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ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 4/2010 Cena: 10 Kč

Rok 2010 je skoro za 
námi, řítí se na nás 
rok nový. Na naší rad-
nici došlo se závěrem 
letošního roku 
k menšímu zemětřesení 
a tak jsme jistě všichni 
zvědaví, jak se nám 

nové zastupitelstvo uchytí a jak bude pra-
covat. Čerstvá krev je občas potřeba, rozvíří 
stojaté vody. Je určitě pozitivní zjištění, že 
se do komunální politiky doslova hrnou 
noví, mladí a perspektivní (výrazně se zv-
edl věkový průměr zastupitelů). 
 Vypadá to, že tytam jsou časy, kdy 
se sotva sestavila jedna kandidátka a – s 
trochou nadsázky – chodilo se od domu 
k domu přesvědčovat lidi, aby se zapsali 
na kandidátku a šli alespoň do zastupi-
telstva. Od té doby, co „vymřeli“ politicky 
aktivní komunisté, kteří si pro sebe nějaké 
to místečko vždy vydobyli, to začalo být 
trochu fádní. Pak se nám vzedmula vlna 
zájmu o „zelenou“ politiku a teď přibyli 
i Nezávislí. 
 A upřímně řečeno:  je to dobře. Ačkoli 
u nás v obci si nemusíme hrát na žádné 
partaje. Vidíme si tu navzájem do talířů a 
jaký je kdo člověk a občan a co dělá nebo 
nedělá pro svou obec, to každý vidí, ať 
je modrý, zelený nebo duhový. Přejme 
novým členům zastupitelstva hodně en-
tuziasmu a optimismu. Ať vedou všechny 
naše obce k rozkvětu!
 
 A na závěr? Bílé a pohodové Vánoce 
prožité v klidu a radosti, veselý vstup do 
nového roku 2011 přeje všem

 Kateřina Pospíšilová.

...pracujeme na nových webových 
stránkách obce, kde budou aktuální in-
formace, praktické údaje nejen z činnosti 
obecního úřadu.
...obec zadala základní škole soutěž 
o název informačního měsíčníku obce.
...byla dokončena pouze část z plánované 
akce výstavby ulic K cestkám a K Důním, 
z důvodu nepříznivého počasí bude stav-
ba dokončena v jarních měsících.
... byla zahájena výstavba nového pavilonu 
mateřské školy, dodavatelem je společnost 
LIPRACO.
...je již téměř zrealizováno veřejné osvětlení 
v ulici Západní.
...do konce kalendářního roku budou 
vyměněna vrata hasičské zbrojnice. 
...obec hledá dobrovolníky, kteří by 
převáděli malé žáčky přes přechody na 
náměstí. 

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

Úvodní slovo Víte že ...
...na konci září byl za účasti místní 
veřejnosti, zastupitelů, projektanta 
i realizační �rmy slavnostně otevřen 
Lesopark Důně, v příjemných dnech 
letošního podzimu bylo vidět, že občané 
rádi využijí zkulturněnou součást obce
k procházkám a výletům.
...obec požádala o dotaci na rekonstrukci 
komunikací v ulici Hřbitovní a na Solci.
... byla znovu podána žádost o dotaci na 
výstavbu víceúčelového hřiště u základní 
školy z programu FROM Středočeského 
kraje.
...požádali jsme o podporu z programu 
Modernizace knihoven.
...zpracovává se projektová dokumentace 
pro podání žádosti o dotaci na parkovací 
plochy v ulici Na Mlejnici.
...obec v nejbližší době vyhlásí výběrové 
řízení na dodavatele energií pro obec 
a základní školu.

Příjemné prožití vánočních svátků a pohodový nový 
rok 2011 všem občanům přejí

Ing. Adam Pospíšil, Jitka Bartošová
a

 všichni zaměstnanci Obecního úřadu v Kněžmostě
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Je to už více než 2 měsíce, co se uskutečnily 
volby a více než měsíc, co máme nové za-
stupitelstvo a nové vedení radnice.
 Do svobodných voleb šlo poprvé v 
dvacetileté historii tak vysoké množství 
kandidátů (37) a také poprvé více než 2 
klasické kandidátky. Letošní novinkou 
byla i účast 2 nezávislých kandidátů, kteří 
poněkud doplatili na volební systém.
 Osobně musím říci, že mě výsledky 
překvapily, protože jsem měl pocit, že 
jsme se snažili dělat svou práci dobře. 
Možná, že zúčastnění voliči spíš zatoužili 
po změně a dali to svými hlasy najevo. 
Výsledky, jejichž shrnutí si můžete přečíst 
na jiném místě Zpravodaje, přinesly 
poněkud problematickou situaci. Ani jed-
na ze dvou hlavních kandidátek nezískala 
většinu a jeden „rozhodující“ hlas získala 
Strana zelených.

 I přesto, že jednání o budoucí spolu-
práci (protože nic jiného ani nebylo na 
pořadu dne), nebyla úplně jednoduchá, v 
principu, kam směřovat naši obec, žádné 
rozpory nebyly. V programových věcech 
šlo spíše o míru otevřenosti a na to na-
vazující jednotlivé konkrétní kroky. Prob-
lematickým se stalo až personální obsa-
zení radnice, kde druhá strana naše řešení 
nebyla ochotna akceptovat a museli 
jsme hledat kompromisní řešení, které 
by více odpovídalo preferencím voličů 
(výsledkům voleb). Vznikl tedy současný 
tandem, kdy obě ze stran mají rovno-
cenné zastoupení v Radě a po jednom 
člověku ve vedení obce.
 Pevně věřím, že noví i staronoví za-
stupitelé se plně a pilně zapojí do práce 
a budou novému vedení spíše oporou 
nebo alespoň konstruktivními oponenty. 

Práce nás čeká více než dost, jak si můžete 
přečíst v pravidelné rubrice „Víte že...“.
Směřování naší obce bude tedy i nadále 
pokračovat v nastaveném směru. 
 Budeme se snažit soustředit i na 
některé, dříve možná trochu opomíjené, 
oblasti. O lepší přístup k informacím (což 
není nikdy na škody), se budeme snažit 
pomocí nových webových stránek, které 
bychom rádi spustili v prvním čtvrtletí 
nového roku 2011. To bude i termín, 
odkdy bychom chtěli spustit uveřejňování 
veškerých výběrových řízení nad 50 tis. Kč 
na internetu. 
 Doufám, že naše obec bude i nadále 
dobře fungovat a prosperovat a většina 
občanů bude v Kněžmostě i okolních 
přidružených obcích spokojena.

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

Ve 4 volebních okrscích bylo zapsáno 
1 427 osob, počet vydaných obálek 
byl 790 a počet odevzdaných úředních 
obálek byl 789. 
Celkově bylo 9 809 platných hlasů.

Jak se volilo v naší obci
Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve 
dnech 15.10. - 16.10.2010.  Počet členů 
zastupitelstva byl stanoven na 15. Do 
voleb bylo zaregistrováno pět kandidát-
ních listin.

Volební strana č. 1 
- Občanská demokratická strana
celkový počet hlasů  3 903

 1 Pospíšil Adam, Ing.                   396 
 2 Kočová Miroslava                     278 
 3 Pokorný Zbyněk                     268 
 4 Hybner Martin, Ing.                  284
 5 HofmannJan                              285 
 6 Košek Petr                                   270 
 7 Pokorná Marie Adela, Mgr.    306
 8 Haken Luděk                              230
 9 Janků Roman Ing.                     217
10 Outratová Jana                          220
11 Lehečka Jiří, Mgr.                     234
12 Helikar Zdeněk                     328
13 Kurková Jitka                     224 
14 Pažout Vlastislav                       178 
15 Píša Jiří                                      185

Volební strana č. 2 
– Nezávislí kandidát     
celkový počet hlasů  349

1              Palaczuk Jaroslav, Mgr.             349

Volební strana č. 3 
- Nezávislí kandidáti    
celkový počet hlasů  4 140

1 Orzech Zbyšek                     282
2 Zima Tomáš                                400
3 Bartošová Jitka                          413 

Vedení obce Kněžmost 
pro období 2010–2014

Starosta: Ing. Adam Pospíšil

Místostarostka: Jitka Bartošová

Rada obce:  Jan Hofmann,  Pavel Kverek, 
Tomáš Zima 

Zastupitelé: Jaroslav Abraham, Jiří Berg-
man, Zdenka Brdlíková, Zdeněk Helikar, 
Martin Hybner, Ing. Jiří Nikodem, Miro-
slava Kočová, Zbyšek Orzech, Mgr. Marie 
Adela Pokorná, Zbyněk Pokorný

Finanční komise: 
předseda - Miroslava Kočová
členové: Mgr. Marie Adela Pokorná, Mgr. 
Jiří Lehečka, Jaroslav Abraham, Zbyšek 
Orzech

Kontrolní výbor: 
předseda - Ing. Jiří Nikodem
členové: Jan Hofmann, Kilián Ladislav

Školská rada: 
předseda - Mgr. Jiří Lehečka
za obec: Miroslava Kočová, Mgr. Jiří 
Lehečka, Košek Petr, Brdlíková Zdenka 
za učitele:  Mgr. Květuše Bartoňová, Jana 
Kubová, Hana Bejrová, Mgr. Vendula Svo-
bodová
za rodiče: Marcela Kolářová, Šárka Svo-
bodová, Jana Kopalová, Renata Červená
     

Hana Prokorátová, OÚ Kněžmost

Volební strana č.4 
- Nezávislí kandidát              
celkový počet hlasů  304

1 Kilián Ladislav, Mgr.                304

Volební strana č. 5 
– Strana zelených                celkový počet 
hlasů   1113

1 Kverek Pavel                    344 
2 Nový Libor                    242 
3 Dragon Jiří                    105 
4 Bejr Stanislav                        258 
5 Kverek Tomáš                    164 

Doba povolební a kam směřujeme

4 Bergman Jiří                    279 
5 Nikodem Jiří,  Ing.                    343 
6 Abraham Jaroslav                    317 
7 Krejčík Michal                            227 
8 Petrtýl Pavel                    248 
9 Hruška Tomáš                            296 
    
10 Bergmanová Lenka  242 
11 Pitr Radek                    203 
12 Brdlíková Zdenka                    322 
13 Škoda Jan                    223 
14 Formánková Helena                177 
15 Bajtlerová Ilona                    168 
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    OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽMOST

IČO 00238023, se sídlem Na Rynku 51, Kněžmost, PSČ 294 02
___________________________________________________
Telefon: 326 784 292, fax 326 784 501

Vyřizuje: Vladimír Hruška

Vážení spoluobčané,

od 3.1.2011 podle obecně závazné vyhlášky č.2/2008 O poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Kněžmost je:

Roční sazba poplatku na rok 2011 je stanovena :

1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt  450,-Kč
(dále dle přidělených popelových nádob)

poplatek za pronajaté nádoby svozovou �rmou ve výši:

Nádoba  60 l - 80 l   - 130,-Kč vč.DPH/rok
Nádoba 110 l - 120 l   - 135,-Kč vč.DPH/rok
Nádoba 240 l    -  240,-Kč vč.DPH/rok
Nádoba  340 l    - 360,-Kč vč.DPH/rok
Kontejner  1100 l    - 1420,-Kč vč.DPH/rok

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba  500,-Kč

Poplatek je splatný pouze v jedné celkové splátce do 31.3.2011.

Poplatek bude vybírán: 

Pondělí   8,00 – 11,30 hod.   13,00 – 17,00 hod.

Středa     8,00 – 11,30 hod.   13,00 – 17,00 hod. 

V přízemí budovy radnice pracovníkem Obecního úřadu.

Termíny svozu popelových nádob společnosti Severočeské komunální služby dle platných nalepo-
vacích známek vydaných v roce 2002 zůstávají v platnosti i pro rok 2011, čtrnáctidenní vývoz v lichý 
(týden).
              
Poplatek ze psů bude vybírán  ve stejných dnech.                        
                                                                
V Kněžmostě: 3.12.2010
                                          

Ing. Adam Pospíšil
starosta
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Sezóna  na koupališti v Kněžmostě
Letos bylo naše koupaliště připraveno k 
zahájení sezóny 10. 5. 2010. První koupací 
den byl však až 8. 6., protože příroda nás 
opět nemile překvapila studeným 
a deštivým jarem. 
 Průběh počasí v květnu a v červnu 
byl pro provozovatele koupališť katastro-
fou. Naštěstí se počasí koncem června 
umoudřilo a 3 týdny v červenci jsme 
měli naopak extrémně teplé léto. Krásné 
počasí ale skončilo 22. 7. a pak už jsme 
se opět nestačili divit. Poslední koupací 
den byl 25. 8. a 31. 8. jsme byli nuceni 
vzhledem k počasí koupaliště předčasně 
uzavřít. Je neuvěřitelné, že jsme měli letos 

tržby pouze o 3,8 % nižší než loni! 
 Návštěvnost koupaliště závisí na 
počasí. Největší návštěva byla v neděli 11. 
7. 2010. Tento den se také prodalo nejvíce 
lístků – 245 (absolutní rekord v historii 
našeho koupaliště je 384). Letošní rok 
ukázal, že s modernizací koupaliště v Mla-
dé Boleslavi se nám snížila návštěvnost 
v horkých letních dnech cca o 25 %. 
Je nemožné spočítat přesně rekordní 
návštěvu, protože držitelů permanentek 
bylo v letošní sezóně 146  a dětí, které ne-
musí platit, bývá na koupališti také dost. 
Odhadem se letošní rekordní návštěva v 
odpoledních hodinách dne 11. 7. pohy-

 Pro další léta si můžeme přát 
dostatek slunečných a teplých dnů a tím i 
mnoho spokojených návštěvníků našeho 
rekreačního zařízení.

Mgr. Jříí Lehečka

10. 5. 2010   koupaliště napuštěno a připraveno k zahájení sezóny
13. 5. 2010   napuštěn malý bazének
20. 5. 2010   teplota vody 12°C – rekordní minimum teploty vody v sezóně
25. 5. 2010   instalace nové technologie dávkování chemie do velkého bazénu
8. 6. 2010   poprvé otevřeno
17. 6. 2010   ochlazení – koupaliště dočasně uzavřeno
25. 6. 2010   koupaliště opět otevřeno
12. 7. 2010   teplota vody 26,5°C, rekord 2010, absolutní rekord je 27°C
22. 7. 2010   teplota vzduchu 35,2°C, rekordní teplotní maximum 2010
19. 8. 2010    vandalové hodili do vody lavičky a odpadkové koše
25. 8. 2010   poslední koupací den sezóny 2010
29. 8. 2010   jsme přepnuli čerpadla na úsporný provoz...(zima a déšť)
31. 8. 2010   v 7:05 jsme zastavili čerpadla a ukončili sezónu 2010 (voda 16,5°C)

bovala okolo 350 návštěvníků.  
 V letošním roce naše obec investov-
ala nemalé �nanční prostředky do nové 
technologie čištění vody. Bylo vyměněno 
3,5 tuny speciálního �ltračního písku 
a dodána nová automatická technologie 
dávkování chemie do bazénové vody. Je 
velmi potěšitelné, že fungování našeho 
koupaliště je pro obec jednou z priorit a že 
můžeme nabídnout občanům Kněžmosta 
a okolí kvalitní letní koupání. 
Dalším krokem k vylepšování koupaliště 
by měla být instalace nové technologie 
do nově zřízeného brouzdaliště pro děti, 
které bude (snad) umístěno v prostoru 
malého bazénku, který svými rozměry 
a hlavně bezpečnostními parametry 
neodpovídá současným požadavkům.  
 Závěrem nelze nevzpomenout na 
vandalismus, který se dotýká nás všech
a samozřejmě i našeho koupaliště. Po 
zimě to bylo na koupališti v pořádku. Už 
jsme se radovali, že vandalové dali pokoj. 
Bohužel, naše radost byla předčasná. V 
noci ze středy na čtvrtek 19. 8. 2010 van-
dalové hodili do vody lavičky a odpadkové 
koše. Koše byly naštěstí prázdné, ale i tak 
je z takovýchto událostí člověku smutno. 
Nemůžeme být k těmto jevům lhostejní a 
musíme si více všímat a v případě potřeby 
zavolat na policii. Pro zajímavost uvádím  
v tabulce pár údajů z letošní sezóny.
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Exkurze do cukrovaru
     Určitě měla smysl i exkurze do cukrovaru 
v Dobrovicích, která se konala 
v rámci výuky chemie. Organizátorkou 
byla vyučující tohoto předmětu, Mgr. Ale-
na Brixí. Žáci se dozvěděli vlastně všechno 
od zasetí samotného semínka cukrové 
řepy až po její zpracování. Bylo pro ně za-
jímavé, jak se z té mnohdy dost špinavé 
řepné bulvy stane nádherný čistý cukr, 
který máme doma v cukřence.   

Co se děje ve škole
Poznávali jsme Pražský hrad
    V rámci výuky dějepisu a výtvarné 
výchovy jsme navštívili Prahu. Základním 
smyslem tohoto projektu bylo poznat 
Pražský hrad – největší  na světě – zábav-
nou formou. 
     Navštívili jsme Chrám sv. Víta a obdivova-
li jeho monumentálnost a vznešenost. Dál 
vedla naše cesta do Vladislavského sálu, 
kde jsou vystaveny repliky korunovačních 
klenotů. V podzemí starého hradu jsme se 
seznámili s postupným vývojem celého 

 Beseda o Krysácích
    Naprosto čerstvou akcí bylo 3. prosince 
setkání  žáků s tvůrcem animovaného 
�lmu Cyrilem Podolským, autorem 
večerníčkových „Krysáků“. Ukázal nám, 
že animovaný �lm  je spousta trpělivosti, 
tvůrčí práce a hlavně  času. Vytvoření a roz-
pohybování loutek trvá měsíce a natočení 
několikavteřinového záběru  týdny. 
     Svým vyprávěním a ukázkami z �lmů 
a klipů dokázal mladší děti  zaujmout ce-
lou hodinu a starší dokonce dvě a mohl by 
klidně vyprávět i dál.  
Dospěláci, ale i děti, všichni do jednoho 
jsme se shodli, že tohle bylo vážně super.                                                                

Hana Bejrová, zástupkyně ředitelky

  nové webové  stránky www.zsknezmost.cz.

tohoto objektu. Věž Mihulka nás přivítala 
výstavou o hradní stráži a posledním 
místem naší návštěvy byl kostel sv. Jiří.  
Na závěr vyplnily děti malý testík.
     Musím říci, že ne všechny děti pro-
jevily o historii Pražského hradu patřičný 
zájem, ale i tak si myslím, že seznamovat 
děti
s historií právě takovýmto projektem  má 
svůj smysl a  již nyní přemýšlím o dalším 
a  těším se na něj a nakonec, ony se určitě 
těší i děti. 

Zápis do 1. třídy v ZŠ Kněžmostě se uskuteční 
ve středu 2. února 2011 od 13:00 hodin.
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Skřítkové zamkli les
Tentokrát bylo skřítků více, než jsem předpokládala díky nečekanému spojení 1. A a 
1. B, ale vše jsme zvládli skvěle.
5.11. svítily na stolcích lampičky. Skřítci i víly plnili úkoly v pracovních listech. Vše 
z dálky s napětím sledoval náš třídní skřítek, který bydlí ve vlastním nádherném 
domečku. Poprosil děti, aby mu pomohly zamknout kouzelným klíčem les před vlá-
dou královny Zimy. Podařilo se.

Šnečku, šnečku, vystrč růžky...
Mým domovem  je tropická Afrika, stačí mi terárium. 
Mám ráda teplo a vlhko. Mňam! Ráda mlsám vápník. 
Papám  třeba listy pampelišek. Nejvíce mi chutnají 
kolečka okurky a salát. Svou potravu si strouhám po-
mocí jazýčku.
 Kdo vlastně jsem? Mé jméno je OBLOVKA a patřím 
mezi největší suchozemské plže na světě.   
 9. listopadu  se na mne byly podívat děti z 1.B ze 
ZŠ Kněžmost.  Jely za mnou do Mladé Boleslavi, přímo 
do Zahrady DDM.  Dostaly za úkol se se mnou pořádně 
seznámit. Snažily se pěkně, a tak si mohly prohlédnout 
i ostatní zvířátka.

 Slavnost předávání Slabikáře 
Proběhla 22. listopadu v prostorách družiny. Přišel i host – paní Iva Cenefelsová z knihovny, která dětem připravila pěkné ukázky z 
knížek a odměny za splněný úkol. Děti předvedly paní Ivě, jak umějí číst a za to dostaly šablonky ledňáčka – záložky. Pak děti společně 
složily tajenku. Po krátkém sladkém pohoštění s čajíkem dostaly děti nové Slabikáře.

Mgr. Drahomíra Reslová
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skončení „devítky“ a informací o školách 
máme opravdu dostatek.   Přesto není 
rozhodování jistě jednoduché. Přejeme 
tedy rodičům, ale hlavně „deváťákům“, 
aby  vybrali právě tu školu, která naplní 
jejich představy. 
     Dny otevřených dveří jsou ale i na 
základních školách. My  neorganizu-
jeme návštěvu školy v jeden jediný den. 
Rodiče se svými budoucími prvňáčky 
mohou školu navštívit kdykoli. Stačí zaz-
vonit, dveře jsou jim otevřeny a kdokoli z 
dospěláků či dětí bude jejich průvodcem 
od počítačové učebny až po půdu, kde 
má jednu ze svých heren školní družina. 

Hana Bejrová, zástupkyně ředitelky

umožněn přístup do všech prostor teo-
retické výuky a odborného výcviku. Přímo 
na místě žáci získali všechny potřebné in-
formace o jednotlivých oborech vzdělání 
a přijímacím řízení.
     Žáky u  nás ve škole také navštívila 
zástupkyně Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
v Mladé Boleslavi Mgr. Ludmila Boubínová. 
Ta žáky seznámila s možnostmi a výhoda-
mi studia na jejich škole a také 
s možnostmi dalšího studia po ukončení 
této školy.
     Dalším hostem byl zástupce Střední 
gastronomické školy v Mladé Boleslavi 
Ing. Roman Kukačka. Seznámil žáky se 
vším, co jim nabízí jejich škola. 
I my s žáky hovoříme na téma, kam po 

 Dny otevřených dveří
     Pojem, se kterým se dnes na školách 
setkáváme běžně. Střední školy se snaží
 v tyto dny ukázat budoucím studentům, 
co všechno jim může škola nabídnout 
v jejich dalším studiu, pokud si vyberou 
právě tu jejich. 
S „deváťáky“ jsme například společně 
navštívili Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Turnově,  kde se žáci seznámili 
s konkrétními výsledky práce studentů 
této školy, některé činnosti si mohli i 
vyzkoušet.
    Podruhé jsem navštívili ŠKODU AUTO 
a.s., Střední odborné učiliště strojírenské v 
Mladá Boleslavi. Tato exkurze byla dobrou 
cestou, jak si udělat konkrétní představu 
o výuce na odborném učilišti. Byl nám 

Podzimní knihovna        
• Prvňáčci navštívili knihovnu již kon-
cem září. S radostí jsem přivítala naše 
nové žáčky a budoucí čtenáře.  Za po-
moci skřítka Šikulky jsme  si prohlédli 
knihovnu a představili si několik knih 
známých autorů. V dětském oddělení 
naší knihovny jsme hledali upoutávky, 
které nás zavedly k nové knize, Příběhy 
ledních medvědů. Každý obrázek 
skrýval jednu samohlásku ,kterou jsme 
si pomocí básničky mohli procvičit. 
Paní učitelka Reslová  pomáhala  v 
kreslení a napodobování samohlásek 
–  šlo jí to dobře.

• Podzimní vyprávění se neslo v 
mateřské školce v zelené třídě.  Bylo 
motivováno k nové knize Krysáci. Paní 
učitelka Bejrová si s námi zahrála ma-
lou dramatizaci a dětem bylo fajn. Celý 
příběh se odehrává na smetišti, a tak 
nebyla nouze o vtipné scénky  krysáků  
Hodana, Huberta, Edy a trpaslíka Lud-
víka. 

• Žáci z první třídy opět v knihovně, 
ale tentokrát druhá první třída s 
paní učitelkou Svobodovou. Děti se 
seznámily s knihovnickým skřítkem a 
provozem knihovny.

• Týž den jsem navštívila žáky 6. a 7. 
třídy s prezentací  na téma život a dílo 
K. H. Máchy.  Žáci naslouchali a zapojili 
se do okruhu otázek, které je dovedly 
k vlastní spisovatelské tvorbě.

• 7. října v rámci Týdnu knihoven 
proběhla přednáška s paní Annou 
Adámkovou na téma: „Školní zralost, 
příprava pro vstup do školy“. Děkuji 
maminkám , které nelitovaly času a 

přišly si vyslechnout rady a zkušenosti 
paní Adámkové.

• Třetí třída paní učitelky Daňkové měla 
návštěvu. V rámci Týdne knihoven 
přišla za dětmi paní Hana Rezková 
- pečovatelka, aby jim nastínila, jak 
pečovat o seniory , jak s nimi komuniko-
vat a přiblížila  jejich potřeby pomoci od 
druhých.

• 14.října byla veřejnost pozvána do 
základní školy na  přednášku – „Stáří,  
to se mě netýká“. Povídání bylo pojato 
velmi zajímavou formou . Atmosféra 
malého kolektivu zúčastněných byla 
dominována jasným světýlkem svíčky a 
velmi příjemným, klidným hlasem paní 
Hanky Rejzkové. K tomu, že na stáří 
může být pohlédnuto s humorem, po-
korou, úctou, ale vitalitou vlastní duše 
nás paní Hanka přivedla záhy a to vlast-
ním přístupem k životu.

• 26.říjen se v knihovně nesl v duchu 

osobnosti K.  J. Erbena, kdy žáci 7. třídy 
přispěli nasloucháním a svými otázkami k 
prezentaci pana spisovatele.

ČTEME! 
To je název nového projektu, který vy-
plynul z návštěvy paní učitelky  Hypšové  
s žáky 5. třídy v knihovně. 
Po představení  spisovatelů Františka 
Hrubína a K. H. Máchy vzešel nápad 
společného čtení s knihovnou na dálku. 
Pátá třída už má v knihovně svou nástěnku, 
kde mají přehled knih ,  které postupně 
mohou číst. Jsou to spíše nové knihy . 
Jedna kniha je vždy společná pro celou 
třídu a dále mají svou nabídku děvčata a 
svou chlapci. K této třídě se již připojila 2. 
třída paní učitelky Bartoňové a zájem mají 
také osmáci pana učitele Nováka. Jistě se 
přidají i další třídy. Všem budou vybrány 
knihy „na míru“.

Ivana Cenefelsová
                                 

• V soutěži Putování s Karkulkou dorazila 
do cíle Eliška Nikodemová a obdržela 
odměnu. V soutěži Putování s křížovkou 
dorazila do cíle Eva Součková a čekala na 
ni odměna. Gratuluji.

• Děkuji paní družinářce za vánoční 
výzdobu, kterou s dětmi připravuje 
každým rokem.Jistě dělá radost všem 
navštěvníkům knihovny 
a DPS.

• Naše poděkování patří dětičkám a 
p.uč. Laďce Bejrové, Lucce Bejrové, 
kteří připravují  vánoční prográmek na 
slavnostní odpoledne pro obyvatelé DPS.

Ráda bych prostřednictvím zpravo-
daje obce Kněžmost poděkovala, 
místnímu divadélku Človíček, za 
krásný zážitek z jejich přestavení 
v Mladé Boleslavi v Muzeu Škoda 
Auto v rámci mikulášské nadílky 
pro děti. Představení bylo velmi 
profesionálně připraveno v duchu 
zimní a předvánoční atmosféry 
citlivě laděno pro dětské diváky, tak, 
aby měli vzrušující zážitek protkaný 
předvánoční náladou, nikoli strach, 
jak tomu často při neprofesion-
álním provádění mikulášských a 
čertovských nadílek bývá. 

 PhDr. Petra Černá Rynešová
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jen menších prostor (což už příště 
neuděláme), děti i rodiče měli trpělivost 
a hravého ducha. 
 Ráda bych poděkovala všem 
maminkám, které pomohly s přípravou a 
následným vyráběním.    
 Za to opravdu velké díky. Vedení školy 
děkuji za prostory a důvěru,  vše dobře 
dopadlo.

Nabídka z nových knih pro děti
       

Byrne, Rhonda: Tajemství
Ptáček, Josef: Koupání s hrochem
Polakovič, Petr: Dopis z Jaguarii v Brazílii 
do Kněžmostu v Čechách
Čapek , Karel: Zahradníkův rok
Koláček, Luboš Y.: Tajemné stezky – 
Českosaské Švýcarsko
Březinová, Ivona: Eliáš a liška
Byrneová, Lorna: Andělé v mých vlasech
Winter,Zikmund: Povídky
Větvička, Václav: Tajemství dědečkovy 
zahrady
Špilar, Václav: Pod africkým sluncem

Ivana Cenefelsová

• Knihy pro nejmenší

Z každé edice máme v knihovně několik 
knih

Z další nabídky: 
Gill, Guile: Pohádkové čtení
Březinová, Ivona: Pomeranče v pod-
prsence
Reidinger,J. B: Cirkus Chave
Němeček ,Jaroslav: Tančící voda

Nabídka nových knih dospělé 
čtenáře:
Plandy, Jean: Přehrada, Vzbouření orlíku
Vandenberg, Philips: Zelený skarabeus

Předškoláci, mladší i starší žáci si 
přijdou na své.

Nakladatelství THOVT připravilo pro děti 
zajímavou nabídku :
• První čtení – pro zábavu
• Šikovný čtenář
• Zkusím číst sám
• Svět ukrytý v abecedě
• Zločinu na stopě – historie, z prostředí 
vědy
• Modrožlutí ďáblové – čtení pro kluky
• Na stopě pravěkým záhadám
• Vanda – čtení pro děvčata
• Jazykové knihy –Angličtina, němčina
• Luštící minikriminálky

Prosím čtenáře, aby si zkontrolovali výpůjční dobu ve svých čtenářských 
průkazech. Podle výpůjčního řádu je doba výpůjčky jeden měsíc. Pokud 

potřebujete stanovenou dobu překročit,stačí se domluvit na prodloužení. Děkuji. 
Všem čtenářům přeji klidné Vánoce s rodinou a pěknou knihou.

Halloweenská dílna        
Strašidelné řádění se konalo 27. října 
v základní škole .  Děti se při příchodu  
zapsaly u  starého pavouka a pak 
navštívily strašidelné, ale hodné tety. 
 U každé tety si mohly vyrobit různé 
strašidlo či  podzimní věneček. 
 Odpoledne bylo doplněno pátráním 
ze starého hradu a krátkým mra-
zivým průvodem. Ačkoli bylo využito 
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KNIHOVNA BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ 
UZAVŘENA V DOBĚ OD 27. 12. DO  31.12. 2010

Seznamte se s novým farářem       
pořádám přednášky na školách, organi-
zuji diskusní setkání, vedu naše církevní 
společenství, pořádáme biblické hodiny 
a plno podobných aktivit. Také vydáváme 
farní časopis Kubík a vedeme internetové 
stránky www.dekanstvimh.cz

To vypadá, že se vůbec nezastavíte? 
Máte ještě čas na nějaké vlastní záj-
my?
Moc rád hraji na varhany a jsem nadšený 
zahrádkář. Rád si přečtu i pěknou knihu, 
ale na to se mi bohužel nedostává moc 
času. Příští rok mám v plánu uspořádat 
výstavu betlémů, pravděpodobně u nás 
na faře. To je také můj koníček – sbírám 
betlémy.

A jak vypadá u vás na faře Štědrý den?
Celý den (každý den vstávám kolem 5. 
hodiny) mám naplněný bohoslužbami, 
a tak na štědrovečerní večeři se sejdeme 
kolem 18. hodiny. Bývá nás kolem 10-15 
lidí a jsou zváni všichni, kdo mají potřebu 
nebýt sami nebo chtějí prožít pěkný 
večer s ostatními farníky. K večeři máme 
jako teplý předkrm houbového kubu a 
pak následují polévky. Moje maminka 
(výborná kuchařka) připraví tři druhy 

je biskup na základě osobních vlastností, 
vloh nebo třeba zdravotního stavu kněze.  
V Mnichově Hradišti mám na starosti 14 
kostelů a 2 fary.

Jak jste zde byl lidmi přijat?
Přijetí bylo velice vřelé, bylo to moc milé. 
Vlastně na kontaktu s lidmi se odehrává 
většina práce faráře. Farář zastává jak 
funkci „kostelní“ bohoslužby, mše, svatby 
apod., tak je hlavně dobrým psycholo-
gem, správcem far a kostelů, opravářem 
apod. 

Mohl byste to více rozvinout?
Málokdo to asi ví, ale faráři jsou státní 
zaměstnanci. A jejich práce není jen 
o službě v kostele, ale každý farář dostane 
na starosti i správu několika kostelů a far. 
A bohužel jich je většina ve špatném 
stavu, takže práce faráře je i shánění �-
nancí na jejich opravu. Což se většinou 
děje formou žádostí o dotace.
Dále se starám o pomoc potřebným li-
dem, jako jsou návštěvy u nich doma, 
psychologická pomoc, pomáhání 
s běžným chodem života (zajištění 
nákupu apod.). Velmi často navštěvuji 
například LDN v Mnichově Hradišti, 

Nastává krásné předvánoční období ad-
vent a připravujeme se na vánoční svátky. 
K často hektické předvánoční přípravě 
patří i určité zastavení a ohlédnutí za právě 
uplynulým rokem. Nastává také doba 
zklidnění duše a pod narůstající zimní 
nocí i hledání svých přání a naslouchání 
sobě samým. Proto jsme chtěli v tento čas 
představit našeho nového pana faráře 
Mgr. Pavla Macha a zeptat se ho na pár 
zajímavostí ohledně Vánoc, o jeho práci 
na faře, o něm i o báječné kuchyni jeho 
maminky.

Pane faráři, víme, že jste k nám přišel 
toto léto, a tak byste nám něco mohl 
říci o sobě.
Původem jsem z Mladé Boleslavi, ale můj 
tatínek pochází z Moravy. V Praze jsem 
vystudoval kněžskou přípravu na Karlově 
Univerzitě a současně jsem se připravoval 
na funkci faráře v semináři (něco jako 
vysokoškolské koleje pro kněze, pozn. 
autorky). Po ukončení školy jsem nas-
toupil na farnost do Ústí nad Labem, od-
kud jsem po dvou letech přestoupil do 
Liberce a po čtyřech letech působení tam 
jsem byl převeden do Mnichova Hradiště. 
O tom, kam a kdo půjde sloužit, rozhodu-

V souvislosti s výstavou  „VYSTĚHOVALECTVÍ DO BRAZÍLIE“, která probíhala na 
Pražském hradě,

byla na základě dopisu Josefa Egerta, který asi v roce 1893 odjel z Kněžmostu do 
Brazílie, vydána publikace

DOPIS Z JAGUARI V BRAZÍLII
DO KNĚŽMOSTU V ČECHÁCH

 Tato publikace byla pokřtěna v aule základní školy dne 22. října 2010

Hosté:
Petr Polakovič – inicioval vydání publikace
Jaromír Jermář – senátor, historik
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polévek. Zelnou s klobásou a sušenými 
švestkami, rybí a čočkovou. Jako hlavní 
chod máme rybu a bramborový salát. 
Na stole je také plno ovoce a cukroví a 
maminka napeče plno vánoček, který-
mi obdaruje stolovníky. Ti na oplátku 
přinášejí na ochutnání něco ze svého cuk-
roví. Zazpíváme si koledy a rozdáváme 
dárky. Večery to jsou povedené, ale v 21 
hodin už musím jít sloužit další mše až do 
půlnoci. (Přikládáme rozpis bohoslužeb, 
pozn. autorky) 

Chtěl byste nám k letošním Vánocům 
ještě sdělit něco důležitého?
Ano, tento rok poprvé bude na Štědrý den 
v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti 
hořet betlémské světlo. Je to světlo, 
které se zapaluje přímo v Bazilice božího 
hrobu v Jeruzalémě a v době adventu 
je rozváženo po celém světě. V kostele 
bude od 14 hodin společně s prohlídkou 
kostelního betléma. Doporučujeme si 
s sebou vzít vlastní lampičky.

Máte už v plánu na příští rok nějaké 
mimořádné akce?
Tak jak jsem zmínil, rád bych uskutečnil 
výstavu betlémů, také výstavu fotek 
z poutě do svaté země a do Říma. Tento 
rok pojedeme navštívit poutní místa v 
Římě a v Itálii a na příští rok plánujeme 
zájezd do Jeruzaléma.Na závěr bych Vás 
chtěl pozvat na pár předvánočních akcí, 
kam jsou všichni srdečně zváni.  

Učíme se plavat v Jičíně
Od září do listopadu 2010 se přihlášené děti z mateřské školy účastnily výuky plavání v krytém bazénu v Jičíně. Prostředí a výuka nám 
vyhovovaly – přiměřená hloubka, vybavení, prostory a hravá náplň lekcí. Děti získaly odvahu při hrách ve vodě, seznámily se se základy 
plavání, relaxovaly v sauně a užily si spoustu legrace při jízdě tobogánem. Při převlékání dětí, sprchování a zajišťování bezpečnosti nám 
pomáhaly hodné maminky, kterým za pomoc velice děkujeme.      

     Květa Kobrlová

Farář Pavel Mach

 • 12. 12. 2010 v 16:00 hod. - Živý betlém souboru Furiant a baráčníků - ve 
farní zahradě v Mnichově Hradišti

 • 12. 12. 2010 v 17:30 hod. - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - koncert 
- kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti

 • 18. 12. 2010 v 17:00 hod. – Koncert dětí ZŠ – kostel v Kněžmostě
 • 25. 12. 2010 v 18:00 hod. – Vánoční zpívání – kostel v Solci

Program na Štědrý den: 
 • Mnichovo Hradiště: kostel sv. Jakuba – 17:00, 24:00 – „půlnoční“ mše 

svatá
 • Klášter nad Jizerou: 14:00 – Vánoční zpívání

 • Mukařov: 15:00 – mše svatá
 • Přepeře: 16:00 – mše svatá
 • Boseň: 21:00 – mše svatá 
 • Všeň: 21:00 – mše svatá

 • Loukov: 22:30 – mše svatá
 • Příšovice: 22:30 – mše svatá

 • Přepeře: 24:00 – půlnoční mše svatá
Více informací o akcích na stránkách www.dekanstvimh.cz

Ing. Ivana Horáková



Zpravodaj obce Kněžmost 11

Ohlédnutí za návštěvou v kovárně
podkova pro koně. Nádhernou podkovu 
i s ukovanými hřebíky jsme dostali jako 
dárek do školky, aby se nás drželo štěstí. 
Pro děti bylo také velkým přínosem sle-
dovat poctivé kovářské řemeslo dělané s 
opravdovou láskou, pořádným fortelem 
a s potřebnou souhrou mezi oběma 
kováři. 
 Panu Kverkovi a jeho synovi jsme 
poděkovali  za zajímavě strávenou 
hodinku, rozloučili jsme se s říkankami 
o kovářích a oběma popřáli, aby se jim 
dařilo dobré dílo 
a měli hodně pracovních úspěchů!

Radka Pelantová

 Chlapcům se nejvíc líbil meč, nůž, 
podkovy,nářadí pro kováře - prostě 
věci pro chlapy a holčičky mohly obdi-
vovat náušnice a náhrdelníky jako pro 
princezny. Interiér kovárny také zdobí 
krásně kovaný motýl, který byl usazený 
na ostnatém drátu. 
 Tímto velice efektním výrobkem se 
otec a syn Kverkovi prezentovali na mez-
inárodním setkání uměleckých kovářů  
Hefaiston na hradě Helfštýně. Děti se také 
dozvěděly, že patronem všech kovářů 
je Hefaistos a na vlastní oči se mohly 
přesvědčit kolik to dá práce, než se uková 

 Na úterý 11. 5. se nejstarší děti ze školky 
velmi těšily. Tento den byl výjimečný  tím, 
že se vydaly na návštěvu kněžmostské 
kovárny k panu Pavlovi a Tomášovi 
Kverkovým. 
 Dětem se dostalo milého přivítání a 
pan Kverek děti usadil kolem kovadliny 
tak, aby vše mohly dobře  a také bezpečně 
sledovat. 
 Představil nám svého syna Tomáše, 
který je nejenom uměleckým kovářem, 
ale i podkovářem a společně dětem 
ukázali řadu svých krásných výrobků. Ani 
se nechtělo věřit očím, co všechno se z 
kovu dá vyrobit! 

Než vyměníme kalendář
následných jednáních představeny a pro-
sazeny. I se změnami v obsazení pozic. 
Není tajemstvím, že nám bylo nabídnuto 
páté místo v radě obce, pro nás pak nebyl 
problém podpořit návrh na obsazení 
uvolněného postu přímo „u kormidla“. 
Abychom byli spravedliví, přišlo později i 
pozvání od druhé vítězné strany, tam se 
však už nediskutovaly nabídky, ale spíše 
představy. 
 Směrem k našim podporovatelům, 
kterých nemohlo být (a ani nebylo) 
vůbec málo, chceme říct hned zkraje, že 
jsme velmi spokojeni s možností, kam 
nás i po všech následných jednáních 
postrčili. Změny, které z výsledku vzešly, 
jsou v mnohém i jejich představou. Cítím 
velikou zodpovědnost při těchto krocích 
a myslím, že se nezmýlím, když napíšu už 
teď, že těžké časy s nepochybně menším 
objemem prostředků zvládnou i „nové 
tváře“. Schopnostní potenciál k tomu 
mají výborný, v práci se brzy rozkoukají, 
ve vystupování budou přístupní.
 Kolegové z naší kandidátky se pak 
s chutí uplatní v členství ve výborech či 
v pozicích osadových starostů. Směrem 
k nim bych chtěl poděkovat nejdřív. Tak 
jak jsem je poznal bych s nimi kandidoval 
znovu a už bych si nedovolil kandidátku 
nenaplnit, abychom značně netratili 
v přepočtech, tak jako tratili i samostatně 
kandidující osobnosti. Snad tedy jindy. 
Poděkovat musím našim (i mým) voličům. 
Výsledky v oblasti jsem pečlivě sledoval 
na monitoru a neskrývám radost nad tím, 
že se mnou dál počítali a zřejmě jen 
v malé míře mi to někteří spíše 
„spočítali“.  
 Byl jsem úspěšnějším, než ve volbách 
minulých! Ve významné pozici chci zhod-
notit zkušenosti, do „práce“ míním znovu 
poctivě chodit a protože jsem musel 

lynulých volbách v spoluúčasti na vedení 
Kněžmostska díky voličům zůstávají, 
chybou byla znovu neúplná kandidátka. 
Stejně jako mým kolegům na kandidátce 
i mě řada lidí podporu projevila předem, 
vím o takových a také je stále ještě dost 
jiných obyvatel, kteří nám svůj hlas dají. 
Pak jsou ti, pro které jsme (anebo jsem) 
nepřijatelní a ti si vyberou jinde. Tak to 
má být.  Mají své představy a my bychom 
je zřejmě nenaplnili. I oni však mohou s 
námi počítat, i pro ně budeme „kontakt-
ním místem“. 
 Pokud jsem v minulém čísle Zpra-
vodaje zmínil, že volby mohou být 
zajímavé   vzhledem k zúčastněným 
subjektům, nemýlil jsem se. Spletl jsem 
se v jiném ohledu. Před čtyřmi lety nás 
bezprostředně po získání mandátů os-
lovil vedoucí vítězné kandidátky a vyz-
val k podílení se na práci, nyní se tak už 
nestalo. K povolební schůzce na radnici 
jsme pozvání nedostali, jako by našeho 
výrazného úspěchu u lidí ani nebylo, jako 
bychom na společné cestě v dřívějším 
období ani nespolupracovali. 
 Uběhlo opravdu hodně času, ve 
kterém však jedno pozvání přišlo – od lidí, 
kteří se do rozhodování teprve na základě 
úspěchu chystali. Své kolegy jsem o tom 
zpravil a nijak netajíme, že se nám tak 
přeci jen naskytla příležitost promítnout 
voličskou podporu do praktických změn 
v dosavadním schématu rozhodování. 
Nebylo těžké u stolu vypočítat,  že sedm 
a sedm je pouze čtrnáct a náš mandát za 
předpokladu, že rozpoložení už takovým 
zůstane, bude důležitým.
  Názor, který jsme v předchozím čísle 
Zpravodaje předložili, si v ničem neod-
poroval s představami ostatních u stolu, 
byly připraveny varianty pro složení 
nejdůležitějších orgánů obce a ty v 

Krajinou, kterou jsme si vybrali, táhne už 
zase poslední měsíc roku a většina z nás 
se v něm alespoň na chvilku konečně za-
staví. A mnozí se i ohlédnou. Mám pocit, 
že to k těm chvílím stále ještě patří. V 
konci roku by se měli ohlížet i ti, kteří se 
přímo podílejí na směřování naší oblasti, 
tedy i já. Do Zpravodaje pravidelně dop-
isuji a tak mi stačí postihnout poslední 
čtvrtrok, který byl volebním. Obyvatelé 
měli po čase znovu možnost vyjádřit svůj 
názor či sami se o účast na rozhodování 
o věcech veřejných pokusit.
 Na lidech se v současném 
porevolučním čase už většinou pozná, 
jak jsou spokojeni. Jsou-li převážně, 
dosavadní zástupci obstojí, není-li tomu 
tak, „hlasem“ je prostě nepodpoří.  A kdy-
by pro „malé“ komunální volby existoval 
srozumitelnější systém, kdy by podpo-
rovaný kandidát obdržel konkrétní hlas 
bez jakýchkoliv přepočtů a zvýhodnění 
třeba za pořadí či naplnění kandidátky, 
byly by výsledky věrnou kopií sečtených 
přání. A kdyby byla účast před volebními 
komisemi alespoň tříčtvrteční, musel by 
nastat takový malý ráj. Pak už jen ohlídat, 
aby věty ze stejných úst zněly podobně 
i po volbách a euforie z listopadových 
náměstí (tenkrát do posledního místa 
zaplněných) by snad i žila dál.
 Už jsem vícekrát psal, že nejen 
příroda je pro mne fascinujícím jevištěm, 
se zájmem pozoruji také svět lidí, 
odhaduji jejich následné chování, opra-
vuji si představy a nad získanými výsled-
ky přemýšlím, jako v té mojí ornitologii. 
Snažím se v soudech poučit, na názorech 
jiných a hodnocení mi stále záleží. V 
úloze zastupitele je to samozřejmě ještě 
důležitější. Volební účet je tam pak tím 
podpisem „zaměstnavatele“ pod „vý-
platním listem“. Zelení i po těchto up-
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počítat už z léta, s významnou nabídku 
z Boleslavi, vzal jsem si všude jen tolik, 
kolik zodpovědně unesu. 
Vážené kolegyně, kolegové, voliči i vy, 
kteří snad už k urnám přijdete příště; 

vážení vy, jenž ještě volit nemůžete!
 Dovolte mi, popřát vám naději 
v uskutečňování priorit obce, které můžete 
účinně ovlivňovat, popřát klid 
a spokojenost o svátcích a vyslovit naději 

v trpělivost, toleranci a ohleduplnost při 
životním putování krásnou domovinou. 
Otáčíme tak společně kalendář...
                                                                               

  Pavel Kverek

Vzpomínka na kněžmostského slavíka
ista z brněnské vysoké školy veterinární 
a upozornil, že poprvé v tom případě 
nepůjde o „naše“ klíště obecné, ale o 
druh zavlečený z Afriky! Je to unikátní 
výsledek a u slavíků vůbec prvně pop-
saný. Třeba hned doplnit, že parazit není 
zatím schopen v našich podmínkách cyk-
lus dokončit, takže výraznější nebezpečí 
nehrozí.
 Přestože odborná studie o povaze 
všech nálezů i s populárnější verzí pro 
veřejnost se objeví až příští rok, už teď 
je jisté, že například borelióza se na 
okolí místy vyskytuje. Měli bychom se 
tedy mít více na pozoru a situaci nijak 
nepodceňovat. 
 Kde se nakonec usadil zmíněný 
kněžmostský slavík, nelze odhadnout. 
Co je však velmi pravděpodobné, že se 
v loňském roce narodil někde poblíž na 
Hrádku, na Budách, u Koprníku či 
u Solečku, anebo u Býčiny. Tam všude 
totiž stále ještě král pěvců v naší oblasti 
hnízdí. Uhlídáme-li v naší krajině rozptýl-
enou zeleň – zvěř, ptactvo, motýli 
a v neposlední řadě i každý jeden z nás na 
tom vydělá. 

Pavel Kverek

 Přišel však 27. duben, ve kterém hned 
po rozednění opravdu zněl ze zahrady 
slavičí zpěv! Bylo to neuvěřitelné do té 
doby, než jsem se vyšel ven přesvědčit. 
Slavík tam opravdu byl, končící noc jej do 
toho zákoutí usadila a on teď z loubí vítal 
den. Až k večeru, když se do zahrady asi po 
čtvrté odněkud vrátil, se nám jej podařilo 
chytit a okroužkovat. Následující noc jej 
však dle očekávání ze zahrady „vygumov-
ala“, zřejmě si uvědomil, že to k hnízdění 
nestačí. Že by při svém prvním pokusu v 
životě sem asi těžko partnerku nalákal.
 Po dvou dnech jsem byl upozorněn 
na zpěv slavíka při okraji Kněžmostu, 
směrem ku Koprníku, v topolech u poto-
ka. Chytil jsem jej do sítě a podle kroužku 
si s potěšením dopsal druhé setkání s 
kněžmostským slavíkem. Bylo to úžasné, 
jako by se mu od nás nechtělo! Později 
však i tady zpěv utichl a pěvec odletěl. 
 Tehdy, při prvním setkání v zahradě, 
jsme mu odstranili přisátá klíšťata z koutků 
od zobáku a připravili je spolu s jinými k 
vyšetření a druhovému určení odborníky v 
Bratislavě. Jakoby však překvapení s tímto 
slavíkem neměl být konec, před pár dny 
mi přivezl zajímavou informaci special-

O přírodě jsem tady už dlouho nepsal. 
Protože však Zpravodaj potřebuje nějaký 
ten příspěvek navíc, vybral jsem zajíma-
vý příběh ze setkávání s králem pěvců. 
Nikde jsem jej ještě nevyužil a věnován 
je především těm, kteří chodívali poslou-
chat slavíka ke mlýnu, než přesídlil k Ba-
kovu. 
 Ano, ten vynikající zpěvák poté, co za-
niklo jeho hnízdiště, se ještě téhož roku 
usadil v starém lomu na písek za bakovsk-
ou křižovatkou, nedaleko železničního 
přejezdu. O něm však to dnes nebude, 
udál se příběh nový a zdá se, jakoby 
slavíci stále nechtěli Kněžmost natrvalo 
opustit.
 V západním cípu naší zahrady vzniká 
temné loubí, tvořené několika lesními 
stromy spolu s bezinkou, cizokraj-
nou akébií a stejně ovíjivým divokým 
chmelem. Jde sotva „ o pár větví“, kde 
nocují vrabčáci a kosí pár. V předjaří jsem 
se v tom místě zastavil a uvažoval, jak by 
bylo hezké  (a neuvěřitelné současně), 
kdyby odtud zněl slavičí zpěv. Hned jsem 
na tu odvážnou myšlenku zapomněl, 
znalý nároků druhu na prostředí, to byl 
holý nesmysl. 

Ohlédnutí za výstavami letošního roku
(původní budovy dvora, posklizňovou 
linku a výrobnu krmiv vlastní Tyres 
Kněžmost). Tímto děkuji všem, kteří nám 
pomohli. Výstava v sokolovně Kněžmost 
by se nemohla uskutečnit bez pomoci 
vedení Sokola Kněžmost, Pavlíčkových 
z Tipsportu a pracovníků Obecního úřadu 
Kněžmost, kterým všem patří náš vřelý 
dík.
 A nyní něco k oběma výstavám. Na 
výstavě v Mnichově Hradišti jsme poprvé 
měli všechny texty a popisky k obrázkům 
zpracované na počítači. Ty vyrobil pra-
covník občanského sdružení Spokojený 
domov a náš počítačový lektor Petr 
Novák. Tento byl zároveň i iniciátorem 
této výstavy. 
 Nové poznatky máme především 
z Loučného mlýna na Žantově. Při 
stavbě solární elektrárny u Jablonečku 
(dříve Jablonec u Mimoně) narazili ar-
cheologové z České Lípy na zbytky 

majitelů dokumentovaných dvorů, hlavně 
rodiny Čechových na Studénce a pana 
Donáta ve dvoře v Násedlnici. Ti nám 
nejen umožnili fotodokumentaci, ale ještě 
nás upozornili na další artefakty, o kterých 
jsme nevěděli, za což jim vřele děkujeme.  
 Další velkou pomoc nám poskytl pan 
Petr Maleček a manželé Horákovi, majitelé 
dvora na Solečku.Ti nám umožnili zdo-
kumentovat dvůr, ale ještě nám poskytli 
informace z dějin dvora (doba přestavby, 
počet zaměstnanců). S identi�kací budov a 
zařízení v dnes pustém dvoře ve Lhoticích 
nám pomohl pan Jaroslav Vídeňský, syn 
správce farmy Lhotice a manželé Štrojsovi 
ze Lhotic. 
 S identi�kací v Lítkovicích nám po-
mohli manželé Horákovi z Kněžmosta a 
paní Krejčová z Lítkovic. Dvůr Boseň jsme 
zdokumentovali jenom zvěnčí, protože se 
nám nepodařilo zastihnout nikoho z Po-
jizerské stavební, která dvůr zčásti vlastní 

Poděkování Spolku rodáků a přátel 
Kněžmosta všem, kteří nám pomohli 
s přípravou a instalací obou letošních 
výstav. První výstava byla instalována 
v Domově Modrý kámen v Mnichově 
Hradišti a měla vernisáž 27. června. Byla 
to naše loňská výstava Mlýny v povodí 
Kněžmostky doplněná o nové poznatky 
o zdejších mlýnech. Trvala do konce září.  
 Druhá výstava se uskutečnila ve zdejší 
sokolovně, byla zahájena 18. září a trvala 
do 26. září. Týkala se šesti okolních pan-
ských dvorů.
 Za první výstavu bych chtěl poděkovat 
vedení a obyvatelům Domova Modrý ká-
men. Nejen, že nám umožnili připravit 
výstavní panely v klubovně domova, ale 
svými žánrovými obrázky a �gurkami 
vdechli duši naší suché a studené doku-
mentaristice.
 Druhá výstava o panských dvorech 
by se nemohla uskutečnit bez vstřícnosti 
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středověké vesnice Chlum. 
 A mezi touto zaniklou vesnicí a vesn-
icí Stražiště leží na zábrdce Pytlíkovský 
mlýn. Tento mlýn, založený mnichy z 
Kláštěra - Hradiště se původně jmenoval 
Křižanův, ale již roku 1493 je uváděn 
jako Pytlíkův. A když se v listopadu 1502 
soudili bratři Jan a Bernat, synové Hynka 
z Valdštejna ze skalské větve Valdštejnů 
o sporné hraniční vesnice, svědčil u 
tohoto soudu i Vít, mlynář Žantovský. 
Dosvědčoval zde užívání gruntů na 
Chlumu již svým otcem Václavem a 
dědem Janem. 
 A protože cca 2 km od Chlumu jsou 
dvě polní tratě, jedna s názvem Olšina a 
druhá s názvem Proseč, soudím, že zde 
jsou další dvě zaniklé vesnice, Olšina a 
Proseč, které ve sporném, hraničním 
pásmu ležely též.
 A nyní, jak to souvisí s Loučným mlý-
nem na Žantově? V soudním protokole 
se uvádí: Vít – mlynář žantovský. A kde 
byl mlynář, musel být i mlýn. A protože 
otec i děd mlynáře Víta hospodařili 
na Chlumu, soudím, že mlynář  Vít 
byl pravděpodobně první mlynář na 
Žantově. Vyučil se (možná i narodil) v 
Pytlíkově mlýně, cca 17 km vzdušnou 
čarou od Žantova. 
 Loučný mlýn byl podle toho založen 
pravděpodobně na konci 15. století, 
když za hospodářské konjunktury za 
vlády Jířího z Poděbrad a následně 
Jagellonců stávající mlýny na Solečku 
a na Trenčíně (Suchý – Jindrův) nezv-
ládaly nápor mletí. Proto byl založen na 
Žantově nový mlýn, podle prvního zá-
pisu o třech kolách. 
 Když jsme v Loučném mlýně pozorně 
prohlédl podsvorní sloupy (zjistil jsem, 
že mlýn musel mít původně 6! mlýn-
ských složení) , v zadních podsvorních 
sloupech bylo celkem 6 vedení pro ko-
bylnice – trámy, kterými se regulovala 
mlecí štěrbina mezi mlecími kameny, 
takže každé kolo hnalo dvě mlýnská 
složení – na tehdejší dobu špičková 
technologie – a tomu musel odpoví-
dat i výkon mlýna. Byl zřejmě největší v 
okolí. 
 Při některé z oprav mlýna bylo jedno 
složení vyřazeno z provozu – přední 
podsvorní sloupy mají již jenom 5 
vodítek pro kobylnici a také jenom 5 
otvorů ve svorách pro průchod táhla 
kozlíku - hasáku), kterým se ovládalo 
nastavení kobylnice. Zadní podsvorní 
trámy, které původně stály u dřevěné 
stěny mlýna, jsou dnes zazděny do ka-
menné štítové zdi mlýna, takže 
z nich v líci zdiva vykukují jen jejich 
přední stěny s vodítky pro kobylnice. 
Budou to nejstarší části mlýna. Jejich 
stáří by určila pouze dendrochrono-
logická analýza vzorku z jejich dřeva. 
Při vyzdívání štítové stěny zmizel také 

důvodů posunut o 14 dní. Díky tomu se 
nám podařilo zdokumentovat i dvůr v 
Násedlnici. 
 Podařilo se nám dostihnout majitele 
dvora pana Donáta a ten, když zjistil, co 
potřebujeme, nás ochotně provedl po 
celém areálu původního dvora takže 
jsme mohli zdokumentovat většinu 
přístupných prostor.
 Výstava se týkala 6 panských dvorů 
(Studénky, Lhotic, Bosně, Solečku, Lítko-
vic a Násedlnice). Lépe řečeno toho, co 
se z nich do dnešních dnů zachovalo. 
Nejhůře v tomto směru zatím dopadla 
Studénka. Zde byla zbourána větší část 
stodol, původní správcovský dům,
a nejméně polovina chlévů. Nestojí už ani 
špýchar a kůlna u správcovského domu. 
Renesanční zámeček má novou střech 
jen na kratším – jihovýchodním křídle, 

mlynářský hever, který byl ukotven do 
původní dřevěné stěny. Štítová stěna byla 
vyzděna z cihel nejspíš až po instalaci vál-
cových mlecích stolic, když původní hever 
na zvedání žernovů nebyl potřeba.
 Po starém kamenné m složení zbyl 
v podlaží se stolicemi jen nový žulový 
běhoun (horní mlecí kámen) a čelisti 
původního mlynářského heveru, které 
nám s několika dalšími součástmi mlýn-
ského zařízení pan Pavel černý, současný 
majitel mlýna, zapůjčil na výstavu, za což 
mu tímto děkujeme. Ve světle uvedených 
skutečností se Loučný mlýn jeví jako 
třetí nejstarší na povodí, po mlýnech na 
Solečku a na Trenčíně.
 A nyní k druhé výstavě. Tato výstava se 
uskutečnila ve dnech 18.-22. září 
v sokolovně v Kněžmostě. Původní ter-
mín konání  4.- 5. září byl z technických 
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kovicích, renesanční zámeček na Studé-
nce a zbytek dalšího, který tvoří přízemí 
jižního křídla dvora ve Lhoticích. Lhotice 
se mohou pochlubit unikátem přímo ev-
ropským – je to půdorys dvora ve tvaru 
nepravidelného osmiúhelníku (strany s 
vjezdy jsou kratší, v bývalé ČSSR byly ta-
kovéto stavby pouze dvě a v celé Evropě 
pouze tři! Takže má šanci na zapsání na 
seznam památek Unesco – pokud do té 
doby nespadne. 
 Výstavu jsme mohli díky vstřícnému 
vedení sokola ponechat v sokolovně celý  
týden. Díky tomu ji mohli v rámci výuky 
navštívit i čtyři třídy z druhého stupně  
zdejší základní školy. Starším dětem jsem 
chvílemi nestačil zodpovídat dotazy, ty 
mladší se spíš zajímaly o to, co dělá paní 
a učitelka a koukaly, zda by si mohly za-
skákat na trampolíně. 

Ing. Theodor Honický, spoupracovník
Vlastivědného muzea a galerie v České Lipě

dénce, renesanční klenby na Studénce a ve 
Lhoticích, dvouetážová pec – chlebovku s 
keramickou vložkou prostoru na pečení a 
s nepřímým vytápěním ve Lhoticích nebo 
„mlejnek“ – předchůdce obilných čističek 
na špýchar ve Lhoticích. Zároveň jsme se 
snažili, pokud to bylo možné, postihnout 
i stavebně – technické úpravy starších bu-
dov pro nové využití.
  A nebylo to jenom přepatrování 
rytířského sálu na Studénce a jeho násled-
né využití jako špýcharu, byly to
i nejstarší betonové napáječky ve Lhoticích 
ve starém chlévě, každá ještě se samo-
statným kohoutem na napouštění vody, 
byla to i kompletní přestavba dvora na 
Solečku (z původní dispozice zbyla pouze 
stodola), provedená stavitelem Wender-
em – hlavním stavitelem panství Klášter 
– Hradiště v letech 1848-1850. Každý dvůr 
měl nějaký unikát. Ať to bylo originální 
řešení vazby ve stodole na Solečku, skle-
nutí stropu ovčína na řadu toskánských 
pilířů tamtéž, patrová chlebová pec v Lít-

zbytek je zatím bez střechy. Bez střechy 
je také starý ovčín, za Státního statku 
Mnichovo Hradiště využívaný jako vepřín. 
Novou střechu má kromě části zámečku 
jen starý teletník a stojící část východní 
fronty dvora – staré garáže, dílna a část 
stodoly. Garáže a dílna slouží jako byt ma-
jiteli dvora, ze stodoly je boxová stáj pro 
koně. Majitel se snaží zbytek areálu revi-
talizovat, včetně opravy renesančního 
zámečku, kde provedl alespoň základní 
statické zajištění.
 Nejlépe z uvedených dvorů je na tom 
zatím dvůr v Násedlnici. Na všech sto-
jících budovách má nové střechy a maji-
tel postupně dává do použitelného stavu 
všechny budovy.
 Na výstavě jsme se snažili zdokumen-
tovat um našich předků. Šlo hlavně o 
tesařské práce – krovy na celé budově zbu-
dované bez jediného železného hřebíku, 
halově řešené půdní prostory (aby stolice 
nepřekážely provozu), zbytky sgra�tové 
výzdoby vnějších stěn zámečku na Stu-

TJ SOKOL KNĚŽMOST
ková akce znamená pro účastníky krásný 
den plný zážitků a vzpomínek. Tyto aktiv-
ity musíme udržet a v lepším případě 
i rozšířit.Tady je na místě poděkovat všem 
aktivním členům, kteří věnují svůj čas or-
ganizaci a přípravě těchto společenských 
akcí.
ROK 2011
Pro další zlepšení podmínek v našem 
sportovním areálu byl vypracován pro-
jekt a předložena žádost o dotaci. Jestli 
všechno dobře dopadne, mohli bychom 
se v příštím roce dočkat zavlažování fotba-
lového hřiště a tenisových kurtů, rozšíření 
dětského hřiště, lepšího vybavení soko-
lovny  a šaten.
 Takto vybavený areál uprostřed obce 
je rozhodně výborným místem pro aktivní 
sportování i odpočinek. Kněžmost nám 
roste, přibývají mladí lidé a děti....další 

krok, který by měl následovat, je vstup do 
Sokola. Neváhejte a zapojte se! Je jedno, 
jestli  se budete podílet na  organizaci 
sportovního turnaje, dětského dne, be-
sídky, karnevalu nebo brigády. Možností 
je opravdu moc a v každé hlavě bude
i nějaký ten nápad.
Pojďme společnými silami rozvíjet náš 
sportovní areál a ať je v příštím roce ještě 
„živější“.

 Děkuji všem členům Sokola, kteří se 
připojili k listopadové brigádě v okolí so-
kolovny a sportovní haly.
Hodně zdraví a dobré nálady do roku 
2011 přeje TJ Sokol Kněžmost
SPORTU ZDAR!

Vít Pospíšil, starosta Sokola 

Všichni si již určitě užívají zimních ra-
dovánek  a chystají se na oslavy svátků 
a konce roku.Tak se pojďme po tom 
letošním trochu poohlédnout.
NOVINKY 2010
* K tradičním a dlouhodobě fungujícím 
fotbalovým oddílům a cvičením dětí se 
letos přidala tenisová přípravka.
* V letošním roce byl proveden první ná-
bor. Zájem byl veliký a stále trvá! V příštím 
roce se budou i zástupci naší TJ účastnit 
Okresní tenisové soutěže.
* Na jaře se díky aktivitě „staré gardy“ 
podařilo postavit sklad u kabin, který 
bude sloužit jako zázemí pro fotbal 
a tenis.
PRAVIDELNÉ AKCE
Ve zkratce jenom připomenu karneval, 
dětský den, letní tenisové turnaje 
a chystanou sokolskou  besídku. Každá ta-

Úvaha o psích exkrementech
Přestože přívaly sněhu lákají k jiným 
radovánkám než jsou prolézačky 
a houpačky, děti stále vyhledávají 
a navštěvují dětské hřiště. Značné 
množství psích bobků prozrazuje, že 
hřiště nenavštěvují jen děti. Možná právě 
chladné počasí a sníh vyvolává pocit, 
že sezóna dětského hřiště skončila a 
ponechání psích bobků na místě, kde je 

čtyřnozí mazlíčci odložili, nevadí. Ale ono 
vadí! Dokonce i přikryté sněhem vadí. 
Navíc sníh rozhodně roztaje dříve, než se 
výkaly rozloží a zmizí... 
Věřím, že tento příspěvek napomůže k 
tomu, aby majitelé po svých pejscích bob-
ky uklízeli. A to nejen na dětském hřišti.

Věra Marečková 
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dobu bude Spokojený domov pořádat 
i řadu speciálních akcí, při nichž budou 
moci lidé do sbírky přispět  v hotovosti, 
například zakoupením drobných up-
omínkových předmětů. „Naše občanské 
sdružení děkuje za jakýkoliv příspěvek,“ 
dodává Lustigová.

Mgr. Petr Novák, DiS.

 Pečovatelé a pečovatelky docházejí 

do jejich domácností a pomáhají jim 
například s podáváním jídla a pití, při 
úkonech osobní hygieny či při přemístění 
z lůžka na invalidní vozík.
 „Finanční příspěvky do veřejné sbírky 
mohou lidé kdykoliv zasílat na číslo účtu 
208175635/0300,“ říká fundraiserka 
sdružení Lucie Lustigová. Veřejná sbírka 
je zaregistrována na tři roky, po tuto 

Babičce a dědečkovi s láskou
  
Občanské sdružení Spokojený domov, 
poskytující terénní sociální služby pro 
seniory a zdravotně postižené, zahájilo 
1. září veřejnou sbírku nazvanou Babičce 
a dědečkovi s láskou.  
 Výnos veřejné sbírky je určen na 
pečovatelskou službu seniorům, kteří 
ztratili svou soběstačnost. Sdružení 
pomáhá těmto lidem co nejdéle setrvat 
v jejich domácím, přirozeném prostředí.  

Kroužek břišních tanců v televizi!

- členům televizního štábu, pracovníkům 
Spokojeného domova a především 
seniorům, kteří hráli v ono zářijové 
pondělí ve Spokojeném domově doslova 
hlavní roli.
 Pořad Barvy života se vysílá na ČT 
1 pravidelně každý pátek v 11 hodin 
dopoledne. Termín vysílání reportáže 
o Spokojeném domově ještě není znám.

Mgr. Petr Novák, DiS.

Rynešová se věnuje mimo jiné hipore-
habilitaci, což je léčba pomocí koní. O 
této metodě pověděla pár slov na ka-
meru, následovaly záběry přípravy koně 
na ježdění a samotné ježdění, taktéž za 
účasti seniorů.
Všichni už se moc těšíme na výsledek. 
Z celodenní práce vznikne sice jen 
několikaminutová reportáž, ale i tak 
stálo naše úsilí za to a poděkování patří 
všem, kteří na celé akci mají nějaký podíl 

Kněžmost se stal 20. září dějištěm 
natáčení oblíbeného pořadu pro se-
niory Barvy života, který vysílá Česká 
televize. Štáb přijel zachytit na kameru 
aktivity Občanského sdružení Spoko-
jený domov, které poskytuje sociální 
služby a volnočasové aktivity pro se-
niory a zdravotně postižené a Kněžmost 
patří mezi obce, kde je jeho činnost 
nejbohatší. A právě proto i v Kněžmostě 
strávil televizní štáb České televize 
většinu natáčecího dne. 
 Pečovatelka Hana Rejzková 
dopoledne předvedla před kam-
erou službu u pana Kocourka v 
Domě s pečovatelskou službou. Poté 
pokračovalo natáčení v kněžmostské 
sokolovně. Tam v pravé poledne pra-
covníci televize dorazili pořídit záběry 
z kurzů orientálních tanců pro dámy 
nad 60 let, které vede zkušená lektorka 
Tereza Outratová. Na pondělní speciální 
„televizní“ lekci dorazily sice jen čtyři 
účastnice kurzu ochotné vystupovat v 
televizi, ale zato ty nejzkušenější! Tréma 
tedy na tanečnicích „v akci“ při natáčení 
rozhodně vidět nebyla. Žádná z nich se 
ani nestyděla odpovědět na kameru, jak 
se o kurzech dozvěděla, co jí orientální 
tanec přináší a na další zvídavé otázky 
režiséra. Vyzpovídána byla samozřejmě 
i Tereza.
 Odpoledne patřilo externí spo-
lupracovnici Spokojeného domova, 
psycholožce Petře Černé Rynešové, která 
je velkou milovnicí zvířat. Petra Černá 

Natáčení proběhlo v nové hale kněžmostské sokolovny

Ráda bych poděkovala všem přispěvatelům, stálým i občasným, za články a fotografie 
poskytované do obecního Zpravodaje.

Jsou-li mezi čtenáři další potenciální „spisovatelé“, využijte možnosti a posílejte 
své příspěvky, fotografie

 a podněty na e-mail: kacka.dole@seznam.cz 
nebo volejte na 605 546 470.

Děkuji.
Mgr. Kateřina Pospíšilová
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Jak jsme si užili Jezdecké hry

Dále Kateřině Jozefíkové a Karolíně Dlas-
kové za obětavou pomoc při přípravě her 
a organizaci celého sportovního dne. A 
nakonec všem rodičům a prarodičům za 
výborné koláče, buchty a zákusky, které 
všem příchozím zpříjemnili sledování 
soutěží. 
 Myslím, že letošní jezdecké hry 
proběhly v pozitivním duchu a všichni se 
za rok v JO Kněžmost  rádi sejdeme při  
IV.ročníku Jezdeckých her 2011.
     
 Petra Černá Rynešová

foto Radka Josefíková

 Závěrečnou disciplínou byl 
parkur do 80 cm s jedním rozeska-
kováním na čas, který se skládal ze 
základního parkůru - 6 skoků, a jednoho 
rozeskakování na čas skládajícího se ze 4 
skoků. Zvítězila Jitka Bartošová, 2. místo 
Soňa Bobková, 3. místo Marek Černý.  
 Na závěr bych ráda poděkovala 
panu Liboru Štěpánkovi za ceny do 
soutěží, vyrobení plakátu a pozvánek. 

V sobotu dne 20. 11. 2010 proběhl v JO 
Kněžmost  III.ročník  jezdeckých her. 
Počasí bylo na rozdíl od minulého roku 
horší, protože do časného sobotního 
rána vydatně pršelo a celá jízdárna byla 
velmi promáčená. Ale ani tyto okolnosti 
neubraly na dobré náladě pořadatelů, 
všech závodníků, doprovodu ze stran 
rodičů, prarodičů a přátel.  V příjemné 
atmosféře na startu čtyř soutěžních disci-
plín stanuly jak děti, tak dospělí, celkem 
29 závodníků. 
 Závodilo se v překážkové dráze 
pro nejmenší děti do 7 let, překážky se 
skládaly z vlnovky, přenášení panenky, 
házení míčků, podjetí branky, kolotoče 
a průchodu úzkou uličkou, kde si každé 
dítě utrhlo pytlíček bonbónů. Zvítězila 
Alenka Obrázková (5 let), 2. místo Kačenka 
Švarcová (4 roky), 3. místo Eliška Černá (3 
roky).  
 Další disciplínou byla 
překážková dráha s koněm na ruce, která 
se lišila pouze v překonání nízké překážky 
místo jejího podjetí a otočení koně v úz-
kém prostoru s trefným názvem klíčová 
dírka místo kolotoče. Zvítězila Kateřina 
Černá, 2. místo Tereza Hrubošová, 3. mís-
to Žaneta Cenefelsová. 
 V překážkové dráze v sedle, kurz 
této dráhy byl totožný s předešlou soutěží 
s koněm na ruce s tím rozdílem, že závod-
níci museli celou dráhu projet na koni. 
Zvítězila Šárka Dvořáková, 2. místo Soňa 
Bobková, 3. místo Tereza Hrubošová. 
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právo na něm žít. Nebyl to jednoduchý 
boj, již pár desítek minut po příjezdu 
musel každý tým dokázat, že je schopen 
postavit si stany. Mezi další aktivity, díky 
kterým mohly skupinky postupovat na 
mapě Naxosu, patřily například sportovní 
turnaje, rukodělné a výtvarné práce, úko-
ly na přemýšlení a mnoho dalších. Během 
tábora také proběhly Olympijské hry, fot-
balový zápas s místními fotbalisty a další. 
Kdybych měl popsat, co vše bylo pro děti 
připraveno, potřeboval bych alespoň 2 
listy papíru formátu A4.
 Jak to již v životě bývá, vše jednou 
skončí (i když by se o tom dalo polemizo-
vat). Stejně tak i náš tábor se blížil ke 
konci. Možná byste rádi věděli, která 
skupina si nakonec vybojovala právo žít 
na ostrově Naxos. Bohové ostrova, čili 
vedoucí, se nakonec rozhodli, že pokud 
vítězná skupinka zaplatí jistý obnos 
dukátů, bude umožněno i zbylým dvěma 
týmům žít na ostrově. Shodou okolností 
vítězové tímto obnosem disponovali a 
zaplatili jej. Jak můžete vidět, happy end 
není jen v pohádkách. Úplně stačí, když si 
lidé uvědomí, že nejsou středem vesmíru 
a že pomoc ostatním je důležitá. To byla 
také jedna z věcí, kterou jsme chtěli děti 
naučit.

Tomáš Mahr

Letní skautský tábor 2010
Tak jako každý rok, i letos náš skautský 
oddíl v Kněžmostě uspořádal letní tábor. 
Po třech letech jsme se vrátili na naše 
staré známé tábořiště rozkládající se v 
překrásné oblasti Kokořínska  a skvěle 
strávili prvních čtrnáct srpnových dnů.

 Celým táborem nás provázela velká 
týmová hra – Boj o ostrov Naxos. Vrátili 
jsme se o pár tisíc let v čase a přemístili se 
na jeden z řeckých ostrůvků, který se stal 
obydlím pro všechny tři skupiny dětí. Jen 
nejlepší z nich si však mohla vybojovat 

Výlet na Kokořín
dali svačinu a čekali, až bude prohlídka. 
Uvnitř všichni dychtivě hltali každé slovo 
paní průvodkyně, která zakončila svůj 
bravurní výklad legendou o místních 
strašidlech. 
 Nyní nás čekala zpáteční cesta. Tedy 
ne doslova, šli jsme trochu jinudy 
a naším cílem byla tentokrát vlaková zas-
távka Kanina. Ještě nás však čekala jedna 
věc, na kterou se všichni těšili – opékání 
buřtů. Dostatek šišek 
a zajímavý reliéf přímo lákaly k tomu, 
abychom si zahráli šiškovou válku. Potom 
jsme se už opravdu vydali na zastávku.
 Shodou náhod (Albert Einstein 
by vám tvrdil, že náhoda neexistuje) 
jsme se při zpáteční cestě setkali s 
mnichovohradišťskými skauty, kteří 
se vraceli také z výpravy. V Hradišti si 
děti převzali rodiče, čímž naše výprava 
skončila.

 Tomáš Mahr

Jednu říjnovou sobotu jsme se 
s vlčaty, tzn. s malými skauty, vydali na 
hrad Kokořín. Zúčastnily se obě dvě 
družiny. Bylo nutné vstát brzy, protože 
vlak do Mšena odjížděl již v 7:00. 
 Ti z vás, kteří mají alespoň trochu 
zmapovaný systém železniční dopravy 
na Mladoboleslavsku, jistě odhad-
nou (případně vědí), že jsme museli 
přestoupit v Mladé Boleslavi. Během 
cesty se rozednilo a my si uvědomili, že 
kdybychom bývali jeli následující den, 
bylo by světlo již od začátku naší výpra-
vy (zkuste zjistit proč). 
 Po vystoupení z vlaku se naším 
dopravním prostředkem staly nohy. 
Po turistických stezkách, ozařováni 
slunečními paprsky, jsme mířili přímo 
na hrad Kokořín. 
 Závěrečný výstup do kopce dal 
některým (hlavně malým) členům 
opravdu zabrat. Přírodní schody jim totiž 
sahaly až do pasu. Vedle hradu jsme si 
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 Ke konci dubna uspořádali solečtí au-
tobusový výlet do Národního hřebčína 
v Kladrubech. Všichni účastníci byly spo-
kojeni, výlet se líbil.
 Na samém konci měsíce jsme se na-
posledy rozloučili s pálením Čarodějnic 
na Skřivánku. Čarodějnice byla upále-
na, všechny děti si společně vypustily 
barevné létající lampiony na noční ob-
lohu a dospěláci si poseděli za místní 
hasičárnou u rožněného prasátka a do-
brého pivečka.
 V květnu se konal 2.ročník Solecké 
motoriády na návsi, který pořádali místní 
hasiči ve spolupráci se sousedy.Na akci 

Život sousedů v Solci,
Solečku a v Malobratřicích
Začátek roku jsme přivítali druhou 
novoroční zabíjačkou na solecké náv-
si. Zkušení sousedé připravili tradiční 
vepřové pochoutky, na kterých si velmi 
pochutnali a ještě si odnesli bohatou 
výslužku. Závěrem novoroční zabíjačky 
se všichni pobavili pěkným ohňostrojem 
a reprodukovanou hudbou, ve stylu ka-
raoke.
 Z kraje dubna uspořádal místní SDH 
Solec, opět po letech, taneční Pomlázko-
vou zábavu. Zábava proběhla v hasičské 
zbrojnici za doprovodu kláves Petra 
Jurišici. Všichni se zase po čase pobavili 
až do rána.

byl zaznamenán nárůst zúčastněných 
strojů a byl pořízen záznam na DVD. 
Počasí  se vydařilo a všichni zúčastnění 
strávili pěkné odpoledne. Večer se podáv-
ala pečená kýta a pivo.
 Koncem května postihly  Českou re-
publiku povodně. Solec podal pomocnou 
ruku a spolu z dalšími obcemi zorgani-
zoval Humanitární sbírku zatopenému Bo-
humínu. Občané přispěli hlavně čistícími 
a sanitárními prostředky a celá sbírka byla 
odvezena Městskou policií Mladá Boleslav 
na postižené místo. V půli měsíce června 
se na soleckém hřišti opět konal velký 
Dětský den s názvem „Naše řemesla“. Krás-
né počasí přilákalo stále větší množství 
dětí, které prošli stezku řemesel. Hlavními 
patrony celé akce byli herec Jiří Krytinář a 
italský zpěvák Davide Mattioli. Své ukázky 
předvedla Městská policie ve spolupráci se 
záchranou službou města Mladá Boleslav. 
Slunečné odpoledne si všichni dosytosti 
užili a kdo ještě mohl, tak se pobavil na 
večerní taneční zábavě se skupinou Vík-
end.
 V první polovině srpna postihla naše 
severní území další vlna povodní. Solečtí 
opět nezaháleli a uspořádali další po-
mocné sbírky. První humanitární sbírka 
čistících prostředků byla uspořádána 
pro zatopenou Višňovou na severu Čech. 
Sousedé Solce a přilehlé obce znovu se-
brali naplněné auto Městské policie Mladá 
Boleslav. Ta, za dohledu osadové starostky 
Solce, dopravila Humanitární sbírku v 
nočních hodinách, až do postižené oblas-
ti. 
 Během krátkého údobí několika dní 
byla zorganizována další sbírka, a to 
�nanční. Solecká náves hostila akci s náz-
vem Bleskový festiválek – Povodně 2010,  
pro zatopené Heřmanice. S podporou 
několika známých hudebních skupin, 
které přilákaly velkou spoustu lidí, bylo Festiválek Povodně 2010 navštívilo překvapivé množství lidí

Dne 22. 12. 2010
budeme v době od 16:30 do 18:00 

roznášet Betlémské světlo.
V této době bude možné navštívit naši 
skautskou klubovnu a svíčku si zapálit 

osobně.

 Srdečně vás zve 
vůdce Martin Pažout s členy oddílu BZL.

Skautský oddíl oznamuje
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vybráno celkem 73 132,- Kč. Festiválku 
přálo překvapivě nádherné počasí a 
všichni přítomní se krásně bavili až do 22 
hodiny.
 Druhý den se uskutečnila ještě jed-
na, poslední Humanitární věcná sbírka, 
zaměřená na oděvy, ložní prádlo, deky 
atd. Celá sbírka spolu s �nanční částkou z 
Bleskového festiválku byla opět odveze-
na Městskou policií Mladá Boleslav do 
postižených Heřmanic. Nad průběhem 
předání dohlíželi zástupci soleckých 
sousedů v čele s osadovou starostkou, 
též byla přítomna boleslavská televize.
 Ke konci září se již třetím rokem 
uskutečnila Stezka odvahy pro děti. Děti 
se měly nejprve za úkol naučit písničku 
„Máme doma obludu“  za doprovodu 
kytary, následně dostaly večeři z polní 
kuchyně a po absolvování Stezky odva-
hy, společně přespaly v místní hasičárně. 
Ráno následovala tradiční rozcvička na 
solecké návsi. Celá akce byla zakončena 
společnou snídaní dětí pod širou ob-
lohou. Závěrem října si místní sousedé 
uspořádali Skopové hody za doprovodu 
country kapely. Všichni se pěkně pobavili 
a už se těší na příští.
 Konec listopadu byl ve znamení 
1.adventní neděle a s tím i rozsvícení 
vánočního stromu na solecké návsi. Za 
tónů vánočních koled, podávání svařáku, 

Aktivity hasičů z Kněžmosta 
Zásahy a ukázky:
Září
27. 9. 2010 - odstraňování následků 
povodně v Mnichově Hradišti 
27. 9. 2010 - odstraňování následků 
povodně v Lítkovicích
Říjen
8. 10. 2010 - požár ve �rmě Faurecia u 
Bakova nad Jizerou
31. 10. 2010 - požár ve mlýně v 
Kněžmostě
     V říjnu jsme absolvovali prak-
tické školení na obsluhu přenosných 
čerpadel.  Naše jednotka disponuje 
třemi většími přenosnými čerpadly, dále 
dvěma plovoucími čerpadly a jedním 
čerpadlem kalovým. Ta byla nasazena le-
tos zejména při povodních a to nejen na 
severu Čech, ale i v Mnichově Hradišti a 
v obcích v našem katastru.Od listopadu 
začala v hasičské zbrojnici příprava na 

výměnu stávajících vrat za nová, sekční. 
Proč výměna vrat? V zimních měsících 
dochází ke zvednutí be-tonu před zbro-
jnicí a vrata nejdou otevřít. Tím dochází k 
praskání pantů a hrozí vypadnutí vrat. V 
případě, že by v zimě někdo potřeboval 
naši pomoc, mohl by nastat velký prob-
lém, zda se nám podaří vrata otevřít a vy-
jet na pomoc. Proto jsme požádali vedení 
obce o výměnu stávajících vrat, ale bylo 
nám odpovězeno, ať si sami zažádáme o 
dotaci. 
     Na začátku roku 2009 jsme požádali 
Krajský úřad Středočeského kraje o po-
moc. Z tohoto úřadu nám byla přislíbena 
dotace. Souběžně s tím jsme požádali i 
obecní úřad v Kněžmostě o spoluúčast 
na �nancování vrat. Také zde jsme kladně 
pochodili a obec již vše papírově dořešila. 
Po dvou letech tedy došlo konečně 
k výměně. Díky snaze dvou hasičů se 

podařilo získat dotaci ze Středočeského 
kraje, která téměř pokryla celou �nanční 
částku.  Touto výměnou dojde ke zlepšení 
klimatických podmínek v hasičské zbro-
jnici a spolehlivému chodu i v zimních 
měsících.
     Tímto bych rád poděkoval obecnímu 
úřadu za spolu�nancování a dořešení 
všech dokumentů k potřebné dotaci. 
Zároveň bych chtěl poděkovat i Kra-
jskému úřadu Středočeského kraje, 
jmenovitě panu Robinu Povšíkovi za  
profesionální přístup ke získání dotace.

 Na závěr bych rád za hasiče z 
Kněžmosta popřál krásné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví 
v roce 2011. Na videa a fotky ze zásahu, 
cvičení a ukázek se můžete podívat na 
www.sdhknezmost.cz

                Zbyšek Orzech 

teplého džusu a vánočky, všichni společně 
přivítali blížící se vánoce. Slavnostní ro-
zsvícení vánočního stromu doprovázel 
nádherný ohňostroj. Začátkem prosince 
uspořádali místní hasiči Mikulášskou 
zábavu s tombolou. K tanci a poslechu 
zahrál známý klávesák Petr Jurišica.V os-
udí bylo mnoho pěkných cen a každý si to 
užil po svém, až do rána.
 O druhé adventní neděli se konala 

Mikulášská nadílka pro děti, a to na solecké 
návsi. Tentokrát za dětmi přijeli Mikuláš, 
čerti a anděl, na ověnčeném voze, taženém 
statným koníčkem. S sebou přivezli nůši 
plnou balíčků pro děti, které následně po 
menším postrašení dětem rozdali. Počasí 
bylo sice mrazivé, ale dětem se na sněhu 
náramně líbilo. Opět byl podáván svařáček, 
teplý džus a něco k zakousnutí.

Luboš Koprnický

Příjezd čertů na Solec

     

Čeká nás...
 25.12. 2010   Vánoční zpívání v soleckém kostele od 18:00 hod.
 26.12. 2010   Vánoční turnaj ve stolním tenise – čtyřhra, od 13:00 hod.
 28.12. 2010  3. novoroční zabíjačka na návsi
 30.12. 2010   Výlet na Valdštejn za soleckými varhany (koncert)
 31.12. 2010   Silvestr v hasičárně
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Jak se popereme se sněhem?
První nadílka sněhu nás všechny 
překvapila. Děti byly nadšené, ale ti, 
kteří šli brzy ráno do práce, se brodili 
sněhem a možná si trochu zanadávali. 
Ale na koho? Jistě není v možnostech 
obecního úřadu, aby se odklidil sníh 
všude k naší spokojenosti.
  Víme, že nový zákon zbavuje ma-
jitele nemovitosti povinnosti sníh 
před svým domem uklízet. Není ale 
možné nechat vše na pracovnících 
obecního úřadu, kteří nemohou vše 
zvládnout, když mají na starosti i 
veřejné komunikace. 
 Každý zdravý občan by se měl 
zapojit do úklidu sněhu a zapojit 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
 

V měsíci lednu:
80 let  Ludmila KOČOVÁ, Kněžmost
75 let  Věra BRZOBOHATÁ, Kněžmost
70 let  Josef FLANDERKA, Kněžmost
65 let  Vlastislav HALBICH, Suhrovice
65 let Miloslava SVOBODOVÁ, Kněžmost

V měsíci únoru:
75 let  František VESELÝ, Žantov
75 let  Věra VOBOŘILOVÁ, Kněžmost
75 let  Josef MAREŠ, Kněžmost
70 let  Jana ŠEBELOVÁ, Kněžmost
70 let  Josef ČERNÝ, Kněžmost
70 let  Věra SUKOVÁ, Násedlnice
70 let  Věra Adamová, Kněžmost

V měsíci březnu:
97 let  Otakar MENČL, Srbsko
94 let  Anna ŠTĚPÁNKOVÁ, Čížovka
70 let  Marie VÁVROVÁ, Kněžmost
70 let  Hedvika KVINTUSOVÁ, Kněžmost
70 let  Ing. Josef MIKEŠ, Býčina
65 let  Jiřina PICKOVÁ, Úhelnice

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví 
a do dalších let štěstí, spokojenost a radost 
ze života.
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Mgr. Kateřina Pospíšilová. Sazba, zlom a tisk Tiskárna Duopress, Jiráskova 597, Mnichovo Hradiště. Náklad 500 ks. 
Povoleno MK Praha, ev. č. MK ČR E 10400.

také děti a hlavně mládež. Bude pro ně 
radost, že mohou pomoci a zdravý je i po-
hyb na vzduchu. Nikomu to neublíží, spíš 
prospěje. Můžeme také pomoci tam, kde 
nemohou někteří lidé úklid zvládnout a 
kde bydlí pouze o víkendu. 
 Myslím, že velké poděkování patří panu 
Kyselovi z Obecního úřadu, který se snaží 
vždy co nejdříve, často i v noci, vyhrnout 
silnice as cesty a umožnit nám dostat se 
včas do práce, ale ani on nezvládne vše. 
Věřím, že se k úklidu sněhu přidají i někteří 
z vás, a pomůžete obci problém se sněhem 
lépe zvládnout. Přeji všem krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2011. 

Lenka Pospíšilová

Členové SDH připravili dětem tradiční mikulášskou nadílku 

JUBILEUM OSLAVÍ ...

Uzávěrka  příštího čísla ZPRAVODAJE  je 6.3.2011!

NARODILI SE...

29. 9. 2010  David HOŘENÍ, Kněžmost
3.12.2010 Bára KASTNEROVÁ, Kněžmost

ZEMŘELI...

17. 10. 2010  Vlasta MUŠKOVÁ, Kněžmost
27. 10. 2010  Ladislav ŠVERMA, Kněžmost
9. 11. 2010  Josef OUDRNICKÝ, Malobratřice
10. 11. 2010 Věra SVOBODOVÁ, Drhleny
12. 11. 2010 Zdeněk JANATA, Malobratřice
23. 11. 2010  Blažena VOLFOVÁ, Lítkovice

Žádáme občany, aby se, v případě souhla-
su se zveřejněním svých osobních údajů ve 
společenské kronice Zpravodaje, dostavili na 
Obecní úřad v Kněžmostě a svůj souhlas pot-
vrdili 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.

Děkujeme za účast a květinové dary 
při rozloučení s panem Ladislavem 
Švermou z Kněžmosta. 

                  
   rodina Švermova

 


