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ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 2/2012 zdarma

Víte že ... Úvodní slovo

Dětská hřiště v obci
nelze jen tak umístit jakýkoli herní prvek a 
potažmo zřídit DH.
 Nebezpečí úrazu hrozí dětem, i když 
doma na zahradě vylezou na strom. 
Ovšem v případě DH zřízeného obcí je to 
závažnější problém. Mnozí z nás nevědí, že 
zodpovědnost za bezpečnost DH a podob-

Často slýchám o neschopnosti obce zřídit 
či obnovit dětské hřiště (DH). Podle slov 
některých občanů stačí, aby obec za-
koupila pár herních prvků, ale ono to není 
úplně tak jednoduché. Dříve se tolik ne-
bral ohled na bezpečnost. V dnešní době 
předpisů, které nám dost svazují ruce, 

Tak a překulili 
jsme se do léta. 
Nastává čas prázd-
nin, dovolených, 
dobrodružný čas 
bez povinností a 
pravidel – viděno 
očima dítěte. 
Doufejme, že bu-
dou letní měsíce 
tentokrát milos-

tivé a nadělí nám alespoň slunečné a 
průměrně teplé letní dny. Abychom si 
nemuseli schoulení pod deštníkem ve 
dvou svetrech na procházce se psem 
v polovině prázdnin říkat – „Čemu se 
divíme, letos už léto bylo, pamatuješ 
ten horký přelom dubna a května? Tak 
to bylo ono.“ Snad se nám letos podaří 
častěji zaplnit bazén až po okraj vedrem 
zmořenými těly a dosáhnout nového 
rekordu v počtu návštěvníků. Náš ba-
zén je totiž proslulý široko daleko a 
od loňského roku, kdy tam přibyl i 
cachtací bazének pro mrňata, by v něm 
odpoledne nepropadl ani kamínek.   
 Na cachtání je přísný pořadník a 
kdo předbíhá, bude vyloučen z cach-
tání…  Může se stát, že přece jen 
počasí bude zlobit, tak to má ostatně v 
popisu práce, ale pro takové příležitosti 
existuje teplý čaj, gauč a kniha. Kdyby 
bylo takových dnů moc, může každý ze 
ctěných čtenářů napsat z nedostatku 
jiné zábavy článek do Zpravodaje. A na 
konci léta pak vydáme tlustý sborník 
letních zážitků… 
 Ostatně, když už jsme u toho 
sborníku: v polovině září se chys-
tá velkolepá oslava 120 let školy v 
Kněžmostě korunovaná sjezdem 
rodáků a opravdu ten sborník u této 
významné příležitosti vydáme.
 Přeji nám všem příjemné léto. Ne-
musí být hned parno, stačí, když bude 
svítit a aspoň trochu hřát.

Kateřina POSPÍŠILOVÁ

…  obec společně se základní školou a místními spolky chystá na polovinu září sraz 
rodáků a současně oslavu 120. výročí od otevření školy,

… jsme v prvním kole vyhodnocení žádosti o dotaci „Regenerace center obcí“ neuspěli 
a čekáme, jestli budeme ještě zařazeni do kola druhého,

… obec stále neobdržela finanční prostředky a tudíž stále neuhradila firmě Vykrut za 
výsadbu zeleného pásu okolo Kněžmosta,

… obec vybere dodavatele oprav komunikací v obcích Býčina, Srbsko a Drhleny,

… v průběhu měsíce května byly umístěny na místech na tříděný odpad nové kon-
tejnery na drobné elektrospotřebiče. Obec uzavřela smlouvu s firmou Elektrowin, která 
dodala sběrné nádoby a bude zajišťovat odvoz a likvidaci elektroodpadu,

… byly instalovány herní prvky na zahradě mateřské školy, dalším záměrem je ještě 
vysadit několik stromů a keřů a srovnat a osít terén okolo školky?

Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce
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 Zakoupení herního prvku, který musí 
být certifikovaný z hlediska bezpečnosti, 
není vůbec levná záležitost. Ceny se 
pohybují v řádech desetitisíců a přesahují 
i 100.000,- Kč. Pro představu přikládám 
fotografie s cenami některých herních 
prvků. Pokud si pomyslně sestavíte DH 
z daných prvků, tak si můžete udělat 
představu o ceně a tuto cenu si vynásobit 
počtem našich částí. 
 Existují dotace na zřízení dětských 
hřišť, či nákup herních prvků, ale šance na 
její získání v poslední době klesají. Obec 
Kněžmost dotaci již v minulosti získala a 

herní prvky rozmístila i do místních částí, 
ale tyto herní prvky, z mého hlediska, 
nebyly dost kvalitní a jejich údržba byla 
minimální. Proto dnes naše DH vypadají 
tak, jak vypadají. Zajisté všichni bychom 
chtěli místo svého bydliště našim dětem 
něčím zpestřit, a to nejen v Kněžmostě, 
ale i v jeho místních částech. 
 Obávám se však, že si občané budou 
muset, vzhledem k finančním možnostem 
obce, na tyto prvky ještě počkat. 

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka

ných zařízení pro děti a mládež jde plně 
na vrub provozovatelům těchto zařízení a 
v žádném případě se této odpovědnosti 
nevyhnou označením cedulí „na vlastní 
nebezpečí“. 
 Pokud obec zřídí DH, musí „ze zákona” 
zajistit pravidelnou údržbu, odstraňovat 
závady ohrožující bezpečnost dětí, 
provádět kontrolu hřišť, vést jejich doku-
mentaci a pečovat nejenom o jednotlivá 
zařízení, ale také zajistit bezpečné prvky 
na celém prostranství hřiště včetně do-
padových ploch. To vše podle přísných 
evropských norem.

Přibližné ceny za certifikované herní prvky bez montáže: 

70.000,-Kč 25.000,- Kč

 45.000,- Kč

20.000,- Kč + 10.000,- Kč písek

 30.000,- Kč

dopadová plocha 2.000,- Kč za 1 m2 20.000,- Kč
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Nestává se často, abychom se mohli 
zúčastnit setkání, které neměli možnost 
zažít ani naši rodičové. Slavnost založení 
kněžmostské školy se sice konala před 20 
lety a to škole bylo 100, ale oficiální sjezd 
rodáků se dle místních „pamětníků“ na-
posledy konal před 108 lety v roce 1904!

 Díky aktivitě místní školy se obec ro-
zhodla, že rozšíří oslavu založení školy o 
sjezd rodáků. Nechceme dělat žádnou 
megalomanskou akci, ale chceme strávit 
příjemný den, poslechnout si v klidu vz-
pomínky starší generace a na oplátku 
těm, kteří nejsou místní, ukázat, co se v 

Kněžmostě 
za pos-
lední dobu 
p o d a ř i l o 
vybudovat. 
A že toho 
není málo.
 
Musím říci, 
že mám 
tak trochu 
strach z 
toho, že 
si jednou 
nebudeme 
pamatovat, 
jaké to tady 
bylo dřív, 
jací lidé v 
Kněžmostě 

žili, co zde všechno vytvořili a co zde 
všechno prožili. I proto bych byl velice 
rád, aby se setkání povedlo. Věřím, že si 
cestu najde mnoho našich rodáků z dale-
ka i odtud, ale i hodně našich mladých. 
Budu rád, když si z toho setkání něco 
odneseme a dozvíme se nějaké ty staré 
„novinky“.
 Program má škola ve spolupráci s obcí 
již téměř hotov a podrobnosti se jistě brzy 
dozvíte prostřednictvím plakátů. Proto 
pouze krátce: Termín oslav je stano-
ven na sobotu 15. září. V tento den 
bude otevřena škola, hasičská zbrojnice 
i sokolovna a sokolové určitě připraví 
nějaké překvapení – třeba v podobě 
sportovního klání. Po Kněžmostě a okolí 
bude jezdit místní doprava.
 Prosím všechny, kdo mají kontakty na 
místní rodáky, ať je informují o tomto ter-
mínu. Kdo z Vás vlastní nějaké zajímavé 
historické fotografie či dokumenty, nechť 
je laskavě pro tuto příležitost zapůjčí, bu-
dou bezpečně vráceny.
Věřím, že se nás sejde dostatek! 

Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

Sjezd rodáků — bude co slavit
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I tak je radost závěrem naslouchat, že se 
program vydařil a nezbývá, než věřit, že 
to snad příště bude lepší.

•	 KAREL	 ČAPEK – bylo by škoda 
nepředstavit tak známého literáta, jakým 
je Karel Čapek. Výstava byla zapůjčena z 
Kladenské knihovny a jen zmíním, že je 
velmi podařená.
 Dvakrát byla výstava otevřena pro 
veřejnost a tak děkuji oběma čtenářům, 
kteří přišli. Žáci základní školy v rámci této 
výstavy plnili zadané úkoly a pracovali na 
různých projektech k danému tématu ve 
svých třídách. Děkuji tímto učitelům, že 
plně tuto výstavu využili.

Nyní je náš fond zcela přístupný na on-
line katalogu.

•	 VEČERE,	VEČERE… i s takovým 
povzdechem by se dala uvést další kul-
turní akce pro občany. Václav Větvička 
populární botanik vystoupil spolu se 
zpěvačkou Janou Rychterovou a hous-
listou Vladimírem Iljičem Pecháčkem v 
aule ZŠ. Program byl vtipně naladěn v 
duchu fejetonů z knih Václava Větvičky a 
doplněn poetickými šansony. Bylo velmi 
veselo. Jen snad …. při představě, kolik 
obyvatel čítá Kněžmost, si stále nedokážu 
vysvětlit, proč tyto akce mají tak nízkou 
účast.  

•	 DUBEN začal pro naše čtenáře 
nabídkou přednášky lektorky PhDr. 
Jany Nováčkové, CSc Na téma: „Co víme 
nového o učení aneb Jak a proč se škola 
měnila od doby, kdy jsme tam chodili my 
sami“ (10. dubna v hale ZŠ)
 Téma se setkalo s velkou účastí z řad 
rodičů i pedagogů. Vzájemná konfron-
tace navodila různé pedagogické dotazy 
na paní Nováčkovou. Otevřela se nám 
mnohdy nová řešení při práci s dětmi. 
Jistě pro mnohé bylo setkání s paní 
Nováčkovou inspirující.

•	 19.	DUBNA	2012 byla dokončena 
již zmíněná revize knihovního fondu. 

Poohlédněme se do knihovny 

Kněžmost jsem téměř neznal
Přistěhovali jsme se z města na Klenici, 
o Kněžmostu jsem toho moc nevěděl. 
Bylo tu mezi mlýnem a paneláky posled-
ní volné místo pro dům a nám se líbilo. 
Nevěděl jsem ještě, že kdybych v zemi 
zapomněl rýč, ráno bude zelený! To přišlo 
o něco později. Změny projektů kvůli 
„spodní vodě“, tuny socialistického ce-
mentu, který nebyl k dostání. 
 Prošli jsme tím tak nějak v pohodě 
a dnes lituji jen toho, že pro hlavu pl-
nou starostí jsem právě třeba ono šílené 
hloubení základů ve čpícím močálu lépe 
nezdokumentoval. Vždyť jenom obří kůly, 
zachytávané hloubícím strojem v téměř 
třímetrové díře, mi dnes sotva kdo uvěří.
 Tak se mi do srdce začal vepisovat 
„knížecí most“ od staré obchodní cesty 
k Lužici. A to jsem ještě netušil, co z té 
„havraní“ černavy připomeneme vzá-
cných letopočtů! Hodně jsme jich předali 
muzeu, jiné si nechali. Ty, které přijdou, 
už doma zůstanou. 

 Kněžmost „je super“ a rychle jsem 
si jej oblíbil. Hodně se o to postarala 
příroda, ale zajímám se stejně tak třeba 
o lidi. S chutí jsem si přečetl a vyposlechl 
o úspěších strojařské dílny Nejedlých; 
vím, kým byl Bělobor Bernard a chce se 
mi věřit, že v Koprníku opravdu žili rodiče 
„čtenáře hvězd“ mistra Mikoláše, než 
odešli do Polska. 
 Taky je obdivuhodné, že tu máme 
člověka, který za volantem o závod 
překonal největší poušť světa! Už slyším 
hlasy, připomínající tu či onu osobnost 
další, já jsem se k nim ještě nedopraco-
val. 
 Tak tedy ještě k té přírodě. Je be-
zesporu krásnější než ta bousovská. Jsou 
v ní zákoutí osobitých nálad, jen si vybrat 
roční období. Tuším v ní vzácné objevy 
mezi flórou i faunou. Zatím ale nemám 
potřebné štěstí na ony „pecky“. 
 Motýla ohniváčka černočárného, 
jehož šíření z teplomilného jihu Moravy 

jsem jako první vyfotil pro zápis bole-
slavský (zjištěn na okraji Radouče), 
otakárka ovocného jsem připsal 
březenským lukám, skvostné kosatce 
sibiřské objevil pro Bousovsko i s pot-
vrzenou poléhavou růží galskou! Vzác-
ného slavíka, kterého hledali slavičí znal-
ci z celé Evropy nejméně půl století, jsem 
popsal od viaduktu plného vandráků, na 
boleslavské periferii. 
 Čím se mi podaří představit 
Kněžmostsko? Teď jsem o něm zaslechl 
kuriózní písňový text, kde se mluví „o ve-
dru jako v Andalusii“ a „mastných hubách“ 
z jednoho profláknutého místního krám-
ku. Kněžmost jsem dříve neznal. 
 Dluh smazávám a každý úspěch mě 
ujišťuje, že jsem měl s volbou tehdy 
opravdu šťastnou ruku. 

Pavel KVEREK
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•	 NEDĚLNÍ	 POHÁDKA	 – Michal 
Vaněk představil další ze svých pohádek 
pro děti a to Uspávačky aneb Pohádky z 
kabátu.

 Touto cestou bych požádala maminky 
o názor: od kolika hodin odpoledne 
by bylo nejlépe tyto pohádky pořádat 
vzhledem k harmonogramu dne vašich 
dětiček. Pište prosím na adresu 
knihovna@knezmost.cz. Věřím, že tím 
stoupne účast na pravidelných pohád-
kách pro děti, které plánujeme.

•	 MÁME	 NOVÉ	 DĚTSKÉ	
ČTENÁŘE
Slavnostní den nastal 15. května pro 
všechny naše prvňáčky. Byli totiž pa-
sování na čtenáře a to královnou dětského 
slova spisovatelkou Ivonou Březinovou. 
Děti doprovodily i je jejich rodiče a tak 
se jejich radost znásobila. Paní učitelka 
Šoltysová připravila s dětmi veselý pro-
gram, při kterém děti nešetřily úsměvy a 
pohledy do obecenstva.
 Některé děti se představili jako čtenáři 
úryvků z knihy paní spisovatelky Natálčin 
andulák. Pro vzpomínku na tento den 
byla dětem naší knihovnou z dotačního 
programu věnována kniha Miloše Kra-
tochvíla Školníci. Nezbývá, než čtenáře 
přivítat v naší knihovně.

•	 PRÁZDNINOVÁ	
KNIHOVNIČKA
18.	 7.	 2012	 Pohádkové	 úkoly	 z	 naší	
knihovničky
místo	……………..knihovna
čas………………...16	–	18	hod

Za pomoci zadaných úkolů budeme ob-
jevovat ukrytá tajemství pro předškoláky 
i školáky.
Prosím zájemce, aby nahlásili své děti do 
konce června v knihovně, knihovna@
knezmost.cz,	tel.:	326	784	244
Prosím i o váš kontakt pokud by došlo k 
nějakým změnám.

Schody do nebe  Patřičný, M: Jako v 
nebi  Matragi, B: Jeudu dál  Holcová, 
M.: Za humny nejsou lvi, Romance pro 
tři doby, I města mají vši  Vondruška, 
V: Klášterní madrigal, Krev na lopuchu  
Krviny, J: Pravidla mošťárny

Naučná literatura:

Větvička, V:  Trvalky, Růže, Rostliny na 
louce, Letničky a dvouletky, stromy, Stro-
my a keře, Vltava  Vokolek, V: Esoterické 
Čechy, Morava, Slezko  Dousková, I: 
Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák  Preko-
pová, J: I Rodiče by měli dělat chyby, Děti 
jsou hosté, kteří hledají cestu, Malý tyran, 
Pevné objetí, Když dítě nechce spát  

Pro	děti:

Růžička, D: Nejkrásnější pověsti  
Dvořáček, P: Rytíři od římanů…
Sutherlandová, G: Svět správných holek 
 Němeček, J. Rodinná kuchařka  Cas-
tová. P. C: Prakova přísaha, Probuzená  
Hyunarová,B: Smysly zvířat  Degering,E: 
Věrní přátelé  Doprava včera a dnes

Ivana CENEFELSOVÁ

•				HISTORICKÉ	PUTOVÁNÍ	
KNĚŽMOSTEM
Je to akce pro vás, kteří chcete závěr 

školního roku užít 
pospolu. Pro ro-
diny, ale i jednot-
livce je připravena 
procházka částí 
obcí za pomoci 
mapky, kde čekají 
zajímavá zastavení. 
Startovat budeme 
v lesoparku Důně. 
 Dozvíte se 
něco o historii obce, 
děti si zasoutěží. 
Odměnou vám 
bude zdolání cíle 
a následný kul-
turní program. 
Občerstvení budou 

zajišťovat naši hasiči 
a věřím, že vás dobře napojí a nasytí – 
jako vždy. 

•			NOVÉ	KNIHY

Beletrie:

Mlynářová, M: Kdo nehřeší nežije  
Uhrová, M: Cvičení s dětmi  Byrneová,L: 

UPOZORNĚNÍ	PRO	ČTENÁŘE
ŘÁDNÁ	DOVOLENÁ
OD	13.	8.–24.	8.

Přednáška s botanikem Václavem Větvičkou

Nedělní pohádka Michala Vaňka
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Jak jsme uklízeli Český ráj 
Obecně prospěšná společnost pro Český 
ráj nás vyzvala k účasti na druhém ročníku 
„Úklid Českého ráje aneb poznej Český ráj 
z hlemýždí perspektivy“. 
 2. května jsme se této akce zúčastnili 
s žáky 7. a 9. ročníku. Vyrazili jsme od 
školy v 8 hodin směrem Podolec, ces-
tou pod Hrádkem na Suhrovice, kolem 

drhlenského rybníka až k restauraci na 
Křižovatce v Branžeži.   
 Za pořadatele s námi šla paní Jarmila 
Soldátová. Posbírali jsme 5 plných pytlů 
odpadků, nejvíce kolem drhlenského 
rybníka. Na konci trasy, v areálu restau-
race na Křižovatce jsme si opekli vuřty, 
od paní Soldátové jsme jako odměnu 

obdrželi fotografický atlas ptáků „Ptáci 
Českého ráje“ s nahrávkou hlasů ptáků 
na CD a spěchali jsme zpět do školy, aby 
žáci stihli autobusy domů. 
 Akce to byla zdařilá a v každém 
případě prospěšná. Proto se rádi příští 
rok zúčastníme znovu. 

Hana BEJROVÁ Alena BRIXÍ

Projektové dny ve škole
30. duben a 7. květen, dny, po kterých 
následoval státní svátek, jsme využili 
pro projektové dny „Zdravý životní styl“. 
Každá třída toto téma vystihla jinak. 
 Žáci 6. a 7. ročníku se 30. 4. vypravili 
linkovým autobusem do Mladé Bole-
slavi do budovy bývalého kostela sv. Bo-
naventury na Karmeli, kde byla otevřena 
atraktivní putovní výstava s názvem Hry 
a klamy libereckého IQ Parku. Na této in-
teraktivní výstavě byla řada exponátů, na 
které si mohli sáhnout, exponátů, které se 
snažily oklamat jejich smysly, vyzkoušely 
jejich pozornost a postřeh. Když byly po-
zornost a smysly již unavené, přesunuli 
jsme se do Pavilonu DDM v Mladé Bole-
slavi, kde TyfloCentrum Mladá Boleslav a 
Informační centrum pro mládež pořádalo 
Černou kavárnu. Tady nás do světa 
“potmě” zavedli lidé, pro které je život bez 
zraku denní zkušeností. 
 Děti si vyzkoušely jaké to je být nevi-
domý, musely se spoléhat na ostatní 
smysly, protože jejich oči zakryly tmavé 
roušky. Absolvovaly umělou překážkovou 
dráhou, která simulovala reálné prostředí 
na ulici, zahrály si stolní hry pro nevi-
domé. A protože byly v kavárně, mohly 
si objednat i občerstvení, něco sladkého 
k zakousnutí a k pití podle nabídky čaj 
nebo limonádu. Všechny děti si vybraly 
limonádu, z čaje měly přeci jen strach, 
ono nahmatat sklenici, kam ji předtím 
postavily, nebylo jednoduché. Pro děti to 
byl silný prožitek.
 7. 5. jsme se, opět s žáky 6. a 7. ročníku, 

 P. S.: Dopoledne to bylo opravdu 
krásné a pohodové. Jenom ráno, když 
jsme s dětmi u Drhlen, v příkopě, objevily 
hromadu porcelánových elektrických 
jističů, nevím jestli jsem to pojmenovala 
správně, tak to nás opravdu „naštvalo“. 
Na místo, které jsme týden předtím ukli-
dily, si někdo odložil to, co nepotřeboval. 
Doufám, že bude číst tento Zpravodaj a 
tento článek, alespoň trochu se zastydí a 
ten nepořádek si uklidí. 

Hana BEJROVÁ 

rozhodli pro turistiku. Vždyť turistika do 
zdravého životního stylu dozajista patří. 
Počasí nám přálo a my v klidu a pohodě 
jsme prošli krásnou cestou lesů Českého 
ráje až na hrad Kost. Pod hradem jsme 
každý přispěl zajímavou historkou o 
tomto skvostu, a že jich o hradu Kost je 
spousta, a že jich děti spoustu i znaly. 
Krátký odpočinek stačil na zredukování 
našich sil a hajdy zpátky. 
 Pro nás to bylo krásné a pohodové do-
poledne.  

 Hana BEJROVÁ, Jiří LEHEČKA

Uklízíme svět, děti
Děti ze základní školy se v tomto roce 
připojily k mezinárodní úklidové akci 
Clean Up the World – Ukliďme svět. 
Termín byl stanoven na 20. dubna, pár 
dní před Dnem Země. 
 Vybavené pytli a gumovými ru-
kavicemi prošly skupinky dětí nejen 
bezprostřední okolí školy, ale také 
oblast pod Hrádkem, lesopark Důně 
a většinu ulic v obci. Odpadků pos-
bíraly požehnaně, výjimkou nebyly ani 

pneumatiky, trubky a podobné „poklady“. 
Úklidová akce dětem sice ukrojila několik 
vyučovacích hodin z pátečního dne, což 
jistě přivítaly s nadšením, ale hlavní je, že 
přispěly ke zkulturnění prostředí, v němž 
žijí. Třeba si teď lépe rozmyslí, kam vy-
hodit papír od nanuku nebo od sušenky. 
Odpadem zaneřáděné prostředí není 
žádná krása a záleží jen na každém z nás, 
jaké ho chceme mít.

Kateřina POSPÍŠILOVÁ

zpravodaj červen 2012.indd   7 6/20/12   9:09:32 AM



8 Zpravodaj obce Kněžmost

Motýlí pavilon babočky bodlákové
Na podzim loňského roku dostaly děti 
mateřské školy od jedné maminky za-
jímavý dárek – motýlí pavilon. Jeho 
účelem je ukázat jednu z nejúžasnějších 
přírodních proměn hmyzí říše (meta-
morfóza) přímo před očima zvídavých 
dětí. Sledovali jsme vývoj motýla druhu 
Babočka bodláková (latinsky Vanessa 
cardui) od housenky po překrásně vy-
barveného motýla. Pozorovali jsme 
nejprve housenky v kalíšcích s potravou, 
jak rychle rostou a tvoří si po kalíšcích 
pavučinky. Pak se motýli přichytili na 
horní víčko a zakuklili se. 
 V této fázi jsme je podle návodu 
přenesli do motýlího pavilonu a připevnili 
k boku. Je velmi důležité, aby v této kri-
tické fázi housenky nebyly vyrušovány a 
mohly zdárně dokončit proces zakuklení, 
proto jsme se všichni chovali opatrně a 
klidně. Jakmile se motýli vyvinuli, mohli 
jsme zahrádku doplnit přírodními 

MŠ – třída předškoláků
 Postupně by si zvykali na chod školy, 
seznámili by se s prostředím školy i s 
vyučujícími. Samy učitelky MŠ, které pra-
covaly nebo pracují v třídě „předškoláků“ 
potvrzují, že práce s těmito dětmi je sice 
náročná, ale jednodušší v tom, že se ne-
musí brát ohledy na dětí mnohdy mladší 
tří let a tím pádem se můžou věnovat na-
plno jen přípravě dítěte na vstup do ZŠ.  
 Bohužel dotazník, kterým jsme si 
dovolili Vás, vážení rodiče, požádat o 
vyjádření se k výše uvedenému tématu 
a názoru na rozdělení dětí ve třídách MŠ, 
tedy vytvoření „třídy předškoláků“ v naší 
MŠ od nového školního roku, dopadl ji-
nak, než bychom si přáli. 
 Přesto Vám srdečně děkujeme za 
Vaše vyjádření. Velmi si vážíme každého 
Vašeho názoru.

pomáhat, ale toto je hledisko sociálních 
vztahů. Toto se dá rozvíjet i mimo třídu – 
v rámci celé MŠ. 
 Máme velký zájem o to, aby byly 
všechny děti připraveny pro vstup do 
ZŠ co nejlépe, proto jsme uvažovali o re-
organizaci rozdělení dětí v MŠ – na dvě 
třídy smíšené a jednu třídu „předškoláků“, 
kde by na ně byly kladeny větší nároky, 
pracovali by více samostatně, nikdo by 
nenarušoval jejich soustředěnost. I zde 
je nutné respektovat tempo, jakým dítě 
pracuje a také se lépe podchytí dítě, které 
je pomalejší a potřebuje individuální 
přístup. Byla by snazší a organizace práce 
a akcí – spolupráce se základní školou.  
 Předškoláci by mohli častěji využívat 
zařízení ZŠ – tělocvičnu, počítačovou 
učebnu, kde máme výukové programy 
pro předškolní věk, družinu, hernu atd.  

Po dvouleté zkušenosti s dětmi, které 
navštěvovaly „Zelenou třídu“ v budově 
ZŠ, kdy byly věkově na stejné úrovni, 
jsme se dotázali rodičů žáků 1. a 2. třídy, 
kterých se to týkalo, na jejich názor, 
zda si myslí, že třída dětí stejného věku 
měla vliv na zahájení povinné školní 
docházky. Z výsledku vyhodnocení je 
patrno, že výrazná většina rodičů hod-
notí vyčlenění tzv. předškoláků do sa-
mostatné třídy kladně. Ani jeden rodič 
toto nehodnotil negativně.
 Naše mateřská škola nabízí 
předškolní vzdělávání ve věkově 
smíšených třídách, kde se učitelky svým 
svěřencům věnují co nejlépe, ale podle 
mého názoru je mezi těmito dětmi 
dost velký věkový rozdíl. Sice je pravda, 
že ty mladší děti vše „okukují“ od těch 
starších a starší se zase učí těm mladším 

tak i pro motýly samotné, které jsme na-
konec vypustili do přírody. Zároveň jsme 
tím udělali službu i motýlům samotným, 
jejichž populace se v přírodě neustále 
snižuje. 

Květa KOBRLOVÁ, mateřská škola

elementy a krmením. Krmit je nejlepší 
ovocem (banány, jablka, pomeranče) a 
nektarem. 
 Motýli čichají pomocí dvou tykadélek 
a chuť vnímají pomocí předního páru 
ochlupených nožiček, hned u hlavičky. 
Pozorovali jsme, jak pomocí těchto 
nožiček ochut-
návají potravu, 
než se nektaru 
napijí. 
 S l e d o v a l i 
jsme, jak po-
mocí rozvinu-
tého sosáčku 
nasávají nektar 
a pak ho opět 
stočí zpět. Celý 
e x p e r i m e n t 
byl naprosto 
bezpečný jak pro 
pozorovatele, 

Z grafu jasně vyplývá, že 68 % rodičů 
dětí si oddělenou třídu předškoláků 
nepřeje. Jejich názor plně respektu-
jeme a ve školním roce 2012/2013 třídu 
„předškoláků“ otvírat nebudeme. 

Vyhodnocení	dotazníku:	celkový	počet	dotazníků	–	60	ks

V pondělí 4. 6. 2012 se konal zápis dětí do 
MŠ Kněžmost pro školní rok 2012/2013. 
Dostavilo se 30 rodičů. Bohužel ka-
pacita budov je omezená, a tak je 
možné přijmout pouze 17 uchazečů o 
předškolní výchovu. Třináct uchazečů 
nebylo přijato.

Mgr. Ivana VESELÁ
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Pasování prvňáčků na čtenáře
15. května 2012 proběhlo v hale ZŠ 
Kněžmost pasování prvňáčků na čtenáře.  
 Děti si připravily pro rodiče pásmo 
básniček a zazpívaly jim písničku. Po-
tom přečetly ukázku z nové knihy spiso-
vatelky Ivony Březinové Natálčin andu-
lák. Pasování se zúčastnila spisovatelka 
Ivona Březinová osobně, která prvňáčky 
pasovala na čtenáře. Jako upomínku 
na tuto slavnostní chvíli dostaly děti od 
paní knihovnice Ivany Cenefelsové knihu 
Školníci.      
 Pasování prvňáčků bylo odměnou 
dětem z 1. třídy za to, že se naučily číst a 
také motivací, aby čtení dále rozvíjely a 
aby se knihy staly součástí jejich života. 
Věřím, že na toto slavnostní odpoledne 
budou všichni dlouho vzpomínat.

Mgr. Aneta ŠOLTYSOVÁ

Kdo si hraje, nezlobí
Na kněžmostské základní škole byly od 
poloviny dubna uspořádány turnaje ve 
Člověče, nezlob se, pexesu, piškvorkách 
a šachách. 
 Velký zájem účastnit se turnaje měly 
především děti z prvního stupně, které 
tak po několik středečních odpoledních 
ve zmíněných hrách sváděly urputné 
boje. 
 Vítězi piškvorkového turnaje se stali 
Veronika Nanášiová (1. místo), Jan Svo-
boda (2. místo) a Viktor Pospíšil (3. místo). 
Šachový turnaj ovládli Dušan Stejskal (1. 
místo), Jan Svoboda (2. místo) a Matěj 
Chloupek (3. místo). 
 V pexesu se jako nejsilnějšími hráči 

ukázali být Adéla Krejčíková (1. místo), 
Tereza Svobodová (2. místo) a Šimon 
Šourek (3. místo). Kdo bude mít největší 
štěstí v Člověče, nezlob se, zatím zůstává 
záhadou, neboť finálový boj ještě 
neproběhl.
 Samostatnou kapitolou je napláno-
vaný, ale zatím neuskutečněný turnaj 
ve stolním tenise, který se zřejmě bude 
odehrávat jako celoroční soutěž v příštím 
roce.
 Požádali jsme o krátký rozhovor pana 
učitele Breně, kterého jsme potkali s 
ping-pongovou pálkou v ruce na školní 
chodbě.
 Pane učiteli, vy se též zúčastníte tur-

naje ve stolním tenise?
 Nevím, zřejmě ano. Stejně jako paní 
učitelka Kvapilová, třeba se přidají i další 
učitelé.
 Aha a nemáte pocit, že to bude ne-
spravedlivé vůči žákům, které zřejmě bu-
dete pravidelně porážet?
 Obávám se, že se mýlíte. Někteří z 
žáků naší školy hrají docela slušně a kupř. 
Martin Jamal Neděla by mě rozsekal, i 
kdyby hrál s kuchyňským prkýnkem mís-
to klasické pálky.
 Aha. To znamená, že již s dětmi hra-
jete?
 Ano, když mohu, tak moc rád. A teď 
mě již, prosím, nezdržujte, musím jít tré-
novat, abych vrátil náhodnou porážku 
žabařům z osmé třídy (Richard Hofmann, 
Mirek Boček).

Tiskoviny	naší	školy
 V naší škole vznikají dvě tiskoviny, které 
by měly vycházet pravidelně. V prvé řadě 
se jedná o obnoveného Kněžmostského 
ďáblíka, což je školní časopis, který píší 
děti pro děti. Primární snahou je, aby si 
žáci zkusili alespoň některé novinářské 
práce. 
 První obnovené číslo by mělo být 
částečně věnováno odcházejícím 
deváťákům, ale zároveň by tam čtenáři 
měli nalézat i tvorbu dětí, rozhovory 
se dvěma zajímavými kněžmosťáky (v 
prvním čísle bude rozhovor s místním 
historikem, panem Honickým, a dlou-
holetou učitelkou a dobrým duchem 
naší školy, Hanou Bejrovou) apod.
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Přednáška	o	vývoji	hudebních	nástrojů
Dne 22. 5. 2012 se na naší škole konala přednáška Mgr. Pavla Macků o hudebních nástrojích a jejich vývoji. Přednášející 
popsal vývoj hudebních nástrojů včetně dobových souvislostí. Nejen že žáci měli možnost mnohé nástroje vidět, ale dokonce 
si sami mohli některé z nich vyzkoušet, jako např. hru na obyčejné zvířecí rohy, nebo jejich vylepšené verze. Zájem vzbudila 
replika středověké loutny, šalmaje a hudební dechový nástroj vytvořený z hadice od pračky.

Mgr. Ivana VESELÁ

Beseda	 s	 lidickými	„dětmi“.	 Dne 12. dubna 2012 nás ve škole 
navštívili Pavel Horešovský, Věra Vokatá – Čepelová a Milada Říhová 
- Cábová, kterým se podařilo přežít tragédii vyhlazení Lidic před 
70 lety. Všichni jsme v naprosté tichosti naslouchali jejich těžkým 
životním příběhům. Toto vyprávění v nás zanechalo hluboký dojem.

Rekonstrukce	 učebny. Učebna fyziky, chemie a přírodopisu je 
hotova. Byla položena nová podlaha, nové rozvody elektřiny a na-
montován nový nábytek. Výuka v novém začala. Děti i učitelé si tuto 
novou učebnu pochvalují. Děkujeme vedení obce a zastupitelům 
Obce Kněžmost. Naše škola je pro naši obec už dlouhodobě skutečně 
prioritou.

dou děti z kněžmostské školky. 
 Derniéra se pak odbude při zářijovém 
Sjezdu rodáků a přátel, kdy děti vystoupí 
jako předskokani Človíčku (místní ochot-
nické divadlo).

Mgr. Tomáš BREŇ

 Druhou tiskovinou jsou Kabinetní 
listy, které píší učitelé pro děti druhého 
stupně. Jedná se primárně o informační 
tisk, jenž je zamýšlen jako prostor, v němž 
budou uváděny důležité informace týka-
jící se nadcházejícího období.
 Obě zmíněná periodika budou k 

nalezení, krom jiného, na internetových 
stránkách školy.

Děti	na	chvíli	herci
 Žáci sedmé třídy kněžmostské ZŠ 
nacvičují divadelní zpracování klasické 
pohádky o Sněhurce. Prvními diváky bu-
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Od 30. 5. 2012 se naše ZŠ stala opět adop-
tivním rodičem dvou zvířat z Pražské 
ZOO.
 Jde o levharta obláčkového a krkavce 
velkého.
 ZOO Praha však od 1. 5. 2012 změnila 
podmínky adopcí a zaslala nám jednorá-
zové dětské vstupenky, které lze využít 
až do 30. 5. 2013. 
 Z tohoto důvodu jsme nuceni změnit 
pravidla pro zapůjčování vstupenek. 
Od 1. 6. 2012 jsou volné jednorázové 
vstupenky do ZOO jsou pouze pro děti, 
které na adopci přispěly.
 Vstupenky lze využít i době prázd-
nin – k vyzvednutí u paní Jany Kubové  
(po telefonické dohodě) nebo během 
školního roku u Mgr. Aleny Brixí.

Mgr. Ivana VESELÁ

Adopce zvířete — vstupenky do ZOO

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Rok se s rokem sešel, přišlo jaro a s ním, 
jako každý rok, příprava na dopravní 
soutěž. Její okresní kolo se letos konalo 
10. května v Mladé Boleslavi. Po mnoha 
nekonečných, urputných trénincích jsme 
se vydali reprezentovat naši školu do 
okresního města. 
 Myslím si, že ostudu jsme rozhodně 
neudělali, i když jsme před soutěží určitě 

pomýšleli na vyšší příčky a zároveň na 
postup do krajského kola, podobně jako 
loni 1. kategorie naší školy (žáci 5. a 6. 
tříd). 
 Ovšem tentokráte se v okresním kole 
této soutěže nepodařilo vyhrát ani jed-
nomu z našich dvou družstev, a tak jsme 
letos odjeli bez postupu do krajského 
kola. Každopádně jsme i tak dosáhli 

poměrně dobrých příček. 1. kategorie se 
umístila na 2. místě, přičemž starší žáci 
(7., 8. a 9. třída) si tentokráte pohoršili o 
jednu příčku, patřilo nám 3. místo. 
 Soutěž se jako vždy skládala ze čtyř 
částí, a to z dopravních testů, praktické 
zkoušky první pomoci, jízdy zručnosti a 
jízdy na dopravním hřišti. 
 Doufám, že se naší škole bude i na-

dále dařit dosahovat 
takových pěkných 
výsledků, kterých jsme 
dosáhli především 
díky paní učitelce  
Doležalové, která s 
námi jako vždy strávila 
kupu volného času a 
připravovala nás na tuto 
soutěž. 

Soutěže se zúčastnili 
tito žáci:

Žaneta Cenefelsová, Pa-
trik Dul, Eliška Kovářová, 
Tomáš Paclt, Anežka 
Procházková, Bára 
Strnadová, Mirek Boček, 
Vojtěch Drbohlav 
 

Vojtěch DRBOHLAV
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Den koní v JO Kněžmost
Dne 19. 5. 2012 proběhl v JO Kněžmost již 
druhý ročník Dne koní. Tentokrát byly v 
programu soutěže pro děti: 1. překážková 
dráha s koníkem na tyči, 
2. skládaní koňských puzzlí různé 
obtížnosti, 3. spojovačky, ze kterých 
samozřejmě vyšel kůň a 4. hod podko-
vou. 
 Za každou splněnou soutěž dostávaly 
děti razítka s motivem koně do průkazu s 
názvem Jezdecká licence. Doplňkem byla 
již z loňska oblíbená trampolína a vození 
dětí na koních, na které se celý den stála 
dlouhá fronta. 
 Na kolbišti od 10.45 hodin probíhal 
pestrý program. Show zahájily členky 
Klubu žen JO Kněžmost, které předvedly 
na 4 koních zdařilou čtverylku (koně 
synchronně do rytmu hudby předvádí 
různé obrazce). Dále následovalo vy-
stoupení Markétky Škodové, která 
předvedla na svém poníkovi Maxovi, co 
vše děti potřebují znát a umět, aby mohly 
složit zkoušky základního výcviku na 
pony. 
 Pak následovalo dechberoucí kaska-
dérské vystoupení Honzy Šobora na va-
lachovi Sunnym, který předvedl lasování, 
práskání bičem na ležícím koni, stojku na 
cválajícím koni. První část dopoledního 
programu zakončilo předvedení kladrub-
ského koně v podání klisny Salfíny se 
svou majitelkou Terezou Paříkovou a vy-
stoupení vloni křtěných hříbat, kobylek 
Almarion a Roni, která mezi sebou závo-
dila v překážkové dráze. 
 V polední pauze měli diváci k dispozici 
bohaté občerstvení v podobě domácího 
guláše, uzené kýty, klobásy a dalších do-
brot. K pití bylo rohozecké pivo, točená 
limonáda, pravá dolská medovina. Pivo-
var Rohozec nám ochotně a bezúplatně 
zapůjčil stánek, výčepní zařízení, velký 
slunečník a jako sponzorský dar věnoval 
sud točené limonády. 
 Po 30minutové pauze se představilo 
CPK Chrpa v podání Ing. Tomáše Ditrta, 
který představil sdružení zabývající se 
přípravou koní pro hiporehabilitaci. 
Sdružení zastupovali dva koně, Barny a 
Ferda, působící v nedaleké Psychiatrické 
léčebně v Kosmonosích, kteří neúnavě 
a s klidem sobě vlastním vozili celý den 
nejen dětské účastníky. 
 Následovalo vystoupení Kláry Lej-
skové s koněm Colorádo, kteří předvedli 
schopnosti wersternových koních honit 
dobytek. Po té nám předvedly nejmenší 
členky oddílu, Karolínka Štěpánková a 
Eliška Černá, voltižní cvičení na klisně 
Rozárce. Předváděly kolotoč, stoj na koni, 
cval v dámském sedu a další náročné 
cviky, které tyto čtyřleté holčičky již hravě 

zvládají. 
 Závěrečným bodem programu bylo 
předvedení parkurového skákání v 
podání Milana Šimuna na klisně Bali, kteří 
divákům předvedli základní připravenost 
koně do parkurového skákání. Při úplném 
zakončení programu před slosováním 
vstupenek, přidal ještě vystoupení Hon-
za Šobor se Sunnym a ukázal divákům 
základy přirozené komunikace s koněm 
a ještě jednou Sunnyho položil na zem, 
aby si měli dětští diváci možnost pohladit 
ležícího koně. 
 Poslední částí Dne koní v JO Kněžmost 
bylo losování vstupenek. Tombola byla 
opravdu bohatá, kde vedle autíček ze 

Škoda Auto a krásných her a puzzlí, které 
věnovala společnost O.K.Oriens Karton 
s r.o., vévodil celému slosování chlazený 
krocan, kterého věnovalo Zemědělské 
družstvo Sever Loukovec. Dále věnovali 
ceny do tomboly manželé Fidlerovi a Psí 
salón Klára Lejsková.
 Odpoledne po ukončení programu na 
kolbišti ještě pokračovalo vozením dětí 
na koních, konzumováním občerstvení a 
prohlídkami stájí. 
 Celý den se vydařil a velký dík paří 
všem členům oddílu, kteří přispěli k 
jeho organizaci vlastníma rukama a také 
sponzorům Finance MB, ALSAP s r.o., 
QUINEX spol. s r.o. a Pegasos s r.o., kteří 

Kaskadérský kousek Honzy Šobora
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kteří nám již poněkolikáté ochotně půjčili 
stoly a lavice. A den před pořádáním akce 
zavlažili pískovou jízdárnu.

Za JO Kněžmost Petra ČERNÁ RYNEŠOVÁ

věnovali finanční dary. 
 Na tomto místě ještě musím velmi 
poděkovat Honzovi Šoborovi, který své 
náročné kaskadérské vystoupení pro JO 

Kněžmost předvedl bezúplatně a s jistou 
nostalgií, protože jeho první jezdecké 
kroky začínaly právě v JO Kněžmost.
 Velký dík patří také SDH Kněžmost, 

Příroda Vilové ulice
Napadlo mne to před pár dny, když 
redaktorka Českého rozhlasu při natáčení 
seriálu o řemeslech řekla: „Počkáme mo-
ment na ten úžasný ptačí zpěv.“ Začínali 
jsme totiž před kovárnou, v májově vy-
pravené zahradě. Uvědomil jsem si, jak 
my usazení, už bereme všechnu krásu 
kolem za samozřejmost. Vilovou ulici 
jsem už kdysi představil prostřednictvím 
archeologických nálezů, dnes ji uvedu 
jako místo, překypující ptačím zpěvem. A 
s malým odhlédnutím k několika dalším 
živočichům. 
 Než právě jimi začnu, ještě dodám, že 
názvy méně známé možno vyhledat v en-
cyklopediích tištěných či elektronických.
 Vzhledem ke skutečnosti, že v dosahu 
Vilové ulice leží též místa se vzrůstnou 
vegetací, z oken některých domů lze sle-
dovat třeba srnčí pár, s postupujícím ja-
rem přeměněný na ubytovanou matku se 
skvrněným potomkem a srnce, držícího 
se opodál. Do stejné zahrady přes nivu 
Kněžmostky přichází občas zajíc, vidět tu 
bývá veverka. V naší zahradě pravidelně 
v hromádce listí přezimuje ježek, jezírko 

navštěvují užovky. Skalka hostí živorodé 
ještěrky, křížem krážem oblast tuneluje 
krtek. Od rybníka si odbíhá k jabloním 
v létě ondatra, májové žabí koncerty 
zajišťuje hned několik druhů včetně na 
Kněžmostsku poměrně běžné ropuchy 
zelené. Pod domovní fasádou přebývá v 
letní kolonii stovka vzácných netopýrů 
nejmenších i nápadně větší netopýři 
večerní. Těch nebývá mnoho. Kvetoucí 
zahrady jsou útočištěm pro četná hmyzí 
společenstva, nejnápadnější z nich jsou 
motýli. 
 Zaujme otakárek fenyklový, oranžově 
na koncích křídel obarvený bělásek 
řeřichový, kolibříkovitě tvarovaná 
dlouhozobka svízelová; z brouků pak 
zlatohlávek skvostný. Podle trusu s 
peckami ovoce, zanechaného po noci 
na chodníku víme, že jsme v revíru kuny 
skalní. K vidění bývá lasice hranostaj, na 
jaře nápadná dosud nevyměněným bí-
lým kožichem. Nejpočetnějšími obrat-
lovci Vilové jsou ptáci. A protože v ulici je 
opeřencům řada domácností nakloněna 
zimním přikrmováním, umělými hnízd-

ními příbytky, nebo pozorováním, věnuji 
zbývající prostor právě jim.
 Začněme v zimě, kdy je ptactva méně 
a nematou nás jejich zpěvy. Na krmítku 
zastihneme sýkoru babku, modřinku 
a koňadru. Vzácně se objeví mlynaříci 
dlouhoocasí. Přilétne brhlík lesní, dlask 
tlustozobý, zvonci zelení, vrabci polní i 
domácí, kos černý. Objevit se může sojka 
obecná či strakapoud velký. Spíše pod 
krmítkem pak pěnkava obecná a jikavec 
severní, též stehlíci obecní. 
 Pravidelně zde přebývá hrdlička zah-
radní a vzácně v invazích přilétají brkosla-
vi severní, daleko častěji drozdi kvíčaly. V 
živém plotě zahlédneme červenku obec-
nou a vzácněji střízlíka obecného. Na 
kmeni od kůry jen stěží odlišíme šoupálka 
krátkoprstého. Objevit se mohou v hejnu 
konopky obecné a vzácnější čečetky zim-
ní, ty zvláště na plevelech jako je pelyněk. 
Tam zahlédneme i strakapouda malého, 
jak ze stvolů vysekává larvy hmyzu. Na 
křídlatá semínka javorů i na kopřivách 
můžeme zahlédnout nádherného hýla 
obecného, na vršcích stromů hlídkuje 
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Germánské zemědělství
O Germánech v době římského císařství 
jsme až do 70tých let 20. století mnoho 
nevěděli. Hlavním zdrojem informací 
byly antické prameny, především Zápisky 
o válce Gallské císaře Gaia Julia Caesara 
(100–44 př. n. l.) a knihy Z dějin císařského 
Říma, kapitola Germania (česky vyšlo v 
edici Antická knihovna, sv. 31, nakladatel-
ství Svoboda, str. 331–364, vydáno 1976).
Císař Gaius Julius Caesar popisuje Ger-
manii z hlediska vojevůdce, zajímají 
ho hlavně strategické aspekty země - 
hustota a struktura zdejšího osídlení.  
Zemědělství jej zajímá jen do té míry, zda 
dobyté území dokáže uživit jeho legie, 
proto se zajímá hlavně o výnosy obilovin, 
především o pšenici.
 Historik a politik Publius Cornelius 
Tacitus (cca 50–116 n. l.) popisuje Ger-
manii o cca 150 let později v celkovém 
kontextu – poloha, příroda, obyvatelstvo, 
zemědělství, náboženství, pohřbívání, 
zvyky, řemesla. K jeho cti nutno dodat, že 
neověřené zprávy o obyvatelstvu okra-
jových částí Germanie odkazuje do říše 
mýtů a bajek. 
 A nyní poslyšte, co praví o zdejší 
krajině a chovu dobytka: ,,Germanie je 
dost úrodná, ovocným stromům se v ní 
však nedaří. Drobného dobytka se tu chová 
dost, ale většinou moc nevyroste. Ani hovězí 
dobytek se nemůže pochlubit krásou, která 
mu přísluší a ozdobou čela."
A toto praví o polním hospodářství o 
několik stránek dále: ,,Pole se každý rok 

střídají a ještě hodně půdy zbývá. Ger-
máni nesoutěží totiž svou pílí s úrodností 
a rozlohou pozemků, aby vysazovali sady, 
oddělovali louky a zavlažovali zeleninové 
zahrady. Od půdy vyžadují pouze obilí-
proto si nedělí rok na tolik období jako my. 
Rozeznávají a pojmenovávají zimu, jaro a 
léto, jméno a dary podzimu neznají."
 A co k tomu dodat. Teplomilné druhy 
ovocných stromů a vinné révy z jižnějších 
oblastí Evropy s půdou bohatou na váp-
ník ve zdejším chladném a vlhkém klima-
tu a navíc v kyselých a chudých půdách 
neprospívaly. Autor má v tomto případě 
nejspíš na mysli Severněmeckou nížinu 
s jejími písčitými a rašelinnými půdami s 
vysokou hladinou spodní vody, původní 
vlast Germánů. Ovce, kozy a prasata 
patřily k místním polodivokým rasám s 
menším tělesným rámcem. Totéž platí o 
místním středoevropském čelnatém a 
krátkorohém skotu. Menší tělesný rámec 
dobytka byl nejspíš zapřičiněn chlad-
ným podnebím a nedostatkem vápníku 
ve zdejších půdách. Ze zdejšího skotu 
vznikly později známé české a dánské 
červinky. Tento skot také postrádal velké 
lyrovité rohy středomořského skotu - onu 
"ozdobu nad čelem". 
 Co se týče polního hospodářství, 
vzhledem k řídkému osídlení krajiny si 
Germáni mohli dovolit obdělávat jen 
nejúrodnější půdy a zbytek ponechat pro 
les a pastvu dobytka. Protože každoročně 
orali jinou část plužiny (orné půdy), 

obiloviny dávaly takové výnosy, že to 
stačilo uživit jak zemědělské obyvatel-
stvo, tak řemeslníky a armádu a ještě 
zbylo na případné kontribuce (dávky) pro 
římskou armádu a dary náčelníkům. A co 
k tomu říkají archeologické prameny:

Hospodářská	jednotka	(dvorec,	statek,	
usedlost)	

Germáni v této době neznali klasickou 
osadu (vesnici) jako předchozí a násled-
ná etnika. Jejich osídlení sestávalo ze sa-
mostatných dvorců, volně rozptýlených 
v krajině. Dílem to připomínalo budní 
hospodářství, které zavedl hrabě Harrach 
po třicetileté válce v Krkonoších (Luční 
bouda byla postavena již koncem 17. 
století) nebo hospodářství v nejvyšších 
hospodářsky využitelných polohách 
Alp a Karpat / alpské louky a poloniny), 
případně horské a podhorské vesnice v 
českých horách - hospodářství, kus pole, 
kus louky, kus lesa a další hospodářství.
 Základem hospodářského dvorce byl 
velký dům, který sloužil z části k bydlení 
a zčásti k ustájení dobytka. Ve chlévě byla 
boxová stání (kotce) Ve chlévě bylo us-
tájeno podle velikosti 4–40 kusů dobytka. 
Obytná část domu měla již pec, ale ještě 
neměla komín, dým odcházel otvory ve 
střeše. Toto uspořádání domu, zvané 
hospodářský monoblok se zachovalo až 
do novověku. Teplo ze chléva vyhřívalo v 
zimě síň a zabraňovalo tak nadměrnému 

ťuhýk šedý, poštolka obecná, v předjaří 
tam posedává straka obecná.
 Jak se blíží k jaru, na krmítku zauj-
mou početní čížci lesní, vracející se na 
sever. Občas po některém zaloví krahujec 
obecný. Zpod Hrádku se v tu dobu začne 
ozývat brzdění auta podobný monotónní 
hlas, patřící šplhavci – žluně zelené. Ze 
stejného směru v noci zaslechneme i 
houkání puštíka obecného. Na hnízdiště 
se k lesu vracejí káně lesní. 
 Sníh zmizel a v zahradách se obje-
vují první poslové jara – špačci obecní. 
Sýkorky, které jsou družné a na špici 
stromů na sebe počkají před posledními 
metry do rodných Žehrovských lesů, 
jsou uhelníčci a mnohem nápadnější 
sýkory parukářky. A letí s nimi i nejmenší 
pěvec -králíček obecný. V tu dobu už nad 
Kněžmostem táhne spousta křídel, která 
si pro nedostatek místa nedovolím iden-
tifikovat. Snad jen orla mořského, kterého 
opravdu nelze přehlédnout. Jasný a hla-
sitý zpěv zvláště v podvečer patří drozdu 
zpěvnému. Začalo jaro!
 K nově přibyvším pěvcům naší za-
hrady patří budníček menší a pěnice 

 Závěrem si neodpustím vzpomenout 
slavíka obecného, kvůli kterým jsem 
kdysi do oblasti přesídlil. Byť už u mlýna 
nehnízdí, občas se tam v májovém večeru 
ještě zastaví. Letos se odtud dokonce 
v několika strofách ozval vzácný slavík 
tmavý.
 Červen uteče a první ptáci se od nás 
začnou odhlašovat. Budou to černí rorýsi, 
zajímaví třeba tím, že plných 11 měsíců 
tráví nepřetržitě ve vzduchu! Ale to by už 
bylo na docela jiné vyprávění.
 Kdo chce, může spočítat zmíněné ptačí 
druhy, domyslet k nim puget vzácných 
květin, ale třeba i bouřky, v prvních svých 
útocích pokaždé odmrštěny prohřátým 
Hrádkem. K tomu komfortu bychom měli 
přičíst třeba možnost během mála minut 
vstoupit do volné krajiny a rozhlížet se 
vůkol klidně ze zmíněného Hrádku. Domů 
se pak vracet s pocitem, že budu-li chtít, 
vyrazím hned zítra nanovo. A takovou 
možnost vám dnes už všude rozhodně 
nenabídnou. Tak toho v klidu užívejme!

Pavel KVEREK

černohlavá. Pěnice pokřovní zde hnízdí 
už dávno. Běžným je rehek domácí-
kominíček a konipas bílý. Přibyl nápadný 
holub hřivnáč, který v čase zásnub ve 
výšce tleská křídly. Nad domy přeletují 
vlaštovky a jiřičky. Od Koprníku sem 
občas zamíří čáp bílý. Od rybníka jsou 
slyšet rákosníci obecní i hrubým hlasem 
vybavený rákosník velký. Těm vkládá do 
hnízd svá vajíčka kukačka obecná. Spolu 
s ní jsou slyšet ve dne i za nocí hlasy lysek 
černých a slípek zelenonohých. Zahléd-
neme přeletovat divoké kachny, poláka 
chocholačku, občas labuť velkou i vo-
lavku popelavou.
 Od Kněžmostky nad louku občas 
zbloudí ledňáček říční a vrzavou 
písničkou se představil zvonohlík zahrad-
ní. Pokročí-li máj do druhé půle, dočkáme 
se posledních navrátilců z jihu. Obyčejně 
to bývají druhy dálkových transsahar-
ských migrantů jako je žluva hajní, ráko-
sník zpěvný a od bytovek přiletující rorýsi 
obecní. Posledním druhem, který uzavírá 
seznam je lejsek šedý, vysedávající po an-
ténách a v letu lovící hmyz. Jen o chvilku 
dříve se vrátil sedmihlásek hajní.

zpravodaj červen 2012.indd   14 6/20/12   9:09:36 AM



Zpravodaj obce Kněžmost 15

prochladnutí domu v nočních hodinách. 
Konstrukce boxů ve chlévě byla z kůlů 
propletených proutím. Na našem území 
byl takovýto dům odkryt v Bílině.
 Další součástí usedlosti byly oborohy 
(brahy) na uskladnění nevymláceného 
obilí a sena. Sestávaly ze čtyřech kůlů, 
na kterých byla buď pevná, nebo pohy-
blivá střecha. Pohyblivá střecha se po 
naskladnění sena nebo snopků s obilím 
spustila tak, že ležela na uskladněném 
materiálu. Pod střechu tím pádem nem-
ohl v zimě zaletovat sníh nebo z boků 
pršet. Klasické stodoly na uskladnění 
píce a nevymláceného obilí tehdy ještě 
neznali. Vymlácené obilí pro běžnou 
spotřebu se skladovalo v nadzemních 
špýcharech, které stály na 4–6 kůlech.  
 Důvodem jejich stavby byla vysoká 
hladina spodní vody, takže nebylo možno 
kopat obilní jámy. Zrniny, určené na setí 
se skladovaly v polozemnicích. Tyto 
sloužily také jako sklady a dílny. Skladové 
polozemnice později nahradily komory. 
Podle Tacita byly polozemnice kryté sil-
nou vrstvou hnoje. Ten jednak v zimě 
bránil promrznutí objektu a navíc chrá-
nil uskladněné zásoby v případě požáru 
nebo nepřátelského vpádu. Nepřítel 
sebral jen to, co našel v nadzemních ob-
jektech – Tacitus. Celý areál usedlosti byl 
obehnán plotem nebo palisádou.

Polní	hospodářství	

U Germánů se na našem území poprvé 
setkáváme s hnojením polí - jak animál-
ním, tak minerálním (slínem, případně 
vápencem). Vzhledem k tomu, že Germá-
ni byli více dobytkáři než polní hospodáři 
a měli již chlévy, předpokládám dostatek 
hnoje v celé Germanii. Hnojení slínem, 
zvané slínování se používalo jen tam, kde 
bylo nutno obdělávat i kyselé hladové 
písky a kde bylo v dosahu polí těžitelné 
ložisko slínu. Slín je usazená hornina s 
různým poměrem jílu a vápence. 

 Účinek slínu spočíval v tom, že jílovité 
částice zlepšily v půdě vodní režim / půda 
tak rychle nevysychala) a vápenec otupil 
kyselou půdní reakci. Zároveň ale urychlil 
rozklad organické hmoty v půdě, čímž 
umožnil lepší výživu rostlin. Pole sice v 
tomto případě vyžadovala vyšší dávky 
hnoje, ale to v této době nebyl problém. 
Slín bylo nutno navézt na pole nejpozději 
do začátku zimy, rozdělit jej na hromádky 
(kopky) jako hnůj aby do jara přemrzl a 
rozdrobil se a na jaře se spolu s hnojem 
zaoral. Toto hnojení se jako meliorační 
používalo ještě po II. světové válce, ale 
jen v místech, kde byl v dosahu skrývkový 
slín. Pro jeho velkou náročnost a velmi 
dlouhou a problematickou ekonomickou 
návratnost od něho bylo upuštěno.

Záhonový	pluh	a	dlouhá,	úzká	plužina	
(orané	pole)

Dalším vynálezem, který zlepšil 
obdělávání půdy, byl záhonový pluh. Až 
do doby, než byly zbytky tohoto pluhu 
nalezeny v severoněmeckých bažinách 
jsme se domnívali, že toto orebné náčiní 
se začalo běžně používat až na Velké 
Moravě nebo v raném středověku. Nálezy 
ze severoněmeckých bažin však doka-
zují, že toto oradlo znali Germáni již na 
přelomu letopočtu. A že s ním skutečně 
orali, to dokládá úzká a dlouhá plužina, 
nalezená v Holandsku. Tento pluh, který 
měl plaz, asymetrickou radlici, dřevěnou 
odvalovačku a snad i krojidlo a kolečka 
(ploužňata) poznali Germáni nejspíš v 
římských provinciích, kam se dostali buď 
jako zajatci nerbo jako námezdní vojáci. 
A po návratu do Germanie jej začali 
používat. A používal se až do vynálezu 
ruchadla bratranců Veverkových r. 1827 v 
Rybitví u Pardubic.
 Tento pluh na rozdíl od předchozího 
plazového rádla půdu jen nerozrýval. 
Krojidlo rozkrojilo drn, asymetrická 
radlice skývu země odkrojila od podloží 

a nadzvedla a dřevěná odvalovačka ji 
otočila o 90° (brázdu postavila). Tím sice 
odpadla orba do kříže, která byla nutná 
při orbě plazovým rádlem, ale musel se 
změnit i tvar pole. Záhonový pluh je totiž 
podstatně delší, než staré plazové rádlo 
a proto se i hůře obrací. Proto vznikla 
dlouhá a úzká pole, zvaná podle šířky 
pruty, proutky nebo záhony. Oráč tím 
získal co nejdelší brázdu a co nejkratší 
souvrať (konec pole, na kterém obracel 
pluh). 
 Jako tahouni sloužil hovězí dobytek. 
Kůň nebyl před vynálezem chomoutu 
do tahu příliš využitelný, tehdejší zápřah 
poprsním jhem (opíralo se koni o přední 
část hrudníku a koně museli táhnout v 
páru) nebi smyčka kolem krku velký tah 
neumožňovalo, Jho silně tlačilo na hrud-
ník a smyčka kolem krku koně při větším 
tahu koně dusila.
 Koně byli proto zapřaháni jen do le-
hkého kultovního vozíku nebo využíváni 
k jízdě. Germáni koně také kovali, jejich 
podkovy byly na rozdíl od předchozích 
podkov keltských a pozdějších 
středověkých úzké, připomínaly dnešní 
lehké jezdecké podkovy. K ovládání koní 
používali kromě ostruh i udidlo. To neby-
lo ještě půlené jako uzdečka, bylo vcelku 
– něco na způsob pákového udidla – pel-
helmu.

Zemědělské	nářadí

Poslední desetiletí přinesla nálezy většího 
množství železného zemědělského 
nářadí. Krom asymetrické radlice záhon-
ového pluhu, kterou jsme do té doby 
znali z tohoto období jen z ojedinělého 
nálezu z jižního Polska ze 4. století n. l. 
se našly kosy na sekání trávy, obilní srpy 
a další náčiní. Obilí mleli Germáni na 
rotačních mlýncích jako Keltové. 
 A bonbónek nakonec. V nedávné 
době byly na polích mezi Horkami u Ba-
kova a Násedlnicí objeveny sídlištní ak-

tivity Germánů, podle 
datovatelných nálezů 
spadající do 3 . -– 4. st. 
n. l.

Ing.Theodor HONICKÝ, 
spolupracovník Muzea a 

galerie v České Lípě.

Rekonstrukce dvorce Germánů z 1.–2. století po Kristu, který se skládal z velkého domu s obytnou místností a stájí pod 
jednou střechou, špýcharu a polozemnice. Několik takových dvorců tvořilo soudobou vesnici
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TJ Sokol Kněžmost — novinky
Začátkem června nám bylo povoleno 
užívání vrtané studny a tím se projekt 
„Zavlažování sportovních ploch, vybavení 
sportovišť, dětského hřiště a sokolovny“  
blíží do finále. Nyní nás čeká administra-
tivní práce a kontrola, po které dojde k 
proplacení celé akce.
Alespoň v bodech Vás seznámím s rozsa-
hem tohoto projektu :

1.	ZAVLAŽOVÁNÍ,	STUDNA
Zásadní bod celého projektu. Vrtaná 
studna do hloubky 30 m s technologií 
umístěna do betonového pláště.
Odtud je řízena i závlaha fotbalového 

hřiště a tenisových kurtů. Vše umístěno v 
blízkosti sportovní haly.

2.	DĚTSKÉ	HŘIŠTĚ
Bohužel s další dotací na dětské hřiště 
jsme neuspěli, takže tuto část areálu 
ještě dokončenou nemáme. V rámci to-
hoto projektu jsou nyní na kraji umístěny 
venkovní posilovací stroje …vhodné pro 
mládež, dospělé a seniory.

3.	CVIČENÍ
Pro cvičení žen a dětí v sokolovně byla 
pořízena ozvučovací sada (již využita 
při pořádání dětského dne) a cvičební 

podložky 

4.	 SPORTOVNÍ	 VY-
BAVENÍ
Sokolovnu máme nyní 
již dobře vybavenou. 
Přibylo nové spor-
tovní nářadí: odrazový 
můstek, švédské bed-
ny, žíněnky. Na kurtech 
máme nová hrabla, 
síťovačky a tenisové 
lajny.

5.	STOLY	A	ŽIDLE
Pro letošní kulturní 
akce jsme již také 
využili nové stoly, židle 
a věšáky. Celkem bylo 
pořízeno 15 stolů, 122 

židlí, 4 věšáky a jeden odpočinkový set 
(stůl + dvě la-vice).

6.	REGÁLY,	PONK,	ŠATNÍ	LAVIČKY
Pro údržbu sportovišť byl pořízen jeden 
ponk, dva regály a dvě šatní lavičky

7.	KOBEREC	–	AKUSTIKA	HALA
Dočkala se i nová hala. Po dlouhých 
stěnách jsou nyní nalepené do výše 2 
metrů koberce. Výsledkem je lepší akus-
tika a čistota.
 Převážná část drobného vybavení 
byla dodána v nesmontovaném stavu 
(lavičky, regály), nevybalena (stoly, židle), 
nenatřena (odpočinkový set) a bez insta-
lace (tenisové lejny). Je určitě na místě 
poděkovat všem, kteří přispěli svým 
časem a přidali pomocnou ruku k re-
alizaci tohoto projektu.
 Celkové náklady jsou 1 mil. Kč. Pro-
jekt je spolufinancován Evropskou unií 
z evropského Zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova. Spoluúčast TJ Sokol 
Kněžmost je 100. 000,- Kč, dotace 900. 
000,- Kč.
 Věřím, že se nám realizací tohoto 
projektu opět podařilo vylepšit pod-
mínky pro sportování a kulturní akce v 
Kněžmostě.

Vít POSPÍŠIL

SOKOL a jeho dětský den
Tak jako každý rok, tak i letos TJ Sokol 
Kněžmost uspořádal oslavu Dětského 
dne. Slavilo se samozřejmě převážně 
sportováním. Ač brzké nedělní ráno 
3. 6. 2012 svítily sluneční paprsky jako 
kdyby chtěly také závodit, přesně v 9 ho-
din, (začátek Dětského dne) se zatáhlo 
a začalo pršet. Všichni, kteří do té doby 
dorazili na místní hřiště, vysílali k nebi 
prosebné pohledy a opravdu, počasí se 
umoudřilo a bylo, no, akorát. Takže se 
mohlo začít.
 Děti se jako každý rok zapisovaly do 
startovních listin k cyklistickým závodům 
na kole, kde letos každý dostal i startovní 
číslo. Odstartovalo celkem 74 cyklistů. 
Letos poprvé se „jelo“ o opravdové me-
daile, ze kterých měli všichni vítězové 
obrovskou radost.
 Další již tradiční disciplínou bylo 
plnění úkolů na stanovištích, které bylo 
určeno převážně těm nejmladším – 
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běhání, skákání na míči, skládání kostek... 
atd. Zde za splnění všech úkolů dostal 
každý sladkou odměnu. Soutěžními 
stanovišti prošla téměř stovka dětí!
 Letos veliký úspěch slavily novinky. 
A to: malování na obličej, atletická 
stanoviště, taneční vystoupení spojené 
se cvičením. Malování na obličej, kterým 
krášlila paní J. Fenclová dětské obličejíčky, 
vykouzlil z dětí víly, motýlky, divé šelmy, 
ale také upíry i čerty. Rodiče své děti ne-
poznávali a děti z toho měly obrovskou 
radost.
 Při tanečních vstupech Terezy Outra-
tové se do rytmu vrtěly nejen maminky, 
ale především holčičky, které Terka 
naučila pár tanečních krokových variací.
 Horkou novinkou byla ovšem atletická 
stanoviště, kde nejen děti zkoušely své 
možnosti.

na „běhu“ Dětského dne, že sponzoři byli 
i letos štědří (TJ Sokol Kněžmost, Farid 
Comercia s r. o., Kofola, Občerstvení u 
kabin – Jana Vávrová). Děkuji Vám všem!
Doufám, že příští rok překročíme v 
návštěvnosti 100 dětí, letos jich přišlo 
97.
 Štěstí, radost, úsměvy, bojovné 
pokřiky, ale i pláč, hecování k lepším 
výkonům, pár slov s kamarády, spor-
tovní souboje, pády, zmalované obličeje, 
nevšední taneční kroky, vítězné úsměvy... 
to vše bylo k vidění v neděli 3. 6. 2012 na 
místním hřišti. 
 Jsem ráda, že jsem toho mohla být 
součástí. Těším se na další akci nash-
ledanou a přeji vám prázdniny plné 
nevšedních zážitků.

Martina HOVORKOVÁ 

 Hod diskem, míčkem, medicinbalem, 
skok do dálky a v neposlední řadě 
proběhnutí opičí dráhy na čas. Zapisovaly 
se výsledky a z každé věkové kategorie 
byli vybráni vždy 4 nejlepší, kteří se na 
konci Dětského dne utkali v běhu o cenu, 
kterou byl krásný fotbalový míč.
 Dětský den je za námi, medaile jsou 
rozdány… a to nejen dětem. Našel se 
totiž jeden dospělák, který zkusil sem tam 
nějakou disciplínu, avšak pouze jeden 
jediný projel celou cyklotrať , zúročil své 
dovednosti v atletických disciplínách a tím 
si zajistil zlatou medaili, při jejímž předání 
od starosty Sokola sklidil obrovský aplaus. 
(viz foto)
 Všichni dospělí jsme odcházeli domů 
s uspokojením, že Dětský den se vydařil 
a naše děti jsou šťastné! Nezbývá mi než 
poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli 

Dětský den v Solci počtvrté
 Na své si přišli i obdivovatelé tech-
niky. Prohlédnout si zblízka nejnovější 
popelářský vůz a nebo sekačku svahů 
SPIDER na dálkové ovládání si nenechal 
ujít snad jediný kluk i táta. O oblíbenosti 
barevné úpravy vlasů a malování na 
obličej svědčila takřka nekončící fronta 
malých zájemců.
 Paralelně na novém pódiu probíhal 
pod moderátorskou taktovkou Lucie 
Adamcové bohatý doprovodný pro-

Uplynulou sobotu se již tradičně 
proměnila solecká náves v malebný 
amfiteátr plný dětí, rodičů a ostatních 
členů rodin. Sousedský klub Solínek ve 
spolupráci místním SDH a Svazem žen, 
připravil pro děti odpoledne plné her, 
zábavy i ponaučení. Tentokrát jsme se 
s více než 200 dětmi vydali po naučné 
stezce třídění odpadů. 
 Pohádkové postavy dětem na 
stanovištích naučné stezky navozovaly 

různé situace a děti si správnou odpovědí 
na otázku vysloužily písmenko do tajen-
ky. 
 S vyplněnou tajenkou si děti vyz-
vedly nejen chutné občerstvení v podobě 
párku v rohlíku a točené malinovky, ale 
také hodnotný dárek. Letos to byl krásný 
snídaňový hrnek s motivem čertíka Solín-
ka plný cereální náplně. Děti měly celé 
odpoledne zdarma k dispozici obří skluza-
vku a skákací hrad.

Vyhodnocení cyklistické soutěže Nejstarší účastník
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Přespání Světlušek v klubovně
V pátek večer jsme se sešli v plném 
počtu.
 Udělali jsme si dobrou večeři a krásný 
večer v doprovodu společenských her.
 I když nám počasí moc nepřálo, 
na druhý den jsme si udělali hezkou 
procházku ke koňím na Žantov a v dopro-
vodu Zdeňka Knoblocha, který nám koně 
ukázal a popsal nám práci s nimi.
 Po prohlídce stájí jsme šli k Josifům 
nakrmit ovce, kozu i s kůzlátkem. Protože 
nám byla zima, vrátili jsme se do klubovny, 

kde jsme si uvařili dobrý oběd a čaj.
 Během odpoledne jsme hráli různé 
hry a popovídali jsme si o skautingu. Poté 
jsme si upekli bábovku. Jelikož forma 
nebyla řádně promazaná, bábovka se 
nevyklopila celá, ale komu by to vadilo, 
byla výborná, tak byla za chvilku pryč.
 Večer jsme se společně podívali na 
pěkný film a připravili si kanadskou noc. 
Po filmu jsme některé spící přepadli a 
pořádně pomalovali. I když někteří byli 
ráno hodně překvapení, i tak jsme si to 

užili. Jelikož v neděli byl apríl, připravili 
jsme si nějaké lumpárny a každý někoho 
nachytal.
 Když se náš společný víkend chýlil ke 
konci, zahráli jsme si poslední hru a u-
klidili klubovnu.
 Myslíme si, že jsme si víkend užili 
naplno, ale mrzí nás, že jsme museli 
většinu času strávit v klubovně kvůli 
nepříznivému počasí. Všichni se těšíme 
na další společně strávený víkend. 

Bára a Róza JOSIFOVY

gram. Například z loňska dětmi velmi 
oblíbený klaun Fíla, zajímavé ukázky 
nových tanečních směrů a v neposlední 
řadě ukázky bojového umění oddílu Bul-
dog Gym. 
 O hudební vstupy ve stylu svižného 
country se postarala kapela Barkasteam. 
Již teď Vás srdečně zveme na příští dětský 
den v Solci.

Jaromír BARTOŠ
Solínek,o.s.

Tradiční soutěž malých zpěváků s 
názvem Kněžmostský slavíček se letos 
uskutečnila až v závěru školního roku 
– 18. června. Tentokrát se účastnily 
pouze děti z prvního stupně, výjimkou 
byl jeden účastník z vyšší třídy. I proto 
měla soutěž komornější charakter a 
publikum bylo méně početné. Ale ne-
vadí, i letos jsme slyšeli řadu pěkných 
písniček a solidních pěveckých 
výkonů. 

         Foto Lenka VEDRALOVÁ
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Dne 8. května se jako tradičně v Kněžmostě 
konala vzpomínka na Den vítězství. Této 
vzpomínky se zúčastnil i náš skautský odd-
íl. Čestnou stráž jsme zahájili v 9.00 první 
hlídkou. Po deváté hodině se zde sešlo 
plno lidí od nejmladších, až po ty nejstarší. 
Poslechli jsme si zajímavý proslov pana 
Kverka a uctili památku padlých. Čestnou 
stráž jsme ukončili po 11. hodině, rozloučili 
se a rozešli ke svým domovům.

Martin PAŽOUT

Úspěch Vlčat na závodech
V sobotu 19. května se vlčata zúčastnila 
základního kola závodu vlčat a světlušek.
Kluci ze skautského oddílu Kněžmost byli 
na skautských závodech a získali 1. místo. 
Pepa Josif, který na závodech byl, sám za 
sebe napsal:
 „Přišli jsme ráno ke klubovně, kde 
na nás čekal Pažburk. Otevřel kufr a dali 
jsme si tam batůžky. Rozdělili jsme se 
do dvou skupin. První jela s Martinem a 
druhá s paní Kocmanovou. V Benátkách 

jsme dorazili k tábořišti, tam jsme měli asi 
hodinu volnou zábavu a čekali jsme na 
další skupiny. 
 Potom byl nástup. Viděli jsme divadel-
ní představení o klukovi, který chodil do 
skautu před 100 lety a psal si deníček, ze 
kterého nám také četl. Pak vzal klobouk a 
my jsme si vylosovali číslo 15. Bylo to naše 
startovní číslo. Dostali jsme sešit s úkoly 
a co jme věděli, to jsme vyplnili. Potom 
jsme šli na oběd, moc nám chutnal. Po 

obědě jsme chodili po vyznačené cestě 
na mapě a hledali odpovědi. Vyplňovali 
jsme křížovky a složili jsme básničku. 
 Docela se nám to po-vedlo, protože 
jsme byli první. Pažburk měl radost a taky 
jsme to pěkně oslavili.“
 Myslíme, že není co dodat, klukům 
gratulujeme a přejeme jim úspěch i v 
krajském kole.

Bára a Róza JOSIFOVY
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Sezona florbalu 2011/2012
Před nedávnem kněžmostští florbalisté 
ukončili sezonu plnou překvapení. Byla to 
jejich první sezona v druhé lize, do které 
sestoupili poprvé po pěti letech. Navíc 
došlo k několika změnám v kádru. Cíl byl 
jasný – postup zpět do první ligy, tj. být 
mezi prvními dvěma týmy druhé ligy.
 Sezónu jsme začali pouze průměrnými 
výkony, kdy jsme pravidelně střídali 
výhry s prohrami, čímž jsme neplnili cíl. 
Se slabšími týmy jsme hráli skvělá utkání 
a nedávali soupeři šanci, se silnějšími 
soupeři se nám příliš nedařilo. Pouze se 
Sobotkou jsme uhráli remízu. Druhá část 
sezóny pro nás vyzněla lépe. Začali jsme 
bodovat i s nejlepšími a dostali se na 
čtvrté místo zajišťující play off. To se nám 
podařilo udržet až do konce sezony. 
 Na první zápasy play off jsme si ne-
mohli vybrat těžšího soupeře, Squadra 
Jun. Jičín, která v sezoně moc bodů ne-
rozdala a suverénně obsadila první místo. 
První zápas ukázal, kdo je jasným favo-
ritem a my podlehli hned o 10 branek. 
Druhý zápas jsme však výkon zlepšili 

ils. Soupeř nastoupil ve značně zredu-
kované sestavě a tak nám zápas přinesl 
snadné vítězství. Poslední zápas baráže a 
zároveň finále druhé ligy jsme sehráli se 
Sobotkou. Ta byla od začátku jasně lepší 
a nedala nám žádnou šanci. V závěru ut-
kání jsme několika vstřelenými brankami 
zmírnili prohru na 11:8. Co však bylo 
horší, díky této prohře jsme najednou 
měli stejné body i skóre jako tým Cerbe-
ros. O postupujícím tak musel rozhod-
nout až los, v němž jsme neměli štěstí.
 Druhé místo ve druhé lize rozhodně 
není špatné umístění, zvláště po průběhu 
sezóny. Můžeme být jen zklamáni z chy-
by v prvním utkání, kdy jsme soupeře 
nechali lacino vyrovnat a tím přišli o 
první ligu. 
 Nyní se již připravujeme na sezónu 
2012/2013. Rádi bychom také poděkovali 
fanouškům, kteří na naše zápasy jezdí, a 
zároveň bychom rádi viděli na našich zá-
pasech početnější publikum.  Florbal je 
krásný a rychlý sport. 

Jan HOFMANN

a sérii hranou na 3 vítězná utkání vy-
rovnali. Ve třetím zápase jsme opět hned 
o začátku na soupeře nestačili a podle-
hli o 9 branek. To našemu soupeři dodalo 
sebevědomí.    
 V dalším zápase tak tým Jičína nas-
toupil se značně volnějším stylem a 
dokonale nás podcenil. Stav série se tedy 
dostal do vyrovnaného stavu 2:2. Pos-
lední zápas přinesl obrovské překvapení. 
Kněžmost byl lepším týmem a od začátku 
Jičín přehrával. Nakonec zaslouženě 
zvítězil a postaral se tak o největší senzaci 
sezóny. Zklamání soupeře bylo obrovské.
 Po splnění cíle být mezi dvěma 
nejlepšími nás čekala baráž a finále druhé 
ligy. V baráži nás čekali týmy Cerberos 
MB, Bakov Devils a také druholigová So-
botka. První zápas jsme sehráli s týmem 
Cerberos. Kněžmost byl v zápase lepším 
týmem, ale nedokázal se od soupeře 
odpoutat na větší gólový rozdíl. Po chybě 
na konci utkání dokonce soupeř vyrovnal, 
což jsme již nedokázali zvrátit. 
 Dalším soupeřem byl Bakov Dev-

hvězda večera a nadřízená všech 
čarodějnic. A když se odsunul poklop v 
zemi a zpod dlažebních kostek začaly z 
hlubin země vylézat další účastnice reje 
– to byl opravdový šok! Já sice nejsem 
místní, ale nevím, kdo z nich měl tušení o 
podzemním úkrytu pod náměstím… 
 Každopádně to bylo krásné 
představení a houfy dětí v čarodějnických 
kostýmech, které se každým rokem množí, 
se rády nechaly zlákat se spoluúčasti 
na čarodějnickém tanci. Spontánní 
převezení hlavní čarodějnice v odpadk-
ovém kontejneru až k ohni už přišlo jaksi 
samospádem a korunovalo, i když trochu 
neplánovaně, celý výstup.
 Často si říkám, zda vůbec můžeme na-
plno ocenit všechny tyhle aktivisty, kteří 
se vrhají do projektů určených široké 
veřejnosti a přitom obětují svůj volný čas, 
často i finance a s entuziasmem a opti-
mismem stále přinášejí nová – příjemná 
– překvapení. Díky jim všem! Hodně síly a 
dobré vůle do dalších projektů.

Kateřina POSPÍŠILOVÁ

hodový chod večera, který si s kelímkem 
piva v ruce a párkem na tácku můžeme 
vychutnat, setkat se se známými, vypustit 
děti do šera a po-klábosit si. Tentokrát 
však oslnili herci z Divadélka Človíček. 
Samotné zahájení čarodějnického reje na 
náměstí bylo letos povýšeno na vynikající 
komediální zážitek. 
 Nechybělo překvapení, když z kon-
tejneru stojícího opodál vylezla hlavní 

Čarodějnický večer se zase povedl
Stalo se už tradicí, že poslední dubnový 
večer organizuje místní sbor dobro-
volných hasičů oslavu čarodějnic. Je to 
praktické, protože v případě nějakého 
neopatrného zacházení s ohněm, neřkuli 
požáru, jsou připraveni na místě a mohou 
okamžitě zasáhnout. 
 Rok od roku se zdokonaluje i jejich 
catering. Rozhodně jsou to především 
oni, kdo zajišťují bezproblémový a po-
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Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
BŘEZEN
15.	3.	2012        – technická pomoc v Kněžmostě, odčerpání vody z výkopu  
                                         kvůli opravě vodovodu

DUBEN
24.	4.	2012        – výcvik s vrtulníkem

30.	4.	2012        – pořádání oslavy Čarodějnic

KVĚTEN
21.	5.	2012        – návštěva v mateřské škole v Kněžmostě, kde jsme dětem předvedli ukázky z práce hasičů

26.	5.	2012        – hasičské závody na Budách

26.	5.	2012        – požár balíků slámy v Branžeži

V dubnu jsme provedli školení s 
čerpadly u vodního zdroje. V květnu 
proběhlo školení obsluhy na motorové 
pily.

Koncem května jsme se zúčastnili 
hasičských závodů v požárním útoku na 
Budách. Již od rána nám přálo sluneční 
počasí a tak jsme jeli, plní odhodlání po-
dat co nejlepší výkon. Jako první na řadu 
přišli naše děti. Velice pěkným výkonem 
obsadily 5. místo, tímto bych jim chtěl 
poděkovat za perfektní výkon.

Dále nastoupily na trať ženy, naše ženy 
předvedly rekordní čas a jednoznačně 

Pod Bezdězem. Pro všechny z nás to byla 
veliká zkušenost si osobně vyzkoušet 
plněná bambi vaku zavěšeného těsně 
pod vrtulníkem.

Na videa a fotky ze zásahu, cvičení a 
ukázek uvidíte na www.sdhknezmost.
cz

V sobotu 1. září se koná tradiční 
hasičský dětský den v Kněžmostě

Akce začne po obědě u hasičské 
zbrojnice v Kněžmostě.

Další informace a přesný program 
bude vyvěšen na plátech před akcí.

Zbyšek ORZECH, Hasiči Kněžmost

braly první místo. Tímto bych jim chtěl 
poděkovat za jejich 100% nasazení.

Nakonec nastoupili muži, mezi první-
ma druhým pokusem jsme museli vyjet 
k požáru balíků v Branžeži. Zde je vidět, 
že musíme být připraveni vyjet na po-
moc kdykoli. Po návratu jsme se opět 
zapojili do závodů, ale bohužel při nás 
letos nestálo štěstí a ani jeden pokus 
jsme nedokončili. Závodů se zúčastnilo 
28 družstev a odběhlo se 58 útoků.

Naše jednotka se také zúčastnila 
výcviku s vrtulníkem. Školení proběhlo 
v bývalém vojenském prostoru u Bělé 
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AHOJ	PRÁZDNINY

TJ	SOKOL	KNĚŽMOST

ZVE VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÁKY 25.	8.	2012 
NA SPOLEČNÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.

ČEKAJÍ NA VÁS TRADIČNÍ, ALE I NETRADIČNÍ DISCIPLÍNY, ZÁVODY NA KOLECH, 
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ A MNOHO DALŠÍHO.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU UVEŘEJNĚNY NA ZVLÁŠTNÍM PLAKÁTU

V	sobotu	1.	září	se	koná	tradiční	hasičský	dětský	den	v	Kněžmostě
Akce	začne	po	obědě	u	hasičské	zbrojnice	v	Kněžmostě.

Další	informace	a	přesný	program	bude	vyvěšen	na	plátech	před	akcí.

Letos jsme zahájili plaveckou sezonu až v polovině června. Počasí tento rok bylo jako na houpačce, vloni už byl bazén v provozu v druhé 
polovině května                                             Foto Kateřina POSPÍŠILOVÁ
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V	měsíci	červenci:
90 let  František ČERNÝ, Úhelnice
75 let  Oldřich ŠAREŠ, Úhelnice
75 let  Zdeňka BOČKOVÁ, Kněžmost
65 let  Helena KLIČKOVÁ, Kněžmost
65 let  Anna KREJZOVÁ, Kněžmost

V	měsíci	srpnu:
85 let  Vladimír BRDLÍK, Solec
85 let  Marie MOTYČKOVÁ, Malobratřice
85 let  Marie PAĎOURKOVÁ, Kněžmost
80 let  Josef BURIÁNEK, Kněžmost
75 let  Ludmila BRDLÍKOVÁ, Solec
75 let  Miroslav GRÜNER, Býčina
70 let  Marie KLAUZOVÁ, Úhelnice

V	měsíci	září:
80 let  Marie SLADKÁ, Kněžmost
75 let  Věra ŠMÍDOVÁ, Soleček
75 let  Marie BRDLÍKOVÁ, Solec
75 let  Božena MOCOVÁ, Kněžmost
70 let  Alena NAJMANOVÁ, Kněžmost
65 let  Václav BOČEK, Násedlnice
65 let  Ing. Theodor HONICKÝ, Kněžmost
65 let  Hana HAVLÍKOVÁ, Suhrovice

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

************************************************

NARODILI	SE…

06. 03. 2012  Jan KARÁSEK, Malobratřice
31. 03. 2012  Stella CHARVÁTOVÁ, Býčina
14. 04. 2012  Martin MATUŠKA, Srbsko
27. 05. 2012  Ondřej BARTOŇ, Suhrovice

ZEMŘELI…

19. 02. 2012  Ludmila NOVÁ (*1947), Žantov
23. 03. 2012  Zdeňka NEJEDLÁ (*1927), Suhrovice
24. 02. 2012  Václav PITR (*1947), Solec
10. 06. 2012  Miroslav ŠIMÁČEK (*1924), Kněžmost
17. 06. 2012  Věra PROKORÁTOVÁ (*1927), Kněžmost

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEUM	OSLAVÍ	...

Oko	69,	s.r.o.	
Hledáme pracovníky na pozice strážný/ná pro pracoviště ZZN 
Polabí a.s., Kněžmost. Nástup ihned. Jen pro osoby zdravotně 

znevýhodněné 
a invalidní. Jedná se o pracovní poměr v nepřetržitém provozu. 

Mzda 8. 000–10. 000 Kč. 
Kontakt: Tel: 416743122, e- mail: grmelova.oko69@seznam.cz,	

mahaj.oko69@seznam.cz

Prodej	slepiček	
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 

snáškových 
plemen Lohman	hnědý,	Tetra	hnědá	a	Dominant	žíhaný,	

kropenatý,	černý,	žlutý,	modrý	a	bílý.	
Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček: 12–17 týdnů, cena 139–170 Kč/ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.

Prodeje	se	uskuteční	v	pondělí	25.	června	2012
Kněžmost	–	u	tenisových	kurtů	v	16.40	hod

Případné bližší informace – tel:	728605840,	728165166,	
415740719

Žádáme občany, aby se, v případě souhlasu se zveřejněním svých osob-
ních 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.
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Uzávěrka	příštího	čísla	ZPRAVODAJE	je	8.	9.	2012

V průběhu měsíce května byly v Kněžmostě, na místech s kontejnery na tříděný 
odpad, instalovány další, tentokrát na elektroodpad, tedy drobné domácí 
spotřebiče jako jsou fény, mixéry, žehličky atd.                   Foto Vladimír HRUŠKA
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