knihu do-
provodí dcera a slavnostní uvedení mezi 

čtenáře ozdobí osobnosti jako pan dok-
tor Raduan Nwelati a mistr kytary Štěpán 
Rak. Aby i oni věděli, že příběhy už poctivě 
vkládám do stránek, pošlu jim úryvek po 
rádiu, z „Dvojky“ Českého rozhlasu 28. 
dubna, kde budu až do půlnoci hostem 
Nočního Mikrofóra. 
 A dojde-li též na otázku, čím mne ony 
tisíce hodin, prožité v slavičích roštích, na-
plnily – odpovím, že především poznáním 
a pokorou. Že se mi tím otevřela cesta k 
významným lidem v oboru i mimo něj. Že 
jsem se naučil používat intuici, vědecky 
nahlížet získané výsledky, pochybovat 
o nich a brát je znovu na stůl. Na fórech, 
že jsem zvládl problematiku prezentovat 
i obhájit. Mladé nadšence nasměroval k 
studiu vědy a s veřejností udržel téma v 
srozumitelnosti. A dál že spoléhám na onu 
hrstku potřebného štěstí!  

  Pavel KVEREK
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Rostoucí kriminalita v Kněžmostě 
Vždy jsem věřil ve spravedlnost a právo, ale 
po posledních zkušenostech jsem značně 
na pochybách. Kněžmost již není malou 
obcí, ale díky stále se zvyšujícímu počtu 
obyvatel se stále častěji stává terčem 
různých individuí, kterým není doslova 
nic svaté. A nemysleme si, tato individua 
k nám nejen dojíždějí, ale i mezi námi 
žijí. Stále častěji se tu ztrácí nejen vozy, 
ale i cokoliv kovové, měděné a dokonce 
i dřevěné. Prostě vše, co je možno dále 
zpeněžit, nebo s tím zatopit v kamnech. 
 Rád bych právě touto cestou všechny 
spoluobčany varoval, aby na svůj ma-
jetek byli opatrní. Z mé vlastní zkušenosti 
vím, že pokud se právě vám něco stane, 

u soudů je pak vše zdlouhavé a prob-
lematické. Často se najde nějaký důvod, 
pro který právě toto individuum nebude 
potrestáno a vám zbude buď poškozený 
majetek, nebo nezbude vůbec nic. 
I přesto vždy volejte policii. Díky již 
platícímu sčítání škod by při dopadení 
tohoto individua mohlo dojít k navýšení 
jeho trestu. V této době se množí případy 
odcizených okapů, a právě toto je třeba 
policii hlásit. Možnost, že pachatel bude 
dopaden a potrestán tu je. 
 Já sám jsem měl v nedávné době 
právě s tímto problémem špatnou 
zkušenost, kdy mi na Silvestra minulého 
roku byly jedním z těchto individuí 

prořezány všechny pneumatiky u mého 
vozu. Dotyčný měl, dle mého, smůlu v 
tom, že můj dědeček zrovna pozoroval z 
okna ohňostrojové dění, dotyčného viděl 
a naprosto bez jakéhokoliv problému 
identifikoval. Ráno mi vše řekl. 
 Přivolaná policie vše zdokumentovala 
a poskytla policii kriminální. Vše se dos-
talo až k soudu, kde došlo pro mě k nepo-
chopitelné věci, a dotyčný byl osvobozen. 
I proto vás chci na tyto stále se množící 
případy upozornit a připravit vás na to, že 
pokud se něco stane podobného i vám, u 
soudů budete jen těžko hledat zastání.
      
   Jan HOFMANN

 Vánoční setkání s Rozárkou a Ronjou 

Poslední akcí v roce 2011 bylo vánoční setkání dětí s koňmi Rozárkou a Ronjou, při kterém měly děti za úkol zazpívat koním koledu či 
vánoční píseň. Každý účastník dostal perníkového koně se jménem Rozárky nebo Ronji, které vyrobila paní Eliška Josifová. Děti koním 
přinesly mnoho dobrot v podobě mrkve, jablek a tvrdého pečiva, kterými koně v průběhu vánočního setkání hojně krmily. Musím říci, 
že na závěr setkání byly všechny děti spokojené a koně odcházeli do stáje s plnými bříšky koňských dobrot.

Petra ČERNÁ-RYNEŠOVÁ
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Lov lišek orly v Kněžmostě 
Psal se datum sedmnáctého prosince 
loňského roku, v brzkých ranních hodinách 
se do chladného dne před hospůdkou 
v obci Branžež, jemně rozléhá cinkání 
rolniček a majestátné hlasy orlů. Se svý-
mi opeřenými svěřenci dorazilo celkem 
13 sokolníků ze všech koutů naší krásné 
země. Korona honců čítá téměř 20 lidí, 
kteří jsou ochotni pomoci vytlačit lišky z 
rákosových porostů, i v tomto nevlídném, 
sychravém počasí. 
 Po krátkém občerstvení se celá lovecká 
družina přemístila na naše první zastavení 
- na náměstíčko před obecní úřad v 
Kněžmostě. Ve spolupráci se zdejší rad-
nicí jsme uspořádali ukázku pro veřejnost 
s poutavým povídáním sokolníka Míši 
Procházky. Poté následovalo slavnostní 
zahájení sokolnického setkání, srdečné 
poděkování mysliveckému sdružení 
Kněžmost a štědré náruči sponzorů a po 
provolání: „Myslivosti a sokolnictví Zdar!“, 
jsme se ve dvou skupinách přesunuli do 
prostoru první honby.  Na sobotní den bylo 
naplánováno celkem pět různě rozsáhlých 
lečí, které spojoval všudy přítomný rákos-
ový porost. Počasí nám opět nepřálo a po 
slibovaném sněhu nebyla ani památka, ze 
severu vál chladný svěží vítr a jen tu a tam 
skromně vy-kouklo sluníčko.   
 V první lovecký den zůstalo po liškách 
v revíru jen mnoho pobytových stop. 
Proto při večerním výřadu symbolicky 

lemovaným rákosem, vrchní lovčí Vítek 
Maleček mohl slavnostně předat úlomek 
pouze šťastnému lovci slabého srnčete, 
které se na sklonku dne podařilo odlovit. 
Nesmím zapomenout na ulovení kuny 
skalní panem vrchním lovčím. Večerní 
zábava doplněná o bohatou tombolu či 
sokolnický soud se protáhla do pozdních 
hodin. 
 Nedělní ráno přineslo překvapení v 
podobě slunečních paprsků, které oblék-
ly krajinu Českého ráje do zlatého hávu. 
Některé účastníky nočních radovánek jen 
těžko srovnávala výborná česnečka pana 
hostinského. Poté následovalo krátké 
seznámení na ranním nástupu a odjezd 
do honitby. Dle nedělního plánu lovu na 
sokolníky čekaly čtyři leče. V první leči 
byla odlovena liška obecná a srna, která 
vedla středně slabé srnče. 
 Srna ale při přebíhání mokré silnice 
uklouzla a pro zkušeného orla se tak 
stala snadnou kořistí. Kdo ví, jak by jinak 
skončil tento souboj lovce a jeho kořisti. V 
dalších dvou lečích lišky zanechaly pouze 
svůj typický zápach. V poslední leči orli 
ulovili tři srnčata, kde vrchní lovčí i pán 
hospodář konstatovali jako průběrný 
odlov. Večerní výřad byl tentokrát obo-
hacen i o jednu zrzku, což byl hlavní účel 
tohoto setkání. Po večeři a krátkém po-
povídání porůznu spokojení sokolníci 
vyrazili ke svým domovům.

 Všehovšudy se za dva lovecké dny 
podařilo odlovit - lišku obecnou, kunu skalní 
a pět kusů srnčí - holé. 
 Mé srdečné poděkování patří MS 
Kněžmost, v jejíchž honitbě jsme měli 
možnost celý víkend lovit, panu hostin-
skému Standovi Havlemu a celému per-
sonálu hospůdky Na křižovatce v Branžeži, 
Vítkovi Malečkovi – vrchnímu lovčímu, 
Petru Černému alias Jarinovi – za pomoc 
s organizací večerní zábavy, honcům, bez 
kterých by se z rákosu lovná zvěř jen těžko 
zvedla a Terezce Paukertové a Luďkovi 
Višínskému za psychickou podporu. 
 Zvláštní poděkování patří sponzorům, 
kteří významně pomohli zlepšit kulturní 
vyžití při večerní zábavě: Pivovar	Rohozec	
– pivo z Českého ráje, ZZN	a.	 s. – obilí a 
krmné směsi, Řeznictví	 a	 uzenářství	 –	
Pavel	 Kobrdle,	Obecní	 úřad	 Kněžmost, 
Pokorný	 Zbyněk – zakázková ko-
vovýroba, Průmyslové	 zboží	u	Kobrdlů,	
Pivovar	 Svijany	 a.s.,	 Tyres	 Kněžmost – 
zemědělská společnost, Salewa – obuv, 
oděvy a vybavení nejen do přírody, Po-
hostinství	 –	 Standa	 Havle, Rybářství	
- Chlumec nad Cidlinou, a.s., Lochman	
– lovecké potřeby - Mladá Boleslav, Farid	
Comercia	 Kněžmost - prodej a servis 
nákladních vozů Všem výše jmenovaným 
od srdce děkuji, Váš 

Petr MALEČEK
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Podle názvu už je všem jasné, o čem se 
bude psát. Jenže v naší školce to nebyl 
jen tak obyčejný ,,maškarní rej“. Hned 
v pondělí jsme s dětmi nazdobily třídu 
nafukovacími balónky a konfetami. A to 
nám vneslo do třídy tu pravou karnevalo-
vou atmosféru. Takže mohlo následovat 
povídání o různých maskách a všem, 
co ke karnevalu patří. Děti plné nadšení 
vymýšlely, za co by mohly jít. U holek 
vyhrávaly princezny a víly a u kluků pirá-
ti.  
 Byla jsem tedy zvědavá, jaké masky si 
přinesou. Ve čtvrtek 2. 2. jsem byla mile 
překvapená. Nejenže přišly slibované 
princezny, víly a piráti, ale i námořník, 
sestřička, včelka, Batman, zajíček, Bořek 
stavitel a čarodějnice. Nesmím zapo-
menout na dvě postavy – na Křemílka 
a na Ježibabu. Po svačince se rozjela ta 
pravá zábava. Přehlídka masek, tancování 
a soutěže – to vše vyvrcholilo rozdáním 
odměn a různých dobrot. 
 Celý den jsme si krásně užili. Ale 
to nebylo vše!!! Odpoledne se totiž ve 
škole konal zápis do prvních tříd. Takže 
předškoláci měli před sebou ještě velkou 
událost.  

Vlaďka BEJROVÁ

Maškarní rej v ,,zelené“ třídě MŠ

Solínek se vypravil na na Babu
Poslední den v roce 2011 jsme se s dětmi 
ze Solce a Malobratřic vypravili na blízký 
kráter. Po řadě víceméně sychravých dnů 
se jako na objednávku vyjasnila obloha a 
vysvitlo sluníčko. Cesta z Horních Stakor 
na Babu poznamenaná deštivým počasím 
předchozích dnů, lehce přituhla ranním 
mrazíkem a tak jsme bez větších potíží 
dorazili ke kráteru. Rychle se rozdělal 
ohýnek a s velikou chutí jsme si opekli sil-
vestrovského špekáčka.
 Po přečtení legendy o Babě, Dědkovi 
a vnukovi jsme se vydali na Brejlov, kde 
nás přivítali naši pohostinní kamarádi by-
dlící na místní samotě. Uvařili nám čaj a 
nabídli výborný koláč. Bylo nám tam fajn, 
ale čas již neúprosně naznačoval hodinu 
plánovaného návratu. 
 Cestou zpět přes kráter jsme všichni 
vyzkoušeli kouzelnou moc tohoto leg-
endami opředeného místa. Při průchodu 
čedičovým kráterem si každý z nás něco 
přál. Přání jsou tajemství každého z nás 
a o tom zdali se někomu z nás vyplní, si 
povíme na Silvestra 2012 u ohýnku na 
Babě. 

Solínek	začal	rok	2012	pracovně
V průběhu ledna a února se Solínek, o.s. ve 

spolupráci s místím SDH pustil do dlouho 
plánovaných úprav solecké hasičárny, 
včetně údržby parket. O prostředí, 
ve kterém se pravidelně scházíme a 
připravujeme akce pro všechny gene-
race, je třeba se starat. Všichni věříme, že 
po provedených úpravách a údržbě tam 
bude zase o něco útulněji. 

Připravované	akce
V neděli 1. dubna se koná v solecké 

hasičárně již tradiční “Posezení s lidovou 
hudbou”. Tato akce věnovaná převážně 
našim dříve narozeným spoluobčanům se 
stala za loňský rok velmi oblíbenou. Jestli 
máte rádi tento žánr, jste srdečně zváni. 
Začínáme v 17 hodin. Tradiční dětský den 
v Solci je naplánován na 16. 6. 2012. Za 
občanské sdružení  

Jaromír BARTOŠ
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Výměna	 zboží	 s	 ostatní	 Evropou	 od	
přelomu	 letopočtu	 po	 stěhování	
národů
Obchodní stezky vedly přes náš region již v 
době bronzové– po Jantarové stezce, jejíž 
jedna větev vedla údolím Jizery, putoval do 
Středomoří baltský jantar a ze Středomoří 
na sever putovalo luxusní zboží ze řeckých 
a římských dílen (keramika, šperky, bron-
zové nádoby a jiné). V období po přelomu 
letopočtu dosáhla tato výměna vrcholu. 
Pro začátek tohoto období, minimálně 
pro první polovinu prvního století našeho 
letopočtu (0–50 n. l.) záměrně nepoužívám 
pro tento oběh zboží termínu “dálkový 
obchod”. Je to období Markomanských 
válek, kdy se díky králi Marobudovi a jeho 
silnému germánskému svazu podařilo 
několikrát porazit Římany a proniknout na 
území Římské říše.
 Proto také soubory bronzových nádob, 
nalezené v našem regionu a jeho širším 
okolí nemusely být získány obchodem, 
mohlo jít o válečnou kořist Markomanů 
po vpádu na území Ŕímské říše nebo o 
dary římských místodržících germánským 
velmožům, které měly zajistit mír mezi 
Římem a Markomany. Totéž se vztahuje na 
římské mince z tohoto období, nalezené 
v našem regionu a jeho širším okolí. 
Germánští bojovníci sloužili v dobách 
míru v římských legiích a mince mohly být 
součástí jejich žoldu.

Nálezy	bronzových	nádob
V našem regionu se zatím našly jen dva 
soubory římských bronzových nádob. Ten 
starší, vyrobený v Itálii někdy na přelomu 
letopočtu, patřil k hrobové výbavě 
mužského hrobu, známého jako knížecí 
hrob z Kropáčovy Vrutice. Šlo o kostrový 
hrob, nalezený v listopadu 1882 při ko-
pání krechtů na uskladnění cukrové řepy 
pro zdejší cukrovar. Podle obou nádob byl 
hrob zpočátku považován za hrob vojáka z 
pruských nebo francouzských válek (války 
Prusko - Rakouské a tažení Napoleona Ev-
ropou.) Tento omyl způsobily dvě bron-
zové nádoby, uložené u mrtvého. Jedna 
připomínala vojenskou jídelní misku a 
druhá “rendlík na vaření”. 
 Pohřbený bojovník měl navíc za života 
zlomenou dolní čelist. Teprve po bližší 
prohlídce nalezených nádob se zjistilo, 
že bojovník leží v zemi podstatně déle, v 
nádobách byla rozpoznána římská pro-
venience. Proto byl hrob označen jako 
knížecí. Jedna z nádob, podle toho, jak ji 
nakreslil pan Otakar Červinka, připomíná 
“rendlík na vaření” s pevným držadlem, 
které je zakončeno očkem pro jeho 
zavěšení. Druhá nádoba, která měla 
připomínat vojenskou jídelní misku se 
sklopným držadlem - “ešus” máme na 
vyobrazení pana Červinky jen zčásti. Na-

maloval totiž jen sklopné držadlo s ploté-
nkou na připevnění k nádobě, ve které bylo 
pět nýtů, které držadlo k ní připevňovaly. 
Hrob pochází z období 0–50 n. l. jedná se 
nejspíš o germánského velmože.
 Druhý, podstatně bohatší soubor 
pochází z Řepova. Uvedený soubor vyko-
pal neznámý nálezce r. 1904 v poloze “Na 
včelníku” na malém návrší, které kdysi 
tvořilo ostrůvek mezi dvěma rameny říčky 
Klenice. Podle ostatních předmětů, které 
provázely zmíněné nádoby (bronzová 
břitva, bronzové nůžky, kování picích rohů 
a snad i bronzové ostruhy ) soudíme, že 
jde opět o pohřební výbavu bohatého 
muže, 

nejspíše opět germánského velmože. Že se 
skutečně jedná o pohřební výbavu, nelze 
s určitostí říci, u nálezu nejsou uváděny 
žádné lidské ostatky. Soubor bronzových 
nádob čítal 5 kusů, čímž se řadí mezi dva 
nejbohatší soubory z této doby, nalezené 
v Čechách. 
 Menší kusy byly uloženy ve dvou 
větších nádobách, bronzovém vědru a 
velké pánvi. Bronzové vědro bylo před 
zasypáním přikryto tkaninou, která se ob-
tiskla do zkorodovaného povrchu vědra. 
Soubor obsahoval krom vědra a pánve 
ještě naběračku, cedník a mísu. Na rukojeti 
cedníku a naběračky jsou nápisy latinkou. 
Na jedné je nápis Compituricin, na druhé 
je nápis Polibi. 

Dálkový	obchod
Jde o jména (dnes bychom řekli firemní 
loga) výrobců uvedeného nádobí. Z an-
tických pramenů víme jenom tolik, že 

uvedení výrobci zásobovali za vlády císařů 
Claudia a Nera v letech 41–68 n. l. římskou 
říši tímto oblíbeným picím náčiním. Dílny 
uvedených výrobců se zatím v severní Itálii 
nepodařilo najít, známo je jenom to, že se 
nalézaly někde v povodí řeky Pádu. Další 
nádoba s logem výrobce se našla v dvojhro-
bu velmože ve Zlivi u Jičína. Logo je Papiri 
Felic. Šlo o římského občana, jehož dílnu 
se zatím také nepodařilo nalézt. Soubor v 
Řepově byl uložen do země o něco později 
než hrob v Kropáčově Vrutici - datování 
je mezi léty 50–100 n. l. Všechny uvedené 
hroby uchránilo před vyloupením nejspíš 
to, že Markomani před r. 161 n. l. odešli na 
Moravu a tím pádem uvedené hroby up-
adly v zapomenutí.
 Dálkový obchod, který byl možná ut-
lumen za Markomanských válek, však 
pokračoval po celou dobu osídlení re-
gionu Germány - prakticky až do stěhování 
národů. Jakýmsi “uzlem”, centrem ob-
chodu, bylo okolí Řepova, kde se dosud 
známé obchodní stezky hvězdicovitě 
sbíhaly. Obchodní stezky sledovaly nivy 
říčních toků. Od Nymburka to byla stezka 
podél potoka Vlkavy, od Brandýsa - Staré 
Boleslavi šla údolím Jizery - jedna z větví 
Jantarové stezky, od Mělníka se vinula po-
dél Košáteckého potoka přes Kropáčovu 
Vrutici a Bezno. 
 Z ní v Dolním Krnsku odbočovala podél 
Strenického potoka stezka přes Katusice k 
Bezdězu. Ze stezky od Jizery, pak šla podél 
Klenice stezka přes Řepov, Dolní Bousov 
a Markvartice k Jičínu. Uvedené stezky le-
mují nálezy římských mincí z celého uve-
deného období, a to jak z části západní 
(Západořímské říše), tak z části východní 
(Východořímské - Byzantské říše). Germá-
ni na rozdíl od předchozích Keltů nerazili 
vlastní mince, jako platidlo proto používali 
mince římské.
 Dalším zbožím, které se do našeho 
regionu dostalo až z pobřeží Baltu je jan-
tar. V hrobě bohaté ženy ze 3. století n. l. 
byl nalezen jantarový náhrdelník, složený 
ze 24 korálků. O jejím bohatství svědčí 
další hrobová výbava, skleněné korálky, 
stříbrná esovitá zápona, bronzový prsten a 
bronzem okovaná železná dýka.

Bezcenný	jantar
 Jantaru podle antických pramenů 
Germáni zprvu nevěnovali pozornost. 
Považovali ho za bezcenný, nazývali 
ho glesum a prakticky jej nepoužívali. 
Jeho skutečnou hodnotu se dozvěděli 
až od Římanů a velice se divili jeho ceně. 
Pravděpodobně až tehdy jej začali na 
pobřeží Baltu sbírat a po Jantarové stezce 
jej dopravovali do Středomoří. Jantaru 
přisuzovali kouzelné vlastnosti již Řekové, 
kteří mu dali jméno, Římané i Keltové. 
Jantarový náhrdelník ženy ze Řepova byl 

Germáni v našem regionu 

Předměty pocházející z doby okolo 
narození Krista, které byly nalezeny v 
knížecím hrobu v Kropáčově Vrutici
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Tentokrát něco o počasí
Počasí ani nezlobí, ale ani neposlouchá. 
Prostě si dělá co chce. Někdy se nám to 
líbí a někdy ne. Takhle paličatě se už cho-
vá dlouho a každý rok se můžeme spoleh-
nout na nějaké překvapení. Nejhorší je 
proti tomu bojovat, protože proti přírodě 

stejně nic nezmůžeme (nezmohli nic ani 
všehoschopní a mocní soudruzi). Lepší 
je si počasí užít a jeho vrtochy vydržet (a 
hlavně pořád neremcat). Chvilku se nám 
počasí líbí a chvilku ne. Jako letošní zima. 
Napadne sníh, to přece k zimě patří, to 

je paráda. Děti skotačí, staví sněhuláky, 
pekáčuje se, sáňkuje, lyžuje… přišly zimní 
radovánky, to je radost, to je hlavní. Když 
není sníh, tak aspoň mráz… bruslení je 
taky prima.
 K radostem patří i starosti a k těm patří 

Skauti	dostali	sponzorský	dar

Jako každá budova, tak i naše skautská klubovna potřebuje technické a jiné vybavení.
Nám se letos podařilo získat sponzorským darem stříšky na komíny.
Prodlouží se tím životnost komínů a předchází se tak zbytečným výdajům za případné opravy, 
proto by, jsme chtěli poděkovat panu Zbyňku Pokornému, který nám zprostředkoval stříšky sponzorským darem.

Skautský oddíl Kněžmost

Tohoto přespání se zúčastnila celá naše 
družina Medvědů. Na začátek v pátek 
večer jsme oprášili staré znalosti ze šifer, 
procvičili si pár uzlů a na dobrou noc 
jsme si pustili pohádku a kolem desáté 
hodiny jsme se ponořili do říše snů. V so-
botu jsme započali procvičením skautské 
historie a zahráli jsme si pár pohybových 
her, abychom nepřirostli k židlím. 
 Po obědě, který nám přijel udělat 
náš vedoucí (Pažburg), jsme se pustili 
do rozdělávání ohně, procvičení našeho 
těla, a celou akci jsme završili polštářovou 
bitvou. V neděli jsme se v klidu nasnídali 
pouklidili jsme klubovnu a rozutekli se do 
svých domovů.    
 

družina Medvědů

Přespání v klubovně 10.–12. 2. 2012

nejspíše amulet, který měl svoji nositelku 
chránit před nemocí a neštěstím.
 Kněžmost a jeho nejbližší okolí bylo 
v této době mimo okruh obchodních ak-
tivit. Stezka, na které nejspíš až za prvních 
Přemyslovců byla zbudována knížecí cel-
nice, kolem které se vytvořila trhová ves, 
vznikla nejspíš až po příchodu Slovanů. 
Propojovala území Charvátů (hradiště v 
Prachovských skalách a u Ostroměře) s 
územím Pšovanů - Srbů /hradiště Mělník 
- Pšov a Hradsko u Kokořína).   
 Za Germánů ležel mezi větví Jantarové 
stezky podél Jizery na západě a stezkou 
podél Klenice na východě. Osídlení zde 
bylo sporadické, krom osady v Obrubech, 
která má doloženy dvě fáze osídlení, os-
ady v Kněžmostě, obě pravděpodobně 
i s pohřebišti a víceméně sporné osady v 
Srbsku zde nemáme zatím jiné sídlištní ak-
tivity. Další nálezy pocházejí z jeskyně Oko 

v Nové Vsi u Branžeže a z jeskyně Berča u 
Suhrovic. Podle současného stavu bádání to 
vypadá, že Germáni zde ani trvale nesídlili, 
zdejší oblast využívali jen příležitostně.

Použitá literatura: Jiří Waldhauser, Lubomír Košnar 
- Archeologie Germánů v Pojizeří a Českém ráji - 
Mladá Boleslav 1997

Ing. Theodor HONICKÝ, spolupracovník Muzea a 
galerie v České Lípě

Zlatá mince byzantského císaře Zena 
(474-491 po Kristu) nalezená v Bezdězu 
(pramen: Motyková 1997)

Městečko Bezno uz Ml. Boleslavi doslova 
leží na germánských sídlištích a hrobech 
(1-3 hrobové nálezy, 4-6 sídliště,
7 železářská pec)
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Před pěti lety se skupina hradišťských 
florbalistů dohodla na přihlášení se k Re-
gionální amatérské florbalové lize (RAFL) a 
začala svůj plán realizovat. Tehdy již jeden 
tým v Mnichově Hradišti existoval a my 
se s ním často potkávali i na turnajích ko-
naných v Kněžmostě. 
 Na těchto turnajích se objevovali 
hráči ze širokého okolí a poskytli tak 
přehled hráčů, kteří by se v lize mohli 
uplatnit. Právě takto se do týmu dos-
tali i 3 hráči z Kněžmosta. Útočník Petr 
Halbich, obránce Jan Hofmann a gól-
man Marek Beneš. Dalším bodem bylo 
jméno týmu. Díky spolupráci se Sokolem 
v Mnichově Hradišti a spolupráci hráčů z 
mnichovohradišťska a kněžmostska vznikl 
název MHK Sokol Butchers. Trénovat jsme 
započali v sokolovně v Mnichově Hradišti 
a to dlouho před startem soutěže. 
 Co jistě nikdo z nás nechtěl, prvním 
soupeřem v lize byl náš největší konkurent, 
tým Mnichova Hradiště.  Po nějaké té sázce 
byl tento první duel předem nahecovaný 
a bohužel pro nás dopadl lekcí z pravidel 
ligy a samozřejmě prohrou. V průběhu 

prvního ročníku se náš tým začal sehrá-
vat a přišli i dobré zápasy a také výhry. 
Ročník jsme jako překvapení soutěže 
zakončili na pátém místě a postoupili 
do play off. Soupeřem nám byl opět náš 
konkurent Mnichovo Hradiště, se kterým 
jsme běhen roku neuhráli ani bod. 
 Play off se hrálo na dva zápasy a 
na rozdíl skóre. První zápas jsme opět 
prohráli, ale tentokrát pouze o jednu 
branku. Ve druhém zápase jsme zabrali 
a dokázali ubránit dvougólové vedení 
až do konce. V sezoně jsme s Hradištěm 
vyhráli jen jednou, ale právě v tom 
nejdůležitějším zápase a dokázali jsme 
postoupit do semifinále ligy. Tým z 
Hradiště se následně rozpadl. 
 V semifinále na nás čekal dvojná-
sobný vítěz této ligy, tým CDB Mladá 
Boleslav. Po debaklu v prvním zápase a 
prohře 12:5 nám nepomohla ani výhra 
v druhém zápase. I tak jsme v našem 
prvním ročníku v soutěži vybojovali 
krásné 4. místo, za které jsme obdrželi i 
pohár. Byl to a dlouho bude nejlepší start 
nováčka v soutěži.  

 V dalším ročníku jsme opět uhráli 5. 
místo v základní části, ale tentokráte jsme 
narazili na trojnásobného finalistu soutěže 
z Mimoně, se kterým jsme museli sehrát 
dokonce třetí rozhodující utkání. V něm 
byla Mimoň nad naše síly. Celkově jsme 
tedy obsadili pěkné 5. místo.  
 Podpořeni našimi výsledky jsme si dali 
za cíl dalšího ročníku, již našeho třetího, 
zopakováni minimálně semifinálové 
účasti. Tým přišel o některé hráče, ale jiné 
zase přivedl. Bohužel od začátku sezony 
se nám nedařilo. Prohráli jsme většinu 
utkání a přezimovali na posledním místě 
s velkou ztrátou. Na jaře byl už cíl jiný, 
záchrana v první lize. Díky zlepšeným 
výkonům jsme se bodově dotáhli na pos-
lední nebarážové místo a v posledním ut-
kání jsme pro odvrácení baráže museli po-
razit mistrovský tým Pilich Vivatus Mladá 
Boleslav, což se nám podařilo.
 Ve čtvrtém ročníku jsme si kladli za 
cíl opět návrat mezi elitu, ale skutečnost 
byla jiná. Tým byl od začátku poslední a i 
díky mnoha zraněním se baráži nevyhnul.  
Zranění se nám nevyhnula ani v baráži a 
my prohrály všechna tři utkání. Náš tým 
po čtyřech letech sestoupil do druhé ligy. 
 Přišla další hráčská výměna a s ní i 
změna názvu na Kněžmost Butchers. Nyní 
se tým snaží postoupit zpět do první ligy. 
V současnosti jsme si zajistili postup do 
play off druhé ligy a nejhorším možným 
umístěním tak pro nás může být 4. místo. 
 Informace o našem týmu můžete na-
jít na stránkách www.butchers.czweb.org  
Naše zápasy se hrají v Mladé Boleslavi v 
hale na 6. ZŠ a v Sokolovně. 
 Soupiska týmu Kněžmost Butchers: 
Petr Halbich, Jan Hofmann, Marek Beneš, 
Martin Zajíc, Josef Zajíc, Radek Šindler, 
Miroslav Maruška, Daniel Edr, Miroslav 
Stejskal, Vojtěch Kočí, Martin Mráz, Martin 
Forst, Jiří Hejduk, Jiří Filip, František Mráz 
       
   Jan HOFMANN

Florbal – o týmu Kněžmost Butchers

odklízení sněhu. Tuto starost převzala z 
větší části obec a podle mého názoru si 
se sněhovou nadílkou vždy dobře poradí. 
Jestli se někomu nezdá rychlost, nebo 
preciznost, pak je potřeba si uvědomit, 
že každá sranda něco stojí. Když se výdaje 
na odklízení sněhu znásobí, může být 
všechno rychlejší, lepší a čistší. 
 Pevně věřím, že to si snad nepřeje 
nikdo, bojovat s vločkami, ať to stojí, co 
to stojí. Naopak já se zamýšlím nad zimou 
třeba před 100 lety. Jakpak se s rozmary 
počasí vypořádali naši předci? Jak to 
mohli vydržet a přežít? Jestli někdo čekal 

poděkovat všem, kteří se zasloužili o vy-
budování těchto přírodních zábran, které 
po dalších úpravách zajistí ještě vyšší 
bezpečnost před nástrahy počasí. Stejně 
není vyhráno, nebude povodeň, bude su-
cho, přijde vichr – počasí to nevzdá a zase 
něco vymyslí … úplně stejně jako věční 
nespokojenci.     
 Nechme je bojovat s počasím (to je do-
brý a neúnavný protivník) a my si pojďme 
užít hezkých dní, kterých je každopádně 
víc. Hezké počasí a celé jaro přeje

Vít POSPÍŠIL

v chalupě až jim prometou cestu? Jestli 
měli takový strach z koštěte a lopaty jako 
současná generace? Ne, oni to zvládli. 
Nečekali, že to za ně někdo udělá, post-
arali se o sebe.
 Po krutých mrazech v zimě přišla oble-
va a také způsobila problém. Voda se řítila 
z polí, ale vše vyřešili hasiči vytvořením 
hrázky u kanálové vpustě (před le-
soparkem Důně. Již jsme zažili pěknou 
povodeň po prudkých lijácích (myslím v 
roce 2000)a to byla jiná smršť! 
 Hlavně díky zelenému pásu se daří tyto 
rozmary počasí eliminovat. Je potřeba 
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Požár rodinného domu v Mukařově
 

Zásahy	a	ukázky:
Leden
4.	1.	2012    požár skladovací haly v areálu 
firmy Tyres
5.	1.	2012    požár lávky pod stropem haly 
v areálu firmy Tyres
11.	1.	2012    požár rodinného domu v 
obci Mukařov
19.	1.	2012     technická pomoc, vyproštění 
osobního vozu zpět na komunikci

Únor
22.	2.	2012      požár kontejneru u nové 

haly v Kněžmostě
24.	 –	 25.	 2.	 2012  technická po-
moc, odčerpávání vody a stavba 
protipovodňového valu v Kněžmostě 
 V lednu jsme provedli školení 
bezpečnosti práce. Dále proběhlo cvičení 
s dýchací technikou ve ztížených pod-
mínkách. Začátkem února se konalo 
školení s ručními motorovými věcmi 
potřebné k zásahu.
 V únoru se naše obec potýkala s velkou 
vodou, která tekla z polí a lesů od Důní 
a ohrožovala domy pod střelnicí. Naše 

jednotka vyjela na pomoc a začala 
intenzivně odčerpávat vodu a to zhruba 
3,5 m3 za minutu. Ve večerních hodinách 
se přítok zvýšil a tak bylo nutné pomocí 
těžké techniky udělat val a vodu svést 
do kanalizace. Pomoc trvala až do druhé 
hodiny následujícího dne.
 Na videa a fotky ze zásahu, 
cvičení a ukázek uvidíte na www.sdh-
knezmost.cz

Zbyšek ORZECH, Hasiči Kněžmost

Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
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Ze života SDH Solec – Malobratřice

Pozvání	na	upálení	čarodějnice
Dovolujeme si Vás pozvat na upálení čarodějnice. Akce se bude konat 

30.	dubna 
a začátek bude tradičně na náměstí v Kněžmostě. Potom půjde 

lampiónový průvod pod střelnici, kde dojde k upálení čarodějnice. 
Na místě bude zajištěno občerstvení 

a hudba. Přesné informace o konané akci budou zveřejněny na 
plakátech.

V	dubnu	se	uskuteční	sběr	železného	šrotu,	akumulátorů
a	to	v	neděli	15.	4.	2012.

Začátek bude v 9 hodin, a proto prosím všechny občany, aby šrot určený k odvozu vytáhli před dům až 
v neděli nebo Vám rádi pomůžeme tento šrot vynést z Vašeho pozemku.

Sociální poradnu Mladá Boleslav 
navštěvují v hojném počtu občané z 
celého okresu již od roku 2004. Tým so-
ciálních pracovníků poskytuje odborné 
služby, zaměřené například na tyto 
životní situace:

1/	 Přišel	 vám	 dopis	 z	 úřadu,	 soudu,	
od	 exekutora,	 věřitele,	 zdravotní	
pojišťovny	 apod. Dopisu nerozumíte. 
Chcete vysvětlit, co vám sdělují, a 
potřebujete poradit s odpovědí nebo 
odpověď přímo napsat.
2/	Jste	v	jakékoli	životní	situaci,	kterou	
sami	nebo	s	pomocí	svých	příbuzných	
či	 známých	 neumíte	 řešit. Potřebujete 
pomoc odborníka. U nás se dozvíte, kde a 
za jakých podmínek tuto pomoc můžete 
získat. Můžeme vám i pomoci o tuto jinou 
službu požádat.
3/	 Jste	obětí	domácího	násilí.	Nebo	si	

chcete	 ověřit,	 zda	 to,	 co	 zažíváte,	 JE	
domácí	násilí. Obětem domácího násilí 
poskytujeme komplexní odbornou po-
moc včetně sociálně právního poraden-
ství, sepisování návrhů k soudu (např. na 
vykázání násilníka ze společné domác-
nosti, trestní oznámení, rozvod, svěření 
dětí do péče jednoho z rodičů, výživné). 
4/	Váš	bývalý	partner/ka	vám	brání	ve	
styku	s	Vašim	dítětem.
5/	Vašemu	dítěti	hrozí	ústavní	výchova.	
Nebo se dítě již v ústavu nachází, a vy jej 
chcete získat zpět domů.

 Uvádíme zde pouze příklady situací, 
které u nás pomáháme řešit. Naše služby 
jsou určeny pro lidi z Mladoboleslavska a 
Mnichovohradišťska. Spolupracujeme s 
mnoha dalšími poskytovateli sociálních 
a veřejných služeb a s právničkou. Osoby, 
které se nemohou dopravit do poradny 

v Mladé Boleslavi, může navštívit náš so-
ciální pracovník přímo u nich doma.
 Dále celoročně pořádáme sbírku 
oblečení a dalších potřeb pro děti a pro 
domácnost (oděvy, hračky, kočárky, ná-
dobí, deky…). Věci ze sbírky putují k 
potřebným lidem (zůstávají v našem re-
gionu).
 Další informace o námi poskytovaných 
službách můžete získat buď osobně bez 
objednání každou ST v době od 15 do 17 
hodin nebo po tel. objednání na tel.: 774 
607 840 v jiných dnech a časech, v Sociál-
ní poradně Mladá Boleslav, Erbenova 790, 
Mladá Boleslav (v uličce mezi mateřskou 
školou Pampeliška a kavárnou Perlex), 
nebo na www.luma-mb.cz.

Martina BRZOBOHATÁ

Pomoc v těžkých životních situacích je zdarma

V letošním roce chceme po několika 
letech slabší činnosti našeho sboru opět 
zvýšit aktivitu. Obnovujeme kolektiv 
mladých hasičů, se kterým se chceme 
zúčastnit okrskové soutěže společně s 
muži i ženami. V roce 2011 měl náš sbor 
21 členů a věříme, že se v letošním roce 
tento počet ještě rozšíří.
 V současné době společně se spolkem 
Solínek vylepšujeme hasičskou zbojnici. 
Od ledna po březen proběhly úpravy 
místnosti výčepu, proběhla údržba par-
ket, položila se nová dlažba na chodbě, 

vymalovalo se a ještě plánujeme předělat 
sociální zařízení. Až počasí dovolí, 
proběhne úklid kolem hasičské zbrojnice, 
natřou se vrata a poopraví se fasáda.
 Naše činnost není jen o hasičské 
činnosti, ale i o pomoci obcím, zábavě 
a sportu. Každoročně pomáháme při 
Dětském dnu a jiných akcích pořádaných 
spolkem Solínek. Pořádáme Soleckou 
Motoriádu (sraz motorových strojů od 
mopedů po traktory), která se za tři 
ročníky stala velmi oblíbenou akcí pro 
všechny generace. Rádi jezdíme na i 

kolech, letos uspořádáme nejen celo-
denní výlet pro zdatnější cyklisty, jako je 
tomu každý rok, ale i výlet po okolí pro 
rodiny s dětmi. V dubnu se zúčastníme 
jako tým závodu na kolech 50 Český ráj. 
Založili jsme i internetové stránky, kde 
najdete informace o naší činnosti.
 Chtěl bych poděkovat všem členům 
našeho sboru i spolku Solínek za pomoc 
při brigádách a za podporu.

Za SDH Solec-Malobratřice Leoš ERBERT
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Moje problémy s poplatky za odpad

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 jsou stanoveny sazby za odvoz komunálního 
odpadu. Samozřejmě s nimi souhlasím, jen občas nerozumím.
 Domnívala jsem se, že trvale bydlící občan platí poplatek 450,- Kč + nájem z přijaté 
popelové nádoby při 14denním vývozu.
 Když jsou v rodině dva, je to logicky 450+450+130=1030 Kč.
 Zůstane-li však jen jeden, je to proti logice stejná částka, tedy 1030 Kč. Když jsem se 
při placení divila, byl mi za částku 450 Kč nabídnut určitý počet pytlů, nebo zaplatit 1030 
Kč. Ale já chci zaplatit za jednu trvale bydlící osobu + nájem za nádobu. Nechci pytle. Je 
na tom něco divného? 
 Určitě je takových případů víc. Bylo by dobré, kdyby se zastupitelstvo touto vyhláškou 
zabývalo. Jsou totiž věci, které člověka nenapadnou a až když nastanou, nestačí se di-
vit.

Dana VENDLOVÁ

Několik informací z evidence obyvatel
Nejprve trochu statistiky za uplynulý rok 
v evidenci obyvatel v obci Kněžmost:
 Počáteční stav obyvatel naší obce k 
1. 1. 2011 byl 1811 obyvatel. V roce 2011 
se do naší obce přistěhovalo celkem 69 
občanů, odstěhovalo se jich 27, narodilo 
se nám 24 dětí a 19 občanů zemřelo. Takže 
v loňském roce máme „čistý přírůstek“ 47 
obyvatel – tedy k 31. 12. 2011 1858 oby-
vatel. Ještě pro zajímavost – v rámci naší 
obce se přestěhovalo celkem 40 občanů.
Nové	občanské	průkazy	odstartovaly	
v	lednu	2012

Nové typy občanských průkazů, takzvané 
elektronické občanky, mají zjednodušit 
a zrychlit komunikaci lidí s veřejnou 
správou. Starší občanské průkazy není 
potřeba předčasně měnit. Platí až do 
data, které je na nich vyznačeno.   
Mnohé dnes povinné údaje na novém 
občanském průkaze nebudou.   
 Při prvním vydání průkazu nebo 
běžné výměně dostanou lidé nově na 
výběr. Buď si vyberou standardní verzi 
nového průkazu se strojově čitelnými 
údaji – ta bude nadále zdarma, nebo 

zvolí lepší variantu s kontaktním elek-
tronickým čipem, za niž si připlatí 500 ko-
run. O občanský průkaz mohou od roku 
2012 nově požádat i rodiče dětí mladších 
15 let. Půjde však jen o možnost, nikoliv 
povinnost. A zatímco lidé starší 15 let 
dostanou průkaz zdarma, mladším je 
stát vydá za poplatek 50 korun a plat-
nost je přitom omezena na pět let. K vy-
dání nového občanského průkazu si už 
nemusíte přinést fotografii. Tu obstará 
přímo úředník, stejně jako nemusíte 
vyplňovat žádost – tu vyplní taktéž na 
úřadě a naskenují váš podpis. Zájemci 
se musí proto dostavit osobně. Žádosti 
o vydání nového občanského průkazu 
pro náš obvod zajišťuje úřad s rozšířenou 
působností, tedy Mnichovo Hradiště.  
 Obě verze nového občanského 
průkazu mají obsahovat základní 
identifikační údaje – fotografii, jméno, 
příjmení, pohlaví, státní občanství, da-
tum a místo narození. Rodinný stav už 
mezi nimi není. Na e-občankách zatím 
zůstane viditelná i adresa bydliště, ale 
povinně jen do roku 2017 – poté má být 
dobrovolná. A na další plánované změny 
si počkáme v dalších letech. Tolik k prob-
lematice občanských průkazů v současné 
době.      
     

Hana PROKORÁTOVÁ,OÚ Kněžmost

Názory čtenářů Názory čtenářů
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Asistentem sociální péče může být pouze 
fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je 
zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost 
se posuzuje podle zákona). Jedná se o 
jinou než blízkou osobu (např. soused), 
která není registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb. Asistent sociální péče 
je povinen s osobou, které poskytuje po-
moc, uzavřít formální písemnou smlouvu 
o poskytnutí pomoci. Smlouva musí ob-
sahovat označení smluvních stran, rozsah 
pomoci, místo a čas poskytování pomoci, 
výše úhrady za pomoc. Úhradu za poskyt-
nutou pomoc hradí asistentu sociální péče 
zdravotně znevýhodněná osoba ze svého 
příspěvku na péči a zároveň je povinna 
uvést tuto skutečnost také do formuláře 
– Oznámení o poskytovateli pomoci. V 
případě, že asistent pečuje o jinou osobu 
než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů 
plynoucích z péče o poživatele příspěvku 
osvobozen od daně z příjmů příjem do 
12 000 Kč (příjmy přesahující tuto částku 
podléhají dani z příjmů). Pokud asis-
tent sociální péče odvádí řádnou péči, 
není omezen v počtu osob, o které může 
pečovat. Výkon asistenta sociální péče 
není podmíněný žádnou registrací posky-
tovatele sociální služby, ani k této činnosti 
nemusí mít živnostenský list, pouze odvání 
daň z příjmu v případě, že jeho měsíční 
příjem je vyšší než 12 000 Kč.
Jak a kde žádat o příspěvek na péči?
O příspěvek na péči je nutno žádat na 
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, 
kde vám zároveň poskytnou tamní pra-
covníci podrobnější informace. Pro občany 
Kněžmostu a okolí je toto pracoviště v 
Mnichově Hradišti v Nerudově ulici v areá-
lu Léčebny dlouhodobě nemocných a Do-
mova Modrý kámen.
•	 Kontakty:
Úřad práce ČR
Nerudova 1470,
295 01 Mnichovo Hradiště
• tel.: 950 136 200
• fax:  950 136 302
• e-mail:  posta.mh@mb.mpsv.cz
• Žadatel o příspěvek musí vyplnit 
potřebné  formuláře: Žádost o přiznání 
příspěvku na péči a Oznámení o poskyto-
vateli pomoci. Ty lze získat buď na kontak-
tním pracovišti Úřadu práce ČR nebo si je 
stáhnout na internetu (http://formulare.
mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome).
 •	 Jednotná	úřední	doba	všech	kontak-
tních	pracovišť	Úřadu	práce	ČR:	
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 13:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 13:00
Pátek 08:00 - 13:00

Petr NOVÁK, DiS

Opravna	obuvi
• Masarykovo náměstí 1142, 295 01 
Mnichovo Hradiště
• tel.: 773 274 414
Krejčovská	dílna
• drobné opravy oděvů šití na zakázku
• tel.: 773 503 814
Výukové	semináře
• Pro děti, dospělé i seniory
• tel.: 773 503 814
Vydavatelská	činnost
• Časopis Spokojený senior – měsíčník 
nejen pro seniory z Českého ráje – rozho-
vory, kultura, regionální historie, informace 
ze sociální, právní a zdravotní oblasti... K 
zakoupení na našich kontaktních místech a 
dalších místech v regionu, dostupný i na in-
ternetu: www.spokojeny-domov.cz/casopis
• vydávání regionálních tiskovin, redakční 
práce
• tel.: 773 635 633
Co to je asistent sociální péče?
• Lidé s omezenou soběstačností si mo-
hou platit z příspěvku na péči i pomoc od 
souseda, musí s ním však uzavřít písemnou 
smlouvu
• Jednou z dávek, kterou mohou čerpat 
lidé se zdravotním postižením a senioři s 
omezenou soběstačností, je příspěvek na 
péči. Je to pravidelná opakující se dávka 
poskytovaná podle zákona o sociálních 
službách, která je určena na úhradu za 
potřebnou pomoc poskytovanou regis-
trovanými poskytovateli sociálních služeb 
nebo osobami blízkými či asistenty sociální 
péče (viz dále). Je vyplácen peněžní for-
mou oprávněné osobě (přímo postiženému 
nebo seniorovi, nikoliv poskytovateli sociál-
ních služeb). Příjemce příspěvku si z něj platí 
služby uvedeným osobám a je povinen na 
požádání doložit správnost jeho čerpání.
• Příspěvek na péči je určen pro občany, 
kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravot-
ního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblas-
ti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti. 
Patří sem pomoc s denními úkony spojený-
mi např. se zajištěním či přijímáním stravy, 
výkonem fyziolo--gické potřeby, oblékáním 
a obouváním, tělesnou hygienou, péčí o 
zdraví apod., dále úkony, které umožňují 
účastnit se sociálního života (např. úkony 
spojené s péčí o domácnost, nakupováním, 
úklidem, přípravou stravy, schopností ko-
munikace, mobility a orientace apod.)
Výše	příspěvku	na	péči

VĚK   STUPEŇ	ZÁVISLOSTI
  (v Kč/měsíc)
  I. II. III. IV.
  lehká středně těžká těžká úplná
do 18 3000 6000 9000 12000
nad 18 800 4000 8000 12000

• Od	1.	 ledna	 letošního	 roku	byl	 zave-
den	 pojem	 ASISTENT	 SOCIÁLNÍ	 PÉČE.	

Naše	 služby	 jsou	 zaměřené	 především	
na	 seniory,	 osoby	 se	 sníženou	
soběstačností,	 chronicky	 nemocné,	
zdravotně	 znevýhodněné.Služby posky-
tujeme v domácnostech osob, tedy v jejich 
přirozeném prostředí. Jezdíme i do malých 
vesnic v širokém regionu.
Pečovatelská služba
Pečovatelskou službou umožňujeme lidem 
se ztrátou soběstačnosti důstojný život ve 
vlastním, domácím prostředí v průběhu 
celého dne, a to po celý týden, dle přání 
uživatele.
Mezi	úkony	pečovatelské	služby	patří:
• hygienická péče
• zajištění nákupů, dovážka obědů, po-
moc při podávání jídla, pomoc při přípravě 
jednoduchých jídel
• výpomoc v domácnosti
• doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, 
za kulturou
Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, zprav-
idla od 6 do 22 hodin, po dohodě je možné 
sjednat i jiný čas.
Osobní asistence
Osobní asistencí pomáháme osobám s 
postižením zvládat každodenní běžné 
činnosti  v jejich přirozeném prostředí.
Osobní asistenci poskytujeme 7 dní v týd-
nu 24 hodin denně.
Odlehčovací služby
Odlehčovacími službami zastupujeme 
pečující o osoby se ztrátou soběstačnosti v 
přirozeném prostředí, dle jejich potřeb.
Odlehčovací služby poskytujeme dle přání 
uživatele 7 dní v týdnu, 24 hodin denně po 
dobu maximálně 14 dní v jednom měsíci, 
další službu poskytujeme po uplynutí 14 
kalendářních dnů od poslední realizace 
služby. Jednorázové služby poskytujeme 
dle potřeby uživatele. O službu je nutno 
zažádat nejpozději 30 dní předem. Pod-
robnosti o našich jednotlivých službách 
najdete na internetových stránkách http://
www.spokojeny-domov.cz nebo Vám je 
rádi poskytnou naši pracovníci.
Kde nás najdete?
Kontaktní	místa:
Jana Švermy 378, 295 01 Mn. Hradiště
U Střediska 24 (Dům s pečovatelskou 
službou), Kněžmost (pouze po předchozí 
telefonické domluvě!). Telefon (informace 
o sociálních službách):773 565 341, 774 
341 170. E-mail: sekretariat@spokojeny-
domov.czSÍDLO: Lhotická 159, 295 01 
Mnichovo Hradiště – Veselá,IČ: 29043913, 
telefon (sekretariát): 774 423 414
Co ještě nabízíme?
Služby	pro	rodinu	a	domácnost
• hlídání dětí od tří let věku
• drobné opravy, údržba a úklid domác-
nosti, práce na zahradě…
• tel.: 773 503 814

„snadnější	život	nejen	ve	stáří	a	nemoci…“
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Uzávěrka	příštího	čísla	ZPRAVODAJE	je	10.	6.	2012

Žádáme občany, aby se, v případě souhlasu se zveřejněním svých osobních 
údajů ve společenské kronice Zpravodaje, dostavili na Obecní úřad v Kněžmostě 
a svůj souhlas potvrdili písemně na místě (v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb.). Formuláře jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu, mají je rovněž 
všichni osadoví starostové. 
Děkujeme za spolupráci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V	měsíci	dubnu:
80 let  Věra JIRKŮ, Kněžmost
80 let  Marie KOUDELKOVÁ, Kněžmost
80 let  Zdeňka PALEČKOVÁ, Kněžmost
75 let  Václav FOGL, Kněžmost
75 let  Marie KREJČOVÁ, Kněžmost
75 let  Zdeňka KREJČOVÁ, Lítkovice
70 let  Václav PICEK, Úhelnice
70 let  Václav HORÁČEK, Násedlnice
65 let  František ZIMA, Kněžmost

V	měsíci	květnu:
85 let  Jiřina NOVÁKOVÁ, Koprník
75 let  Liduška PRÝLOVÁ, Soleček
75 let  Věra HORÁKOVÁ, Kněžmost
70 let  Karla MIKEŠOVÁ, Kněžmost
65 let  Vladimír BERAN, Žantov
65 let  Ladislav BRDLÍK, Úhelnice

V	měsíci	červnu:
85 let  Oldřich CHVÁTAL, Kněžmost
85 let  Libuše BARTOŇOVÁ, Kněžmost
80 let  Vlasta HELIKAROVÁ, Koprník
80 let  Václav KOUDELKA, Kněžmost
75 let  Alois MACNER, Kněžmost
75 let  Věra PTÁČKOVÁ, Malobratřice
70 let  Jaroslava KREJČÍKOVÁ, Kněžmost
65 let  Miroslav ERBERT, Malobratřice
65 let  Zdeňka ZAJÍCOVÁ, Solec

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a do
dalších let štěstí, spokojenost a radost 
ze života.
*********************************************
NARODILI SE…

26. 11. 2011  Martin HRONEŠ, Koprník
02. 12. 2011  Anna Marie KOŠŤÁLOVÁ, Úhelnice
06. 12. 2011  William ŠTĚTINA, Kněžmost
11. 12. 2011  Aleš HORYCH, Žantov
25. 12. 2011  Eliška PIHÝKOVÁ, Kněžmost
03. 01. 2012  Šimon URBAN, Kněžmost
03. 02. 2012  Vojtěch MÁLEK, Úhelnice

ZEMŘELI…

06. 10. 2011  Jaroslav LUPÍNEK (*1950), Úhelnice
22. 11. 2011  Josef ZAJÍC (*1933), Malobratřice
12. 12. 2011  Hana KRPÁLKOVA (*1932), Kněžmost
14. 12. 2011  Anna ŠTĚPÁNKOVÁ (*1917), Čížovka
09. 01. 2012  Veronika HANUŠOVÁ (*1994), Kněžmost
10. 01. 2012  Marie VOLFOVÁ (*1924), Koprník
18. 01. 2012  Jaroslav VENDL (*1932), Kněžmost
02. 02. 2012  Zdeňka NOVOTNÁ (*1927), Kněžmost
10. 02. 2012  Věra NOVOTNÁ (*1931), Kněžmost
24. 02. 2012  Václav PAŘÍK (*1929), Suhrovice

JUBILEUM	OSLAVÍ	...

V	průběhu	měsíce	března	bude	otevřeno	nové	kadeřnictví	
v	Branžežské	ulici	č.	p.	63	v	Kněžmostě.

- dámské - stříhání, barvení, trvalá, společenské účesy
- pánské a dětské - klasické i moderní střihy

Moderní přístup zkušených kadeřnic vyjde vstříc veškerým 
Vašim přáním a potřebám.

Kontakty:
Flanderková	Denisa			tel.	734	405127
Kavalírova	Hana									tel.	739	996939

Těšíme se již brzy na Vaši návštěvu!

Kadeřnictví
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