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ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 3/2012 zdarma

Víte že ... Úvodní slovo
… se v některých místních částech (Býčina, Drhleny, Srbsko, Soleček) opravují místní ko-
munikace, celkově se na opravy, které budou samozřejmě pokračovat, vydá v letošním 
roce téměř 800 tis. Kč,

… téměř rok trvalo, než proběhla všechna potřebná kola schvalování, a došlo k pro-
placení dotace za výsadbu a zbudování zeleného pásu okolo části Kněžmosta, 

… budeme na zářijovém zastupitelstvu rozhodovat o zadání studie na výstavbu nového 
pavilonu 2. stupně základní školy, 

… v nejbližších dnech dojde k zahájení výstavby komunikace Luční v Kněžmostě, 

… se na Čížovkách staví rozhledna, jejímž investorem je Středočeský kraj, 

… došlo k mnohým opravám a investicím, které nejsou příliš vidět, např. oprava schodiště 
v mateřské škole, oprava chodníku u Tyresu, oprava učebny fyziky a chemie v základní 
škole, čištění příkopů podél komunikací v místních částech, 

… v Kněžmostě proběhlo během letošního roku historicky nejvíce kulturních, spor-
tovních i společenských akcí v novodobé historii? 

       Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

Obec nebo obecní úřad?
úřad, který obsahuje tolik úkonů, že se 
o nich nebudu více rozepisovat a raději 
Vás odkážu k návštěvě tohoto oddělení. 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarostka 
a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. 
V čele obecního úřadu stojí starosta, popř. 
místostarostka.
 Obec vykonává samostatnou působnost 
a je spravována zastupitelstvem obce 
(které má patnáct členů), dalším orgánem 
je rada obce (která má pět členů). Starosta 
a místostarostka zastupují obec navenek a 
odpovídají za výkon své funkce zastupitel-
stvu. Obec pečuje o svůj majetek, potřeby 
obce a občanů a další všestranný rozvoj 
svého území. 
 Obec Kněžmost se řadí mezi tzv. obce I. 
stupně (máme pouze stavební úřad) a tudíž 
spadáme pod město Mnichovo Hradiště, 
které je obcí III. stupně (i II. stupně) s 
rozšířenou působností, tzv. ORP.   
 V Mnichově Hradišti najdete ostatní 
služby a odbory, které u nás nejsou, ale 

Tak máme za 
sebou nejen 
léto, které nás 
v letošním roce 
opravdu bohatě 
zásobilo teplým 
a slunečným 
počasím, ale 
také událost 
významnou z 
hlediska historie 

naší obce – sjezd rodáků a současně 
oslavu 120 let otevření zdejší budovy 
základní školy. Počáteční plány ko-
morní oslavy v areálu školy sice tro-
chu nabobtnaly, a tak se organizace 
zúčastnila nejen škola, ale také 
další organizace a spolky, ale o to 
zajímavější program jsme mohli jako 
obec návštěvníkům nabídnout.  
 Podrobný článek i s obrazovým 
doprovodem naleznete uvnitř toho-
to čísla. 
 Myslím, že všechno dopadlo 
optimálně a spokojené reakce 
zúčastněných, příchozích i míst-
ních svědčí o tom, že si oslavy užili. 
Vzhledem k současné situaci v zemi 
a s ní související prohibici alkoholu 
sice bylo nutné obejít se bez kapky 
něčeho na zahřátí (grogu, o kterém 
jsme uvažovali), což se ukázalo v ne 
zcela příznivém sobotním počasí, jako 
drobný hendikep, ale jinak se nedá 
říct, že by cokoli zkazilo příjemné 
naladění zdejších návštěvníků.   
 Škoda, že nemáme žádné zprávy z 
minulého sjezdu rodáků v roce 1904. 
Bylo by zajímavé se dozvědět, jak 
se s tím popasovali oni. Jediná věc, 
která trochu zamrzí je, že ani dlouho 
předem avizované oslavy nezabránily 
některým rodákům odjet na dovole-
nou nebo nepřijít, i když byli doma.  
 V kontrastu s těmi, co přijeli bůhví 
odkud, je to trochu smutná bilance. 
Tak příště… třeba dřív než za 100 let.

Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Vážení spoluobčané, nejprve bych Vás 
ráda prostřednictvím zpravodaje ráda 
pozdravila a popřála krásný podzim. 
 Zde na úřadě se stále něco děje a stále 
jsme tu pro Vás. Často se setkáváme s tím, 
že mnoho občanů si neví rady s některými 
názvy a výrazy, které jsou používány na 
úřadech. Obecní úřad a obec jsou dva 
základní názvy, které bych Vám tímto 
chtěla velmi zjednodušeně přiblížit. 
 Obecní úřad vykonává přenesenou 
působnost (tzv. úkony) jménem státu a 
řídí se jeho zákony. Aby stát zajistil pro 
své občany kvalitnější servis, přenesl 
právě některé povinnosti na obce 
(města) a poskytuje na ně ze státního 
rozpočtu obcím příspěvek. Do obecního 
úřadu spadá například evidence obyva-
tel, včetně přihlašování k trvalému po-
bytu, veškeré poplatky, povolení kácení 
stromů, silniční správní úřad, evidence 
zdrojů malého znečistění, veškeré správní 
řízení a nesmím zapomenout na stavební 
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úředníci jsou tu pro vás. Informace o 
úřadě jsou na našich webových stránkách 
www.knezmost.cz, kde najdete rozdělení 
činností a kontakty na úředníky. Doufám, 
že jsem Vám alespoň trošku přiblížila tyto 

hodně používané pojmy. Pokud jen Vám 
tento stručný přehled nestačí a rádi byste 
se dozvěděli víc, určitě si vyhledejte zákon 
o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb., 
kde je vše do detailu napsané. 

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka

Nový školní rok 2012/2013

jistě je budete potřebovat (např. matriku, 
odbor dopravy, odbor sociálních věcí, 
přestupkovou komisi atd.)
 Pokud jen si nebudete vědět rady, 
přijďte se poradit k nám na úřad. Naši 

zaměstnance školy – na hospodářku 
školy – Janu Kubovou, Ivanu Prskav-
covou – školnici a uklízečku a ostatní 
uklízečky – Hanu Kavalírovou a Jaroslavu 
Krupičkovou.
 Ve všech ročnících probíhá výuka 
podle Školního vzdělávacího programu. 
Na II. stupni školy jsou již tři učebny vy-
baveny interaktivními tabulemi. Naše 
škola se v loňském roce zapojila do pro-
jektu Peníze EU do škol, díky němuž jsme 
vybavili zatím další tři třídy na prvním 
stupni školy interaktivními tabulemi. 
Ještě před prázdninami byla provedena 
rekonstrukce učebny přírodních věd – 
chemie, fyziky a přírodopisu.
 Chtěla bych touto cestou poděkovat 
zástupcům Obce v Kněžmostě za je-
jich podporu při zvelebování školy. Přes 
prázdniny byly zrekonstruovány šatny II. 
stupně a vybaveny šatními skříňkami.  
 Velmi úzce spolupracujeme s Radou 
rodičů – pořádání různých akcí – jar-
marky, ples apod. Na přání rodičů se i 
naše škola zapojila do projektu „OVOCE 
DO ŠKOL“ (www.ovocedoskol.eu). Tím-
to děkuji za spolupráci i radě rodičů. Také 
jsme z podnětu SRPŠ nově v letošním 
roce založili Klub mladého diváka. Děti 
z prvního i druhého stupně čeká v 
průběhu školního roku několik divadel-
ních představení v Městském divadle 
Mladá Boleslav. 
 I v letošním roce si pro naše žáky 
– čtenáře - chystá naše věrná obětavá 
paní Ivana Cenefelsová – knihovnice 
kněžmostské knihovny – několik 
projektů, za něž jí upřímně a z celého 
srdce děkujeme. 
 Veškerá dění naší školy můžete sle-
dovat na www.zsknezmost.cz. Velmi 
uvítáme i Vaši osobní účast na veškerých 
akcích, ve kterých se žáci školy angažují a 
připravují je pro Vás. Závěrem bych chtěla 
popřát všem žákům, jejich rodičům a 
všem zaměstnancům školy úspěšný nový 
školní rok. 

Mgr. Ivana VESELÁ, ředitelka školy 

 Na druhém stupni je pedagogický sbor 
v tomto složení: Jaroslava Doležalová, 
Mgr. Jiří Lehečka (třídní 7. ročníku), Mgr. 
Kateřina Kvapilová, Mgr. Tomáš Breň – 
aprobace český jazyk a dějepis (třídní 
9. ročníku), Mgr. Zdeněk Chlup – TV, Fy, 
výchova k občanství (třídní 8. ročníku), 
paní Eva Křížová – anglický jazyk, Mgr. 
Alena Brixí – výchovný poradce a nově 
zástupkyně ředitelky (třídní 6. ročníku).  
Vychovatelkami školní družiny jsou paní 
Šárka Svobodová a paní Iveta Jirčíková.  
 Nesmím zapomenout další správní 

Již tradičně byl nový školní rok slavnostně 
zahájen v hale pavilonu základní školy, a 
to za účasti starosty pana Ing. Adama 
Pospíšila a hojného počtu rodičů. Letos 
nastoupilo do školy 155 žáků. Deváťáci 
všem 19 prvňáčkům předali květiny a 
odvedli je do jejich 1. třídy. 
 V letošním roce bude třídní učitelkou 
1. třídy paní Mgr. Květa Bartoňová, 2. 
třídu bude mít Mgr. Aneta Šoltysová, 
třeťáky Mgr. Vendula Svobodová, čtvrtou 
třídu povede paní Mgr. Marta Pažoutová 
a třídní páté třídy je Mgr. Jana Daňková.  

Stalo se již tradicí, že deváťáci odvádějí do lavic prvňáčky

V letošním školním roce nastoupilo 19 prvňáčků
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6. třída
Ve dnech 4.–5. září absolvovala 6. třída 
stmelovací kurz. Účelem kurzu bylo posílit 
a stmelit třídní kolektiv. Děti absolvovaly 
celou řadu soutěží a společných her.
 Co všechno jsme vyzkoušeli? Běh se 
zapamatováním obrázků, fotbálek, beach 
přehazovanou, nohejbal, minigolf, lanové 
centrum, a mezi dětmi nejvíce oblíbený 
bazén, kde proběhl výcvik akvabel  
Ubytování i jídlo bylo luxusní a celý kurz 
se i díky nádhernému počasí vyvedl. 

Mgr. Alena BRIXÍ

Adaptační kurzy 6. a 8. třídy

8. třída
Dne 5. září 2012 se žáci a žákyně 8. třídy 
vydali v ranních hodinách v doprovodu 
nového třídního učitele Mgr. Zdeňka 
Chlupa a bývalé třídní učitelky Mgr. Hany 
Bejrové na tzv. adaptační kurz.
 Úkolem adaptačního kurzu bylo 
stmelení a posílení kolektivu. Celý 
kurz probíhal za nádherného počasí v 
nedalekém, nově zrekonstruovaném, 
krásném kempu Drhleny.
 Žáci byli vytrženi z běžných 
každodenních starostí, a dostali tak 
možnost projevit i detaily svého chování. 

V sobotu 15. září uplynulo přesně 120 
let od chvíle, kdy začala zdejším žáčkům 
sloužit „stará“ školní budova. Proto vy-
rostlo ráno před školou velké pódium, 
kde se odehrálo nejen slavnostní zahájení 
a připomenutí tohoto památného 
okamžiku, ale také předání stříbrných 
pamětních medailí některým výrazným 
osobnostem obecního života. Pohovořil 
pan starosta i další zástupci obce a školy, 
zahajovací „ceremoniál“ s humorem sobě 

další veselé hry v podání ochotníků z di-
vadla Človíček, jejichž vystoupení znovu 
sklidilo potlesk. 
 Mezi jednotlivými body programu 
pódium využila skupina Bráchové, která 
přehrávala osvědčené hity. Bráchové 
rozhodně přispěli k příjemné atmosféře 
celého dne. Počasí nebylo tak úplně na 
naší straně, babí léto se předvedlo až o 
den později, ale přesto si troufám napsat, 
že stoly před školou byly obsazeny 

vlastním moderoval pan učitel Breň. 
 A co bylo k vidění? V budově školy 
byly otevřené učebny s výstavkami, kron-
ikami, historickými fotografiemi i aktuál-
ními pracemi žáků školy, ve škole se odeh-
rály také komentované prohlídky pro ty, 
kterým nestačilo projít si prostory školy 
na vlastní pěst. Ke slovu přišli žáčkové v 
průběhu školní akademie, která domi-
novala odpolednímu programu na pódiu 
u školy. A samozřejmě nelze zapomenout 

120 let od založení školy a sjezd rodáků

 Převážná část kurzu 
probíhala formou her, 
jež byly zaměřeny na st-
melení a posílení kolektivu. 
Především pak na zlepšení 
komunikace, a to jak ve 
třídě, tak i mezi sebou. 
Další snahou bylo naučit 
se naslouchat ostatním .Na 
základě takto zaměřených 
her učitel získává přehled o 
vnitřním fungování skupiny 
a napomáhá skupince tak, 
aby v budouc-
nu byla scho-

pna dosahovat 
lepších výsledků. Mimo 
tento program byl pro žáky 
k dispozici široký sportovní 
areál s velkým množstvím 
sportovního i relaxačního 
využití. 
 Adaptační kurz nás 
poučil, ale zároveň v nás 
zanechal spoustu krásných 
vzpomínek a zážitků.

třídní učitel Mgr. Zdeněk CHLUP

Slavnostní předávání pamětní stříbrné mince významným oso-
bnostem obce

Výstava fotografií, historických dokumentů, kronik atd. v prostorách 
školy 
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Rozpočtové určení daní: 
O cestě, které zprvu nikdo nevěřil

regionu problematiku financování sa-
mospráv. Z diskuse vzešel jednoznačný 
závěr. Obce jsou při rozdělování daňových 
výnosů státu samosprávám značně dis-
kriminovány. Rozdíl v příjmech na hlavu 
občana menší obce ve srovnání s Prahou 
byl 6,5 násobný. Ti dva se jmenovali Jana 
Juřenčáková a Stanislav Polčák. Starostka 
Juřenčáková následně rozhodla kandido-

výjimky, které potvrzují pravidlo. Právě 
proto se dají najít počiny, které dokazují 
opak. S jedním takovým počinem jsem se 
rozhodla Vás seznámit. Zdroj k výpočtu 
plusové částky pro Kněžmost naleznete 
na www.obcelidem.cz.
 Psal se rok 2006, někdy z jara. Daňová 
expertka a starostka menší moravské 
obce řešila s místostarostou jiné obce z 

příjemně se bavícími lidmi. Dorazila řada 
seniorů, kteří si s nostalgií procházeli 
školu a vzpomínali na léta strávená v 
lavici, byli většinou překvapeni tím, jaký 
škola udělala pokrok, obdivovali novou 

Do pokladny Kněžmosta by měly už v 
roce 2013 doputovat více než 4 miliony 
korun navíc. Možná se to nezdá, přesto 
soudím, že je to pro Kněžmost zcela ne-
zanedbatelná částka, která je především 
příjmem vaším, tedy lidí, kteří tu žijí. 
 Vím, že se o poslancích a poslankyních 
obecně vzato soudí, že jsou v Poslanecké 
sněmovně úplně na nic. Existují však určitě 

tělocvičnu, inter-
aktivní tabule, 
pěkné la-vice 
nebo nedáv-
no nainstalo-
vané skříňky v 
šatnách.
 V souvislosti s 
oslavou školního 
jubi-lea došlo 
také na sjezd 
rodáků, který se v 
Kněžmostě konal 
naposledy v roce 
1904. Po celý den 
byla přístupna 
kromě školy 
také hasičská 
z b r o j n i c e , 
sokolovna, kde 
byly k vidění dvě 

výstavy – o historii 
Sokola v obci a také výstava Spolku rodáků 
na téma „Skalní byty v okolí Kněžmosta“. 
Slavnostní zahájení výstavy připadlo na 
půl 1. Odpoledne hřiště ovládl fotbalový 
zápas, kde bojovalo několik generací 
sportovně založených občanů. Vše spělo 
k večerní taneční zábavě pod otevřeným 
nebem, která se konala rovněž na hřišti 

a sklidila velký ohlas mezi mladšími i 
věkem pokročilejšími. 
 Jak už bylo řečeno, u příležitosti 
jmenovaných událostí obec nechala 
zhotovit pamětní mince stříbrné a z bílé 
mosazi, které si mohli příchozí koupit na 
památku. Stejně tak historické pohled-
nice, Sborník o historii obce a spolků v 
Kněžmostě, puzzle s motivem obecního 
znaku nebo keramickou plaketu školy v 
dárkovém balení. Také sokolové se činili 
a tak si příznivci sportu mohli odnést 
třeba krásné tričko se sokolským znakem 
nebo jinou upomínku. 
 Kdo si nestihl mince zakoupit přímo 
na místě, může svou chybu napravit na 
obecním úřadě, kde jsou ještě k dispozi-
ci, stejně tak i Sborník o historii, kde je 
shromážděno množství cenných infor-
mací ze života obce.
 Den se vydařil, oslavy proběhly 
důstojně a v příjemném duchu a my se 
můžeme těšit na další podobné akce, 
které tmelí starousedlíky a přistěhovalce, 
které přispívají k rozvoji „ducha“ naší 
obce. Na samý závěr bych chtěla 
poděkovat těm, kteří měli na akci jakýko-
li organizační podíl, kteří svůj volný čas 
věnovali ku prospěchu oslav. Děkuji.

Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Přeji Vám všem dobrý den
Jsem rád, že Vás zde můžu přivítat právě dnes, kdy slavíme velmi důležité výročí.
Právě dnes je to 120 let od chvíle, kdy byla uvedena do provozu zdejší stále ještě stojící budova základní školy.
Slavnostnímu otevření dne 15. září 1892, předcházely doby, kdy se zdejší děti vzdělávaly v provizorních místnostech po 
různých částech Kněžmosta.
Byla to rozhodně velká událost, když se místním podařilo postavit skutečnou školu. 
A tato původní budova nám všem s drobnými, či většími úpravami soužila a slouží právě 120 let. Musíme být našim předkům 
vděčni, že toto dokázali a měli bychom si z jejich přístupu vzít ponaučení i pro nás.
Škola a vzdělávání vždy patřily k prioritám Kněžmosta a dá se říci, že se školou naše obec stojí i padá. 
I proto se v dnešní době budeme snažit napodobit naše předky a postavit novou moderní budovu              II. stupně, která se 
věřím, stane podobně důležitou investicí, jakou byla tato budova před 120 lety.
Zároveň s touto událostí pořádáme a doufám, že to bude další nastolená tradice do budoucna, sjezd rodáků. Ten se v 
tomto rozsahu konal naposledy před 108 lety 4. září roku 1904. U příležitosti těchto významných událostí vydala obec 
pamětní mince a sborník o historii obce a především místních spolků.
Nyní mi dovolte Vám všem poděkovat, že jste si udělali čas a přišli se podívat. Věřím, že to bude pro Vás zajímavě strávený 
den. Dále bych poděkoval všem, kteří nám ochotně poskytli archivní materiály a těm, kteří se na přípravě podíleli.
Přeji Vám příjemný zážitek.

Projev starosty obce, který zahájil oslavy jubilea:

Vystoupení dětí z jednotlivých tříd dopl-
nilo svým vtipným výstupem divadélko 
Človíček
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TYTO POSTAVIČKY SE STALY 
SYMBOLEM DISKRIMINACE

       30.000 Kč                          6.890 Kč 
       na občana Prahy            na občany  
                                                   menších měst

vat do Senátu s programem nápravy le-
gislativy, těžce doléhající na menší obce.  
 Žádala, aby byl nastaven spravedlivý 
systém podle vzorů jiných zemí EU. S 
nominací starostovského hnutí senátní 
volby jako jedna z mála neparlament-
ních kandidátů vyhrála. Již z pozice sená-
torky spolu s Petrem Gazdíkem, Josefem 
Zichou, Vladimírem Kráčalíkem, Stani-
slavem Polčákem a dalšími komunálními 
politiky ze Zlínska iniciovala uzavření 
Smlouvy obcí a měst proti daňové dis-
kriminaci. Tu v roce 2007 podepsalo přes 
1500 obcí a měst ze všech regionů naší 
země. Připojují se i vážení komunální 
politici jako např. Věra Kovářová či Ladi-
slav Šifta ze Středočeského kraje, Petr 
Havlíček, Václav Horáček a řada dalších. 
 Dvě obce si na diskriminaci stěžovaly 
u českého Ústavního soudu a následně 
u Evropského soudu pro lidská práva 
ve Štrasburku. Protesty představitelů 
samospráv uspěly. Ministr financí Miro-
slav Kalousek připravil změnu zákona 
o rozpočtovém určení daní, kterou byl 
snížen diskriminační rozdíl z 6,5 násobku 
na necelý 4,5 násobek. Samosprávy si 
polepšily o více než 4 miliardy. Součástí 
dohody mezi tehdejším ministrem Ka-
louskem, starostou Gazdíkem a místo-
starostou Polčákem byl závazek, že obě 
obce stížnost ze Štrasburku vezmou zpět 
a představitelé výzvy se zapojí do práce 
ministerské komise pro další změnu záko-
na. Mělo dojít k podrobnému zkoumání 
nákladů a potřeb různých velikostních 
kategorií obcí a měst. Podle výsledků 
analýzy pak mělo ministerstvo připravit 
novou právní úpravu rozpočtového 
určení daní, jejímž klíčovým slovem měla 
být „systémovost“. Vláda však padla a tím 
zastavily další práce na novém zákoně. V 
mezidobí v lednu 2008 vznikla nadstran-
ická organizace obcí a měst – Sdružení 
místních samospráv ČR, která již oficiálně 
sdružila přes 1100 samospráv. 

 Díky uzavření dohod v červenci 2009 
mezi hnutím Starostové a nezávislí a TOP 
09 byla do společného programu pro 
poslanecké volby vtělena zásadní pasáž 
o požadavku odstranění nedostatků ve 
financování samospráv. Po úspěšném 
sestavení vládní koalice byly práce na 
novém zákoně na ministerstvu financí v 
listopadu 2010 obnoveny. Nový návrh 
dělení daňových výnosů obcím a městům 
byl schválen Poslaneckou sněmovnou 13. 
července 2012. Cílový stav - trojnásobek 
rozdílu mezi nejchudší obcí a hlavním 
městem dosažen nebyl, výsledný stav je 
v průměrech kritérií 3,2 násobek. 
 Nedávno novela prošla celkem hladce 
Senátem a dne 29. 8. 2012 ji svým pod-
pisem stvrdil i prezident republiky Václav 
Klaus. Ve financování samospráv to bude 
znamenat několik zásadních změn:
1) sníží se rozdíl mezi průměrem příjmů 
největšího sídelního celku Prahou a ostat-
ními obcemi na cca 3,2 násobek (oproti 
současnému stavu 4,5 násobku),
2) bude změněn model podílu fi-
nancování školáků v tzv. přespolních 
školách, 
3) dojde ke zvětšení podílu samospráv 
na státním rozpočtu, resp. na výběru tzv. 
sdílených daní. Jinými slovy obce a města 
získají na úkor jiných kapitol státního 
rozpočtu větší podíl na koláči veřejných 
zdrojů,
4) mezi komunální sféru bude rozvrženo 
cca 12 miliard dalších zdrojů, profitovat 
na těchto financích budou krom čtyř 
největších měst prakticky všechny ostatní 
obce a města. 
 Znamenají tyto změny, že cílového 
stavu RUD bylo dosaženo? Zcela jistě 
ano, ale v budoucnu by se v RUDu mělo 
docílit ještě několika dalších změn. Mezi 
jinými by mělo dělení veřejných zdrojů 
zvýhodňovat ty samosprávy, které spolu-
pracují při plnění veřejných úkolů. Např. 
pokud obce utvořily dobrovolný svazek 

Oznámení o vzniku sdružení Škola jinak?
V reakci na současnou situaci ve školství a 
vzdělávání vzniklo v obci Boseň sdružení 
Škola jinak? Jeho členové mají za to, 
že vzdělávací a výchovné instituce by 
měly vnímat proměny ve společnosti a 
odpovídajícím způsobem na ně reagovat, 
tzn. měnit se též. Předmětem změny by 
přitom neměly být ani tak cíle, jako spíše 
použité prostředky. Členové sdružení se 
domnívají, že většina škol a pedagogů 
nevyužívá možností, zkušeností a in-
formací, které jsou dnes k dispozici, a 
to nikoli z nezájmu či neochoty měnit 
zaběhnuté způsoby práce a myšlení, ale 
spíše z neinformovanosti.

Náplní sdružení je:
• pořádání vzdělávacích a informačních 
přednášek

 • navázání kontaktů se školami fungu-
jícími na nových principech

 • zprostředkování získaných informací 
odborné i laické veřejnosti

 • vyhledávání možností vzdělávání 
pedagogů i rodičů

 • vedení otevřené a věcné diskuze o 
aktuálních úlohách školy, o úloze žáků, 
učitelů a rodičů v ní, o cílech a metodách 
výuky

Hlásíme se k:
• podpoře přirozeného přechodu mezi 
předškolním a školním vzděláváním

 • maximálnímu propojení dítěte, školy 
a rodiny

 • maximální otevřenosti školy rodičům 
a široké veřejnosti

 • podpoře individuality dítěte a jeho 
zájmu o učení a celoživotní vzdělávání

 • důrazu na nejen profesní, ale i lidskou 
kvalitu pedagogického sboru

 • pojetí učitele jako průvodce dítěte 
vzděláním

obcí k obstarávání záležitostí veřejného 
zájmu, kupříkladu svozu odpadu či pro-
vozování kanalizace, pak by jim mohlo 
RUD přiznat dílčí zvýhodnění a tím i 
více prostředků na občana. Nebo spo-
lupráce na úseku přestupkové agendy, 
zajišťování veřejného pořádku atp. 
Pokud obce spolupracují, dosahují úspor 
na výdajové straně, synergických efektů, 
stát by je měl k takové spolupráci mo-
tivovat a ocenit ji. Jde i o určitou reakci 
na zkratkovitá vyhlášení, že obcí je příliš 
a malé obce by se měly rušit. 

Poznámka: Zatím pobývám v Poslanecké 
Sněmovně dva roky a myslím, že nikdo 
neví, jak dlouho ještě. Proto pokud by měl 
někdo z vás zájem, mohu zařídit prohlídku 
PSP ČR i Senátu. V takovém případě se 
ozvěte na veronika.vendlova@seznam.
cz, nebo na 777 326 333

Veronika VENDLOVÁ
ředitelka kanceláře politického hnutí Staros-
tové a nezávislí a asistentka poslance JUDr. S. 

Polčáka
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Milí čtenáři
• Malá připomínka akce konané 30. 6.
2012
 Historické putování naší obcí splnilo 
svůj účel připomenout historická místa 
Kněžmosta a tím podpořit a zviditelnit 
práci Spolku rodáků a přátel Kněžmosta 
a okolí. I přes úmorné teplé počasí se vás 
sešlo mnoho. Věřím, že vás akce oslovila a 
v příštích letech nás podpoříte při dalším 
objevování svou účastí.

Návštěvy a tím i celý projekt je založen 
na vzájemné pomoci a spolupráci dětí. 
Podaří se nám zachránit co nejvíce 
zvířat? Na tuto otázku si každá třída musí 
odpovědět sama a hlavně se snažit zach-
ázek s novými informacemi.
Jednotlivé čtenáře naší knihovny zvu za 
novým poznáním: 

• Novéknihy

• Novéčasopisy

• Novéregistrace

• Novýprojekt

 Každý z vás má možnost zaregistro-
vat se do již zmíněného projektu NOE-
MOVA ARCHA. Za předepsaných pod-
mínek budeš obhajovat vybranou knihy 
a na základě splněné prezentace obdržíš 
z jednoho páru zvířat vždy samce či 
samičku do své archy. Čeká nás také 
několik odpoledních aktivit, za jejichž 
účast můžeš obdržet další zvíře z jedno-
ho páru. Budu se těšit na vaši účast

VÍTÁME NOVÉ ČTENÁŘE

 Do školy vstoupili prvňáčci. Naše 
knihovna nabízí těmto dětem registraci 
do knihovny zdarma po celý rok. Získají 
kartičku malého knihovníka. První třída 
je velkým vstupem, začínáte poznávat 
první písmenky, záhy slova a už jen malý 
krůček k přečtení celé věty. V knihovně 
jsou knihy, které patří do skupiny první 
čtení a pomáhají tak začínajícímu čtenáři 
s poznáváním a používáním písmen.  
 V knihovně lze také vyhledávat různé 
informace, bádat v knihách, listovat v 
časopisech. Volná čas lze vyplnit právě v 
knihovně s pěknou knihou.

 S novým školním rokem bych Vás 
ráda přivítala v naší knihovně s novým 
projektem pro dětské čtenáře. Školní 
rok 2012/1213 bude provázet čtenářské 
ohlédnutí za biblickým příběhem NOE-
MOVA ARCHA.Vyznány byly třídy 1.- 6., 
kdy každá třída bude mít možnost získá-
vat při návštěvě knihovny zvířátka do 
vlastnoručně vyrobených lodí. Na projek-
tových hodinách objevíme nové poznat-
ky o zvířatech, rostlinách, podnebí… 

Knihovna – pořád se něco děje

 • uplatnění principů J. A. Komenského
 Nevěříme v univerzální recept na 
jediný správný přístup ve výchově a 
vzdělávání a ani ho nehledáme. Pouze 
jsme přesvědčeni o tom, že ne vše, co ve 
vzdělávání platilo za nás, musí nutně a 
beze zbytku platit i dnes.

Motto:
“Cílem naší didaktiky budiž od začátku až 
do konce: hledati a nalézati způsob, jak by 
měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se 
naučili více ti, kteří se učí.”
J. A. Komenský
Za sdružení Škola jinak? 

Otakar SLANAŘ a Jarmila PONOCNÁ

 Rádi vás uvítáme každý poslední 
čtvrtek v měsíci v prostorách mateřské 
školky Klubíčko v Bosni, nebo nám 
můžete napsat na adresu sdruzeni.sko-
lajinak@seznam.cz. Aktuální informace 
naleznete na stránkách http://www.sko-
la-jinak.cz/

Organizační tým velké letní akce Historické 
putování Kněžmostem. Historické kostýmy, 
nadšení, spousta nápadů a výsledkem 
byla velkolepá akce, kde se nejen děti, ale 
i dospělí dozvěděli spoustu novinek o obci, 
ve které žijí
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POZVÁNKA

V tomto školním roce vás zvu k oživení biblického příběhu

NOEMOVA ARCHA

 … Bůh seslal potopu na celou zem, jediným vyvoleným se stal dobrý muž Noe, který byl se svou rodinou předurčen k záchraně světa. 
Noe musel vystavět archu z cypřišového dřeva, která bude plout po vodách, bude mít rákosovou střechu, tři patra, obydlí pro rodinu 
a pro dvojice zvířat, plazů i ptáků. Když bylo vše hotovo, zavedl Noe všechna zvířata do archy. Poté do ní vstoupili i oni a zavřeli pevně 
vchod. Nebe potemnělo a dalo se do deště. Pršelo celých čtyřicet dní. Vody přibývalo, až zdvihla archu, a ta plula až nad vrcholky hor… 
Chceš se zapojit do tohoto příběhu? Zaregistruj se v knihovně na adrese U Střediska 24 Kněžmost (v domě DPS).
• Budešzachraňovatrůznédruhyzvířat
• Vyrobíšsivlastníarchu
• Dozvíšse,jakpříběhdopadl
• Čekajítětřizajímaváhracíodpoledne

Během účasti na projektu NOEMOVA ARCHA OBJEVÍŠ TYTO ŽÁNRY LITERATURY:
•	 4X		NAUČNÁ	LITERATURA
•	 4X		POHÁDKA	
•	 1X		KNIHOVNICKÁ	DÍLNIČKA
•	 1X		BÁSNIČKA
•	 1X		DOBRODRUŽNÁ	
•	 1X		ČASOPIS

1.	 Při	každé	návštěvě	budeš	obhajovat	jednu	knihu
2. Namaluješ si obrázek zvířátka samičku a samečka 
3. Vystřihneš si svůj obrázek a předáš knihovnici, která ti ho umístí do tvé ARCHY
4.	 Po	získání	dvanácti	druhů	zvířátek	může	tvá	ARCHA	odplout	do	cíle

Během školního roku můžeš získat další druhy zvířat přímo v knihovně a to za návštěvy pořádaných akcí knihovnou. Stačí předložit 
průkaz NOEMOVA ARCHA. V květnu 2013 se sejdou všichni hráči při společné hře Noemova archa.
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PRACOVNÍ LIST PRO ČTENÁŘE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY A PRVNÍ TŘÍDY
MÁ NOEMOVA ARCHA

Jméno: ……………………………………………
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Týden knihoven

v autobusech regionálních, se tak trochu 
nudí a nevědí, jak naložit s časem, který 
jim zabrala doba cestování. Propojit proto 
cestování s možností listovat, prohlížet, 
případně si odnést knihu byla velmi zají-
mavou možností.“

Odpovídáme:
„Rádi využijeme této možnosti k podpoře 
čtení na veřejnosti a přispějeme i v naší 
obecní dopravě.“

Naše knihovna se každým rokem 
připojuje k akci Týden knihoven. Letos se 
posuneme k datu 8. 10.– 12. 10.

• Po celý týden registrace čtenářů zdar-
ma

• Rodinná registrace – třetí registrovaný 
má registraci zdarma

• Prohlídky knihovny pro MŠ

• V týdnu je připraveno promítání doku-
mentárních filmů /délka filmů průměrně 
60 min/

Hlad

Geneticky modifikované plodiny, tech-
nologický pokrok, globální oteplování a 
poptávka po surovinách. Svět počátku 
21. století se dramaticky mění.

•  8. 10. 2012 od 17 hod v aule ZŠ

Solartaxi
 
 Jako malý kluk si Louis Palmer na-
kreslil do sešitu auto na sluneční pohon. 
Jeho snem bylo objet v něm celý svět.  

• 9. 10. 2012 od 17 hod v aule ZŠ

Manželka za 50 ovcí

Mnozí afghánští muži vyznávají radikální 
islám a ctí tradici obchodu s manželkami 
mladšími o generace, se kterými někdy 
nejednají lépe než se zvířetem.

• 10. 10. 2012 od 17 hod v aule ZŠ

Já, moje romská rodina 
a Woody Allen
 
Málokdy se začínající filmařce poštěstí 
natočit tak kvalitní a svěží dokumentární 
debut, jako se to podařilo devatenácti-
leté Romce Lauře Halilovicové.

• 11. 10. 2012 v aule ZŠ od 17 hod

Na stupních vítězů
 
Citlivé, formálně vytříbené a místy 
úsměvné portréty představují pět atletů, 
kteří se ve skromných podmínkách 
připravují na 18. mezinárodní soutěž. 

• 12. 10. 2012 od 17 hod v aule ZŠ

Těším se na vaši účast. 

Podporujeme čtení

Naše knihovna se připojila k akci Do-
pravního podniku Mladá Boleslav. 

Cituji: 
„Cílem této akce byla vždy popularizace 
knihovny a čtení. Volili jsme proto možnost 
oslovení lidí, kteří cestující v autobusech, 
protože je předpoklad, že během své jízdy, 
která je v autobusech MHD daleko nižší než 

O projektu
Program Promítej i ty! je alternativním 
způsobem distribuce lidskoprávních 
dokumentárních filmů, která v Česku 
doposud nemá obdoby. Dokumenty 
spolu s doprovodnými materiály jsou 
v rámci programu zdarma k dispozici 
komukoliv, kdo má zájem je zhlédnout 
či promítnout vlastnímu obecenstvu ve 
svém okolí.
V současné chvíli je v nabídce	 14	 do-
kumentárních filmů na nejdrůznější 
témata, které si vybrali sami diváci fes-
tivalu Jeden svět. Od roku 2010, kdy byl 
program spuštěn, se do něj zapojilo přes 
1	000	„promítačů	a	promítaček“,	kteří	
uspořádali	 více	než	4	000	projekcí na 
nejrůznějších místech – v obývácích, 
kostelech, školách, na zahradách, v kni-
hovnách, klubech apod. Tyto projekce již 
zhlédlo přes 40	000	diváků	a	divaček.
Filmy z programu Promítej i ty!:

• jsoukzapůjčenízcelazdarma
• můžepromítatopravdukaždý
• lzepromítatkdekoliv a pro jakékoliv 
obecenstvo (v obýváku pro manželku, v 
hospodě pro kamarády, na stadionu pro 
širokou veřejnost, ...)
• jsou opatřeny doprovodnými ma-
teriály a videobonusy, které vám us-
nadní organizaci projekce i následnou 
debatu
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Letní radovánky v mateřské škole
Letošní počasí se opravdu vydařilo. Už na 
konci školního roku bylo krásně, proto 
jsme s dětmi rádi a často chodili do „nám 
blízkého“ bazénu. Děti se tam dostatečně 

vyřádily, ale i osvěžily, což patří ke zdravé-
mu životnímu stylu. 
 A když zrovna nesvítilo sluníčko, tak si 
hrály na nových zahradních prvcích nebo 

v pískovišti, kde se rozvíjí jejich fantazie, 
tvorba a co je nejdůležitější – přátelství. 
Všechno, co děti dělají, dělají vždy s ra-
dostí, láskou a naplno. Podívejte.  

Vlaďka BEJROVÁ

DALŠÍ INFORMACE 
  
NAŠE KNIHOVNA se připojila k dopro-
vodné akci pořádané TRANSCENTRUM 
bus, s.r.o., Janem Holubem manažerem 
dopravy. 
 Naše knihy budou vloženy do 
linek Kněžmost –Mnichovo Hradiště, 
Kněžmost – Mladá Boleslav . 
Poznáte je podle našeho loga 

NOVÉ KNIHY 

Pro dospělé čtenáře: 

• Filip,O:Valdštej,Lukrécie
• Kosmas:Kronikačechů
• Středověkélegendy
• Roden,R:Mia
• Felín,F.V:Letopisy1723-1759

Pro dětského čtenáře 

• Castová:Předurčená
• Lomová,l:Divoši
• Kantor,R:Sautskéstoletí
• Krolupperová,D:Tygřítrápení
• Březinová,I:Natálčinandulák
• Sís,P:Ptačísněm
• MalýR:Poetickýslovníček
• Záruba,B:Záhadypravěku

Knihovnice Ivana CENEFELSOVÁ

Knihy si lze číst v autobusech, lze si je 
odnést domů i darovat. 

•	 OD	 1.ŘÍJNA	 2012	 BUDE	 V	 AULE	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ 
VÝSTAVA „ DO ANGLIE S KARLEM 
ČAPKEM“ 
VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCE ŘÍJNA.
 

Děti v letních měsících využívají ke koupání přilehlý bazén, ke hře jim slouží také nové hrací prvky na zahradě, třeba právě tohle houpací 
„hnízdo“
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Letní tábor v JO Kněžmost
Třetí ročník tábora v JO Kněžmost letos 
proběhl od 29. 7. do 4. 8. 2012. Z důvodů 
plánované a již částečně připravované re-
konstrukce klubovny proběhl letošní tá-
bor v pouze ve skromnějším duchu. Táb-
ora se zúčastnilo 9 členů JO Kněžmost. 
 Denně se jezdilo na koních, podnikli 
jsme výlet v sedlech na Valečov, pěší vý-
let Plakánkem na hrad Kost, kde jsme 

navštívili vystoupení historické skupiny 
šermířů. V rámci tábora jsme již tradičně 
měli jeden večer letní kino a další 
večery jsme si zpříjemňovali hraním her, 
samozřejmě s koňskou tématikou. 
 Dále jsme uskutečnili drobné práce 
na údržbě prostor oddílu a vybavení 
ke koním. Na závěr tábora jsme prožili 
romantické plavení koní v nedalekém 

rybníce. I když tábor proběhl v méně 
početném složení, dovolím si zhodno-
tit za všechny zúčastněné, že jsme si ho 
všichni užili a za rok se snad sejdeme 
již v nově vybudovaných prostorech 
klubovny v početnějším složení.  

      
Za JO Kněžmost Petra ČERNÁ RYNEŠOVÁ

Germáni v regionu od 
přelomu letopočtu do stěhování národů
Kmen Markomanů, který přišel na naše 
území na přelomu letopočtu, zde přežívá 
až do 5. století našeho letopočtu, pos-
lední zmínka o nich jako o kmeni je z r. 
451 našeho letopočtu. Kolem r. 455 prošli 
naším regionem ze středního Polska Van-
dalové na svém tažení do Středomoří. 
Tam dobyli Řím a poplenili ho takovým 
způsobem, že se dodnes říká ničení hod-
not vandalismus a těm, co ho provádějí 
vandalové. Po nich nám v Bezně zbyl 
železný hrot kopí, zdobený mosazí. 
 Pak jsme se dostali načas do sféry 
vlivu Durynského království, ale zatím 
není jasné, zda jsme byli jeho součástí. 
Toto království vyvrátili r. 531 našeho 
letopočtu Frankové. Poslední kmen, který 
se v našem regionu objevil, byli Lango-
bardi (Dlouhovousí), kteří zde byli před r. 
568, a zbyl nám po nich v Mladé Boleslavi 
hrob. Naším regionem prošli při svém 
přesunu z Panonie (dnešní Dolní Rak-
ousko, Maďarsko a část jižního Slovenska 
– Malá uherská nížina). V severní Itálii se 
usadili v dnešním Lombardsku, které po 
nich dostalo jméno. V době, když přes 
naše území přecházeli Langobardi, se zde 
již vyskytují první Slované.

A co nám Germáni přinesli?
Například duté sklo. Na skalním útvaru 

Čertova ruka byly nalezeny zlomky ná-
doby z nazelenalého skla. Tato nádobka 

byla vyrobena 
někde v Porýní, 
někdy ve 4– 5. 
století našeho 
letopočtu. 
 T e n t o 
předmět zde 
byl spolu s 
několika bronzo-
vými sponami a 
skleněnými ko-
rálky uložen jako 
obětina. V uve-
deném místě je 
přírodní skalní 
brána se zvláštním 
prouděním vzdu-
chu. Večer touto 
bránou stoupá 
z údolí teplý vz-
duch, ráno zase z 
vrcholových partií 

Skalní bradlo Čertova ruka mezi Hrubou Skálou a Turnovem, místo aktivity Germánů hlavně 
ve 4.–5. století n. l.
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Kampaní Mince denně chce ADRA 
posílit základnu pravidelných dárců
U příležitosti 20. výročí založení pobočky 
v ČR odstartovala humanitární orga-
nizace ADRA počátkem června mediální 
kampaň s názvem Mince denně. Cílem 
kampaně je rozšířit základnu drobných 
a pravidelně přispívajících dárců, díky 
kterým organizace bude moci okamžitě 
reagovat na přírodní katastrofy a jiné 
humanitární krize doma i v zahraničí, ale 
také realizovat dlouhodobé rozvojové 
projekty v zahraničí či dobrovolnické a 
vzdělávací projekty v České republice. 
 Dárcovský program Mince denně je 
založen na myšlence, že i drobný pravi-
delný finanční dar – pouhá mince denně 
– může znamenat významnou pomoc li-
dem v nouzi. „Lidé v České republice jsou 
velmi štědří, jakmile se přihodí katastrofa, 
nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně 
a cíleně vybrané neziskové organizaci. 

Chceme proto veřejnosti vysvětlit, že 
největším přínosem je pomoc, která je 
dlouhodobá a pravidelná. Dárci mohou 
společně s námi pravidelně pomáhat, 
podporovat české i zahraniční projekty, 
aniž by zásadně zatížili svůj rozpočet. I 
mince denně pomůže a má velkou cenu,“ 
říká Jan Bárta, ředitel organizace ADRA.
 Finanční prostředky z programu Mince 
denně jsou rozděleny na tři části: třetina 
je určena na podporu projektů v České 
republice, třetina na humanitární pomoc 
a rozvojové projekty v zahraničí, třetina 
na zajištění zázemí, rozvoje organizace a 
plánování projektů. U třetiny určené na 
domácí projekty si dárce může vybrat, 
který konkrétní projekt chce podpořit. 
Nejjednodušší způsob, jak se do pro-
gramu Mince denně zapojit, je vyplnění 
jednoduchého on-line formuláře na we-

bových stránkách www.mincedenne.cz .
ADRA tímto programem nahrazuje 
Velikonoční sbírku, kterou organizovala 
v předchozích deseti letech a při které 
dobrovolníci po dva dny vybírali peníze 
do kasiček od lidí na ulici.
 Kreativní podobu mediální kampaně 
připravila reklamní agentura JWT Praha. 
Kampaň budou doprovázet televizní a 
rozhlasové spoty, reklama v tištěných 
i v on-line médiích, v Praze a ve vy-
braných městech pak navíc reklamní 
plakáty ve vlacích, v MHD prostředcích a 
na veřejných plakátovacích plochách. V 
průběhu kampaně také bude veřejnosti 
představen průzkum o drobném 
dárcovství vypracovaný společností 
STEM/MARK a na podporu programu 
Mince denně se v listopadu uskuteční 
koncert v Hard Rock Café v Praze.

tudy klesá studený vzduch do údolí. 
Proud vzduchu je zde tak silný, že dokáže 
unášet lehké předměty– například ptačí 
peříčka. Toho si nejspíš všimli již staří Ger-
máni a zřídili zde svoje obětiště, kde byly 
výše uvedené cenné předměty uloženy 
jako obětina. 
 Co se týče skla, skleněné korálky 
uměli vyrábět ze skelné pasty již Kel-
tové, ale nález dutého skla je u nás zatím 
nejstarší, byl zde uložen někdy během 
5. století našeho letopočtu. Z této doby 
nám zůstaly i některé zeměpisné názvy, 
například Isar – Jizera, značící prudkou, 
peřejnatou řeku. Samo slovo je indoev-
ropského původu, používali je již Keltové 
a možná i jejich předchůdci z doby bron-

zové. 

Řepa nebo skála?
Dalším zeměpisným názvem, který 
pochází od starých Germánů, je název 
hory Říp. Tato hora byla významná již za 
Přemyslovců, proto na ní nechali postavit 
románskou rotundu. V době národního 
obrození se její název odvozoval podle 
jejího tvaru od hlavy řepné bulvy. Řepu 
pěstovali Slované již od svého příchodu 
do Čech. Hora ale nemohla být pojmen-
ována podle řepy, protože řepa se sta-
roslovansky řekne cvikla a v různých 
obměnách toto označení řepy přetrvává 
ve slovanských jazycích dodnes. Starog-

ermánské slovo ripp označuje skálu. A 
na starých obrázcích Řípu, kdy ještě jeho 
vrchol nebyl zarostlý lesem, je vidět, že 
vrcholové partie hory kolem rotundy le-
muje pás rozeklaných skalisek. Tolik Ger-
máni.
Příště: Stěhování národů a příchod 
Slovanů

Literatura: Jiří Waldhauser, Lubomír Košnar: 
Archeologie Germánů v Pojizeří a Českém ráji, 
Praha - Mladá Boleslav, 1997
Emilie Pleslová – Štiková: Mužský u Mnichova 
Hradiště - Pravěká skalní pevnost, Academia 
Praha, 1981

Ing. Theodor HONICKÝ, spolupracovník 
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Zlomky nádob z nazelenalého skla z Čertovy ruky a jedna 
z jejich pravděpodobných podob. Jejich výrobou prosluly 
ve 4.–5. stol. zejména dílny v Porýní, odkud se dostaly 
také do Čech

Železný, mosazí tausovaný hrot oštěpu nebo kopí
z Bezna
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 Kampaň Mince denně mohla být 
naplánována a zrealizována jen díky 
podpoře partnerských firem: společností 
Green Ways, JWT Praha, MediaCom, Na-
tive PR, Country Life, Linea Recta, Symbio 
Digital, AWR studio, Dukase, Willmark, 
STEM/MARK a Hard Rock Café. Mediálně 
kampaň podpoří Česká televize, Český 
rozhlas, Seznam.cz, Railreklam, RENGL, 
AWrádio, Korunka.cz, Rodina.cz. Záštitu 
nad kampaní převzaly Magistrát hl.města 
Prahy, Magistrát města Plzeň a Magistrát 

města Liberec.
 ADRA patří mezi tři největší hu-
manitární organizace v České republice. 
Pomáhá jak při živelných katastrofách a 
jiných mimořádných událostech doma 
i ve světě, tak v zahraničí při realizaci 
dlouhodobých rozvojových projektů, 
jako je podpora vzdělání, zaměstnanosti, 
zajištění zdravotní a sociální péče. V 
České republice ADRA provozuje 10 do-
brovolnických center, která koordinují 
dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobro-

volníci se zaměřují na pomoc zdravotně 
postiženým, dětem a seniorům. 

Více informací: 
webová prezentace projektu: www.
mincedenne.cz, Michaela Kreuterová, 
koordinátorka kampaně Mince denně
mobil:	 734795306,	 e-mail:	 michaela.
kreuterova@adra.cz, Lenka Macoun-
ová, externí spolupracovník, mobil: 
734685197
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Ptám se „proč“ rok poté
Pomalu se blíží podzim a tak bych 
chtěl zhodnotit, co se změnilo v sečení 
neobdělávaných ploch v obcích a jejich 
nejbližším okolí. Hodnocení? Kladné, 
ale rozpačité – malí vlastníci se z 80% 
pohnuli k lepšímu, a i když na sečení 
nemají prostředky, dohodli se s tím, kdo 
potřebuje píci na krmivo, a umožnili 

mu sečení. Proč rozpačité? Jednoduše 
z toho důvodu, že na malé vlastníky 
si došlápnout umíme, ale ti velcí, kteří 
vlastní i potřebnou techniku, se tomu jen 
smějí a neudělali vůbec nic (Povodí Labe, 
zemědělci, a možná by se našli leckde i 
pozemky Obce). Prostě to pak vypadá tak, 
že na malé bič a velké radši nedráždit. 

I přesto si velice vážím snahy vynaložené 
ze strany obce. A tímto jim jako občan 
děkuji. 
P. S.: Doufejme, že i okolí našich vesnic 
jednou bude jako zahrádka a ne smetiště, 
k čemuž je samozřejmě třeba snahy nás 
všech.

Jaroslav BEJR

Loučení s prázdninami — Důně 2012
Letos se na sklonku léta rozhodla malá 
skupinka lidí z místního Sokola, že dětem 
udělají radost a uspořádají cyklistické 
závody v Důních – žádnou krátkou trasu 
jako o Dětském dni na hřišti, ale jízdu 
těžkým terénem a pěknou „štreku“. Mys-
lím, že ten kdo viděl svou ratolest 25. srp-
na frčet tímto terénem mohl být pyšný… 
kola se smekala na uježděné trávě, sem 
tam i bořila do rozježděného terénu… 
prostě závod se vším všudy…. dokonce i 
s předjezdcem, který děti vedl správnou 
trasou do cíle a se „sběračem“, který he-
coval posledníčky. 
 Závod otevřel Veteránklub Kněžmost, 
který se toto léto dal dohromady… 
a tato akce byla jeho první. V zázemí 
závodů bylo vše potřebné… organizátoři 
nezapomněli na pitný režim… pití bylo 
zdarma pro všechny, zdravotnice byla 
připravena, kdyby náhodou došlo k úra-
zu. 
 Také tu byl stan s BESIPEM, kde si 
děti rozšiřovaly své znalosti v pravidlech 
silničního provozu. Všichni závodníci jeli, 
co mohli, aby si mohli na hřišti (kde akce 
pokračovala ) za svůj výkon dojít každý 
pro účastnický list či první tři pro medai-
le.
 Pod lipami na hřišti se od 11 hodin, 
po skončení cyklozávodů pokračovalo 
různými soutěžemi až do večera. Panova-
la uvolněná atmosféra… všichni se dobře 
bavili a při vyhlášení závodů dospělých.
Jízda na kolečku (manželé vezli své milo-
vané ženušky) se kolečka obsazovala ry-
chlostí blesku… a ta jízda!!!  
 Nevěřila bych, že uvidím tolik párů tak 
„blbnout“… kdo tam nebyl neuvěří. Děti 
si mohly zkusit chodit na chůdách…. a 
nejen děti... vzpomínali i mnozí dospělí a 
pořádali mezi sebou závody. K dispozici 
pro děti byla i veliká trampolína, která 
byla stále plná. 
 A kdo dostal hlad, mohl jít ke stanu 
pod lípu si koupit chutnou opékanou 
kýtu a posedět ve stínu lip a pozorovat to 
hemžení okolo. K poslechu hrála hudba, 
která v podvečer zlákala skupinku ma-

stávaly pohádkové postavy… paní, která 
prováděla malování na obličej, vytvořila 
několik nezapomenutelných obličejíčků 
tohoto odpoledne. Během celého dne 
se u stánku TJ Sokol Kněžmost zastavil 
každý… letos totiž Sokol nechal vyrobit 
krásná trika, kšiltovky, lahve, nožíky, a 
další předměty se svým logem a dal je do 
prodeje za symbolické ceny.
 Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na této malé-velké akci, která 
byla naplánována především pro děti a 
pak také pro možnost se sejít, popovídat 
si, zastavit se v tom shonu, který každý z 
nás každodenně prožívá.  
 Tajně doufám, že účel byl splněn… že 
všichni, kteří tam byli, odešli spokojeni 
domů a rádi si vzpomenou na akci „DŮNĚ 
2012“. A až uvidí letáček s pozváním na 
akci „DŮNĚ 2013“, určitě zas rádi dorazí s 
celou svou rodinou.
 Pro malé připomenutí pár fotografií z 
této akce.
                                 

Martina HOVORKOVÁ

minek, která si na hity pořádně zatanco-
vala. Během celého dne se jak v Důních, 
tak i pod lipami potloukal klaun, který 
všechny těšil… a rozesmál, když bylo 
potřeba. Během odpoledne se z dětí 

Malí závodníci při dopoledním závodu projíždějí terénní trasu v Důních 

Malování na obličej se dětem líbilo jako vždy
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Skauti – Návrat ke kořenům 2012
Letos to bylo ve velkém, Skauti, Vlčata a 
Světlušky z Mnichova Hradiště, Dolního 
Bousova a Kněžmosta společně trávili 
14 dnů na starém Skautském tábořišti na 
Mlýnku u Dubé. 
 Byli jsme rozděleni do skupin, ve 
kterých jsme hráli spoustu her, plnili 
různé úkoly a mezi sebou soutěžili.
Každá skupina měla alespoň jednou 
službu, při které plnili spoustu úkolů, aby 
celý den probíhal podle plánu.-:)
 Každou středu jsme šli na výpravu, 
Vlčata a Světlušky na jednodenní a Skauti 
na dvoudenní.
 Vlačata a Světlušky byli na Máchově 
jezeře Skauti na Ronově.
 Druhý týden v úterý, Bára a Róza plnily 
skautský a Eliška světlušácký slib. 
 Jelikož nám vyšlo krásné počasí, 
všichni jsme si to moc užili a těšíme se na 
další povedený tábor.

Martin PAŽOUT

Hasičský dětský den
Hned na začátku bych rád poděkoval 
sponzorům a všem, kteří se podíleli 
jakýmkoliv způsobem na dětském 
dnu. Jen díky vám mohly mít děti 
neopakovatelné zážitky a mohli jsme 
přivést děti z dětského domova, aby si 
to u nás pořádně užily.
DĚKUJI

Přípravy na hasičský dětský den se již 
plánují od února a ukončení je v měsíci 
říjnu. Celá akce je založena na finan-
cování z peněz dobrovolných hasičů z 
Kněžmosta a sponzorů.
 Teď již k samotnému hasičskému 
dětskému dnu. Začali jsme ve 12 hodin 
hrami pro děti, v tomto čase jsme stihli 
ještě ukázat práci hasičů ze Škody Auto, 
leteckou bitvu modelů letadel, ukázku 
Zumby, tankovou bitvu a pro děti jsme 
udělali obrovský kopec pěny. Potom 
nastoupila zpěvačka Petra Černocká, 
která vtáhla do svého vystoupení nejen 
děti, ale i dospělé. Po ní přišli na podium 
dětské mažoretky Kopretinky a taneční 
vystoupení taneční skupiny Unser Denc-
er. 
 Opět jsme pro děti udělali dětskou 
tombolu a také jsme předali několik dárků 
dětem z dětského domova. Následoval 
seskok parašutistů. Poprvé jsme mohli 
také představit ukázku agility. Z čistého 
nebe se najednou vynořila historická 
letadla. Opět na scénu přišla ukázka zá-
sahu hasičů ve volné výšce. Následovalo 
šermířské vystoupení Pánů z Michalovic. 

Nakonec jsme nastoupili sami před publi-
kum a předvedli jsme zásah na hořící vůz. 
Na požádání rodičů jsme ještě udělali 
podruhé velký kopec pěny.
 Během dne byly připraveny atrakce, 
nafukovací hrad a skluzavka, jízda ve 
čtyřkolce, laserová střelnice armády ČR. 
Mohli jste zhlédnout hasičskou, policejní 
vojenskou techniku. Také přijely dakary 
Liaz a Tatra, mohli jste si prohlednout 
nové pásové traktory a nejmodernější 
sanitní vůz.
 Také jsme letos měli připravený přelet 
vojenských letounů JAS 39 Gripen, jelikož 

u této ukázky není výsledek vždy jistý, tak 
jsme to nadávali na plakáty. Bohužel, až v 
sobotu jsme se dozvěděli, že odpovědná 
osoba nepustí kvůli technické závadě le-
tadla do vzduchu. Tak bych se rád všem 
omluvil za neuskutečněný přelet, snad 
někdy příště.
 Tak takový byl hasičský dětský den 
pořádaný spolkem dobrovolných hasičů 
v Kněžmostě.
 Další fotky z dětského dne můžete 
vidět na  http://www.sdhknezmost.
cz/fotoalbum/akce-pro-deti/detsky-
den-2012/   SDH Kněžmost

Řádění v hasicí pěně se ukázalo jako velmi zábavné
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Pozvání k vystoupaní na tomto ročníku přijala zpěvačka Petra Černocká, která zazpívala své známé hity

Rytířské klání patří už také tradičně k přitažlivým součástem programu
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Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
Zásahy a ukázky:

Červenec
5.	7.	2012  technická po-
moc, odstranění spadlého stromu v 
Malobratřicích 
  
Srpen
3.	8.	2012	 požár odpadu v areálu 
Tyresu v Kněžmostě

13.	8.	2012 požár dodávky u hradu 
Kost (mimokrajský výjezd)

15.	8.	2012 technická pomoc, vosy 
v mateřské školce v Kněžmostě

17.	8.	2012 požár lesa u Drhlen

 V letních měsících se výjezdová jed-
notka převážně věnovala přípravám na 
hasičský dětský den.
 Jen se krátce zmíním o požáru lesa u 
Drhlen. Požár byl nahlášen, jako požár 
lesa, u Farského rybníka bude čekat 
spojka. Tak jsme vyjeli na místo setkání, 
na místě čekal pán, že nám místo ukáže, 
bylo to zhruba 150 metrů po pěší cestě 
do kopce a ještě dalších 100 metrů do 
lesa. 
 Nebýt tohoto všímavého pána, který v 
těchto místech připravoval hru pro děti, 
tak by si nikdo ani nevšiml začínajícího 
požáru a byl by nejspíše vidět, až by se 
hodně rozhořel. Sami víme co je to ha-
sit les dva dny. Tím bych chtěl pánovi 
poděkovat, že včas zavolal hasiče a 
ještě na nás počkal a ukázal nám přesně 
místo. Požár lesa se začal šířit od špatně 
uhašeného ohně po výletnících.
 Dne 1. září se náš člen Ondřej zúčastnil 
nejnáročnější mezinárodní hasičské 
soutěže na světě IRON FIREMAN®. Závod 
se uskutečnil v Praze v budově CITY Em-
piria a u nákupního centra Arkády Pank-
rác. Závod se skládal z několika disciplín
:
První disciplína – roztažení hadic

Po startu závodník roztáhne hadice typu 
“B” i s proudnicí na předem určenou 
vzdálenost.

Druhá disciplína – balení hadic

Závodník přibíhá ke dvěma připraveným 
roztaženým hadicím „B“, které naopak 
musí sbalit a umístit do připraveného 
boxu. 

Devátá disciplína – výstup do 26. 
patra

Závodník absolvuje výstup do 26. patra 
budovy CITY EMPIRIA v plné výstroji a s 
aktivním dýchacím přístrojem. Závodníka 
v budově nesmí nikdo doprovázet. 

Výstroj hasiče:

Třívrstvý zásahový oděv (kabát a kalhoty) 
určený pro zásah k požáru uvnitř budovy 
platný pro ČR.
 Přilba určená pro zásah uvnitř v 
budově. 
 Holeňová zásahová obuv určená pro 
zásah k požáru uvnitř v budově.
Izolační dýchací přístroj (není požadavek 
na typ) a maska.
 Náš kamarád se ve veliké (mezinárod-
ní) konkurenci neztratil a výborným 
časem se umístil v polovině startovního 
pole. Gratulujeme za skvělý výsledek a 
děkujeme za propagaci našeho spolku.

 Na videa a fotky ze zásahu, cvičení a 
ukázek uvidíte na www.sdhknezmost.cz
 Na fotky z hasičského dětského dne 
se můžete podívat: http://www.sdh-
knezmost.cz/fotoalbum/akce-pro-de-
ti/detsky-den-2012

Za SDH Kněžmost Zbyšek ORZECH

Třetí disciplína – přemístění pneuma-
tiky

Závodník musí přemístit pneumatiku tak, 
že jí překulí přes bok od vymezené čáry 
za další připravenou čáru a zpět.

Čtvrtá disciplína – přenesení kanystrů 
s vodou

Závodník uchopí kanystry s vodou a 
přenese je po vyznačené trase. 

Pátá disciplína – přeskok

Závodník přeskočí 2m bariéru b
ez pomoci třetí osoby.

Šestá disciplína – přenesení figuríny

Závodník uchopí figurínu tak, aby hlava 
figuríny směřovala k tělu závodníka. 

Sedmá disciplína – přeskok

Závodník přeskočí 2m bariéru bez pomo-
ci třetí osoby.

Osmá disciplína – nasazení masky

Závodník dostane od rozhodčího masku, 
kterou mu předal na startu a sám si jí na-
sadí a aktivuje si dýchací přístroj. 

Požár dodávky u hradu Kost
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Příspěvek k historii Kněžmostska
Určitě teď nechci vyhledávat údaje o 
každé jedné přírodovědné zajímavosti, 
jež v minulosti regionem proběhla. Tu 
práci si dám teprve, až budu účtovat s re-
gionem, pro zamýšlené Muzeum slavíků. 
Tam se objeví znalí ptáčníci, preparátoři i 
vědci, kteří oblastí prošli stopou, mnohdy 
dost výraznou. 
 Tam se objeví výklady místa Čížovky, 
Čihátka, ale třeba i Stre-nice, jež mají slaví-
ka přímo ve znaku! V galerii, která bude i 
místem scházení se, nebude chybět ani 
mokřad od Koprníku, kde bylo zjištěno 
vzácné hnízdění jednoho z našich čtyř 
slavíků, třetí té váhy v Československu! 
Hlavně proto se místo podařilo zach-
ránit před zavezením a mohlo dožít časů 
moudřejších. 
 Našla by se řada zajímavostí i přesto, že 
nemám Kněžmostsko dostatečně nastu-
dované. Žil jsem jinde. Podrobněji znám 
spíše Dolnobousovsko. Vzpomínám ale, 
když jsem v 80. letech Kněžmost prvně 
uviděl, že mne okouzlil. 
 To ještě u Loučného mlýna sedaly po 
drátech stovky břehulí říčních z tamní písk-
ovny a po pravé straně se od Malobratřic 
vlnily pásy keřů, v nichž dávno přede 
mnou slavný mnichovohradišťský lékař 
a ornitolog Hořice zaznamenal posled-
ního ťuhýka rudohlavého, než ptačí vzác-
nost odlétla kamsi na východ. Dodnes se 

druh do republiky nevrátil. Svoji historii 
v konci století začalo psát i čapí hnízdo 
v lukách na stožáru, který jsme jim post-
avili. I letos bylo při životě. A když jsme u 
dlouhonožců – černí čápi proslavili zase 
les kolem Úhelnice, než o hnízdiště přišli.  
 A pokud bychom chtěli ukročit od 
ptačích křídel třeba ke kytkám, našlo by 
se rovněž pár vzpomínek. A od nich je jen 
kousek k motýlům a tam už třeba zmínit 
řídícího učitele Kropáčka, vyučujícího i na 
zdejší škole. Jaký byl kantor nevím, en-
tomologem však byl významným. Škoda 
jen, že jeho výsledky dopadly, jak dop-
adly. I proto můj sběrový materiál řešíme 
po jistotě už nyní. 
 Bude to čtvrt století, co jsem přišel do 
Kněžmostu. Na lepší si člověk brzy zvykne.  
Ano, řekl jsem to kdysi dokonce v rozhlase, 
je příroda Kněžmostska krásnější. Je k 
neuvěření, že ještě existují místa, kam lidé 
přijdou málo, kde se čas skoro zastavil. 
Hledal jsem totiž slavíka na konci ka-
menné cesty mezi Budami a Lhoticemi, 
staří manželé mi o něm vzpomínkou z vy-
cházek řekli. Nevybyl mi čas v květnu, ale 
když jsem tam dorazil koncem prázdnin, 
užasnul jsem. - Jak jen ona umí - voněla 
vojtěška, nad níž táhli k jihu zářiví a rychlí 
motýli žluťásci čilimníkoví. 
 Viděl jsem dosud jediného, před lety 
na březenských lukách a tady jich k moři 

odlétalo nejmíň deset! Na cestu o kus dál 
padaly žaludy z nádherně trojkmenného 
dubu a v dáli se leskla špice boseňského 
kostela. Kraj veršujícího profesora Brože. 
Pohled stranou ku Kněžmostu odkryl 
Hrádek v plné parádě. A nad ním skupinu 
střapatých křídel odlétajících čápů. 
 Nechávají se stoupavými proudy 
přenášet krajinou a kamenný kopec nad 
Kněžmostkou je jedním z evidovaných 
„výtahů“. Slavíka jsem při okraji polí 
samozřejmě zjistil, měl taky pár dní do 
odletu, tak jsem mu jen přidělil kroužek 
a vyfotil ho. 
 I s jeho tichým koutem, s mezním 
kamenem, potřebně přežívajícím v přítmí 
keřů. Ten by měl jistě dlouho co vyprávět! 
I všechna mě známá místa ostatní, pro 
která jsem do včerejška hledal přívlastek. 
Už nemusím. 
 Vracel jsem se totiž časně ráno od 
Hradiště a vzpomínal všech skládek 
„černých“ i barevných, „divokých“ i 
tichých. V křovích, na konci cest, v lesích, 
příkopech i jinde. A přesto ten kraj má 
zvláštní váhu. Ač tedy není dokonale nád-
herný. Je totiž přívětivý. To je to správné 
slovo. Definice míst, která jsme si vybrali 
k životům. Přijde to někomu málo?

              Pavel KVEREK

Cvičení dětí v sokolovně
ZAČÍNÁME	VE	ČTVRTEK	4.	10.	2012

Srdečně zvu všechny příznivce pohybu a 
legrace na cvičení do naší sokolovny, kde 
bude každý čtvrtek pěkně živo….. bude 
tu totiž probíhat cvičení, a to….

• Rodičů a dětí (2–4 roky) od 16 hodin

• Předškolních dětí (4–7 let) od 17 ho-
din
 V době, kdy děti snadno od pohybu 
odláká televize či počítač, jim můžeme 
nabídnout alternativu… POHYB! Ve věku, 
kdy dítě poznává svět, kdy se učí vy-
cházet s vrstevníky, kdy se učí poznávat 

své tělo, jeho 
možnosti… je 
jakousi povin-
ností každého 
rodiče mu 
umožnit, aby 
p r o s p í v a l o 
zdravě, učilo 
se hrou… 
poznávalo své 
možn os t i …
ne z každého 
dítěte může 
vyrůst vr-
cholový spor-
tovec! Stačí, 
když zjistí: 

že sportování je prima, že se tam schází 
super děti, že hrát fair play se vyplácí, že 
z tréninku (cvičení) odcházejí nabité en-
ergií a dobrou náladou. 
 Je mnoho důvodů proč byste měli 
vést své děti ke sportování… není to 
jen poslední dobou se zhoršující dětská 
obezita. Zdraví je totiž nezastupitelné… 
žádné jiné nemáme, jen to jedno! Proto 
ho svým dětem utužujte co můžete… 
a Vy můžete... a můžete s tím začít u 
nás v Sokole. Od prvních krůčků si Vaše 
zlatíčko může zvykat na pohyb, to není 
málo. Věřte mi.
 Info: martinahovorkacka@seznam.cz, 
tel.: 775680572

Ještě jednou Vás srdečně zvu, přijďte se 
ve čtvrtek podívat.

 Martina HOVORKOVÁ 
(cvičitelka II. tř. RDPD)

Když je hezké počasí, děti využívají také hřiště za sokolovnou
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Sezóna na koupališti v Kněžmostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 15. 
června 2012. Počasí bylo od poloviny 
června relativně stabilní a koupání 
přálo. V úterý 11. 9. byl poslední 
koupací den a o týden později (18. 
9.) jsme vypnuli čerpadla a udělali tak 
tečku za povedenou letní sezónou. 
Celkové tržby byly o 41,2 % vyšší  než 
loni. Nutno připomenout, že loňská 
sezóna byla z hlediska návštěvnosti 
nejhorší ve 13leté historii našeho 
koupaliště. Návštěvnost koupaliště 
závisí na počasí. Největší návštěva 
koupaliště byla v pondělí 20. 8. 2012. 
Tento den se také prodalo nejvíce 
lístků – 280 (absolutní rekord v historii 
našeho koupaliště je 384). Letošní rok 
potvrdil, že se nám vrátili zákazníci, 
kteří v minulých letech vyzkoušeli 
koupání v Mladé Boleslavi. Zajímavá 
je také skutečnost, že se mění struk-
tura prodaných lístků. Poprvé jsme 
prodali více dospělých lístků než 
dětských. Tato změna zřejmě souvisí s 

30. 5. -  montáž nové technologie dávk-
ování koagulantu a výměna čerpadla u 
MB

15. 6. -  1. koupací den, zahájení koupací 
sezóny

6. 7. -  maximální změřená teplota vody 
VB - 27 °C a MB - 29° C

20. 8. -  nejteplejší den (největší návštěva 
koupaliště), ve stínu změřeno 33,5 °C

11. 9. - poslední koupací den sezóny 
2012

18. 9. -  ukončení sezóny 2012

Pro další léta si můžeme přát dostatek 
slunečných a teplých dnů, a tím i mno-
ho spokojených návštěvníků našeho 
rekreačního zařízení.
     

Jiří LEHEČKA

oblíbeností dětského brouzdaliště, které 
bylo vybudováno v loňském roce a naši 
návštěvníci si ho nemůžou vynachválit. 
Je nemožné spočítat přesně rekordní 
návštěvu, protože držitelů permanentek 
bylo v letošní sezóně 180 a dětí, které ne-
musí platit, bývá na koupališti opravdu 
hodně. Odhadem se letošní nejvyšší 
návštěva koupaliště v odpoledních hod-
inách pohybovala okolo 400 návštěvníků, 
a to dne 20. 8. 2012. V letošním roce in-
vestovala naše obec finanční prostředky 
do vylepšení technologie čištění vody. 
Tato investice se nám vyplatila, protože 
i v období největších návštěv byla voda 
ráno průzračně čistá a chlór v ní nebyl 
cítit. Je potěšitelné, že fungování našeho 
koupaliště je pro obec prioritou a že 
občanům Kněžmosta a okolí můžeme 
nabídnout kvalitní letní koupání. Pro 
zajímavost uvádím pár údajů z letošní 
sezóny: 
25. 5. -  napuštění velkého bazénu a  
brouzdaliště

ZUMBA S TERKOU

Cvičíme v těchto časech:

PÁTEK	19–20	hod	
Sokolovna Kněžmost: zumba cardio

NEDĚLE	17.30–18.50	hod	
Sokolovna Mn. Hradiště: zumba redukce váhy s posilováním

Nabízíme možnost inzerce ve 
Zpravodaji obce Kněžmost

Ceník inzerce:
1 strana (181 x 244 mm): 600 Kč

1/2 strany (181 x 122 mm): 400 Kč
1/4 strany (85 x 122 mm): 250 Kč
1/8 strany (85 x 61 mm): 150 Kč

zpravodaj zari.indd   20 9/26/12   3:05:52 PM



Zpravodaj obce Kněžmost 21

Spokojený domov nabízí 
kurzy šití pro děti i dospělé
Spokojený domov, o.p.s., se rozhodl 
navázat na úspěšnou Letní hadrovou školy 
Hany Rejzkové v domě s pečovatelskou 
službou (DPS) v Kněžmostě a nabízí další 
kurzy šití, tentokrát nejen pro děti, ale i 
pro dospělé.
 Kurzy pro děti od mladšího školního 
věku budou v dílně DPS Kněžmost 
probíhat každou středu od 14.30 hod 
do 16.00 hodin. Bude se jednat o tex-
tilní tvorbu, barvení látek, vymýšlení a 
tvoření modelů oblečení na sebe, šití na 
šicím stroji. V kroužku může pracovat 
maximálně 5 dětí. Cena jednoho sezení 
činí 60 Kč za osobu. Kroužek má 10 lekcí.  
V případě naplněné kapacity je možné 

dle dohody s rodiči nabídnout kroužek i 
v dalších dnech pracovního týdne.
 Kurzy dospělé jsou určeny 
začátečníkům a mírně pokročilým ženám, 
dívkám i mužům. V dílně v DPS Kněžmost 
budou probíhat každou středu od 16.30 
do 18.00 hodin. Jedná se o textilní tvor-
bu, barvení látek, vymýšlení a tvoření 
modelů oblečení na sebe nebo pro děti, 
šití na šicím stroji. 
 Náplní kurzu šití je také zhotovení sé-
rie praktických vzorníků z kategorie „Jak 
na to?“, např. jak postupovat při výměně 
zipu u riflí, kalhot, sukně, jak zkrátit kalho-
ty, jak všívat límce, rukávy, jak zhotovovat 
kapsy, polštáře atd. V kurzu mohou pra-

covat maximálně 4 osoby. Cena jednoho 
sezení činí 105 Kč za osobu. Kurz má 10 
lekcí. 
Termíny obou kurzů:
− v letošním roce: každá středa od 10. 
10. 2012 – 12. 12. 2012 
−	 v	 roce	 2013: každá středa od 10. 1. 
2013 – 20. 3. 2013 (mimo 13. 3. – jarní 
prázdniny)
 Přihlásit se je možné v kanceláři 
Spokojeného domova v DPS Kněžmost. V 
případě nepřítomnosti vhoďte přihlášku 
do schránky nebo volejte na tel.: 773 503 
814.	Přihlásit se lze i e-mailem na adrese 
rejzkova.hana@seznam.cz.
      

Hana REJZKOVÁ

Na prázdninovém kurzu šití si dívky vlastnoručně ušily povlak na polštář, tašku a šaty
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Uzávěrka	příštího	čísla	ZPRAVODAJE	je	6.	12.	2012

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu:
91 let  Irma VERNEROVÁ, Kněžmost
90 let  Emilie PRŮŠKOVÁ, Úhelnice
75 let  Jiří DRAGON, Kněžmost
75 let  Josef JÁCHYM, Kněžmost
70 let  Marie RÝDLOVÁ, Kněžmost-
65 let  Jaromír BRZOBOHATÝ, Suhrovice
65 let  Antonín EBERT, Kněžmost

V měsíci listopadu:
93 let  Jiřina CIDLINSKÁ, Chlumín
65 let  Vlasta NOHYNKOVÁ, Úhelnice
65 let  Otakar KRÁL, Drhleny
65 let  Zdeněk PURM, Kněžmost
65 let  Ludmila HORÁKOVÁ, Malobratřice

V měsíci prosinci:
90 let  Václav NEJEDLÝ, Kněžmost
80 let  Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Býčina
70 let  Miloslava ČESÁKOVÁ, Kněžmost
65 let  Václav JANCÁK, Drhleny
65 let  Miloslav PETRTÝL, Suhrovice
65 let  Ladislav KYNZL, Malobratřice

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

NARODILI SE…

18. 04. 2012  Vojtěch NOVÝ, Úhelnice
03. 05. 2012  Agáta KYZYVÁTOVÁ, Čížovka
29. 05. 2012  Barbora ZAJÍCOVÁ, Drhleny
09. 06. 2012  Anna DRDOLOVÁ, Kněžmost
05. 07. 2012  David POKORNÝ, Čížovka
13. 07. 2012  Milan KRUCKÝ, Kněžmost
17. 07. 2012  Barbora CHMELOVÁ, Malobratřice
05. 08. 2012  Lucie KOPRNICKÁ, Malobratřice
13. 08. 2012  Ondřej KALISTA, Býčina
19. 08. 2012  Martin HNÍZDIL, Kněžmost
16. 09. 2012  Hana PALACZUKOVÁ, Chlumín

ZEMŘELI…

20. 06. 2012  Patrik ADAM (*1993), Kněžmost
08. 07. 2012  Štěpán BYSTŘINEC (*1948), Čížovka
20. 07. 2012  Jiří STEJSKAL (*1935), Kněžmost
20. 08. 2012  Jindřiška GINZLOVÁ (*1927), Suhrovice

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

JUBILEUM OSLAVÍ ...
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 15–17 týdnů, cena 159–170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v	neděli	21.	října	2012
Kněžmost	–	u	tenisových	kurtů	–	v	16.40	hod

Případné bližší informace – tel.: 728605840,
728165166,	415740719

OMLUVA
V minulém čísle Zpravodaje bylo chybně uvedeno 
datum úmrtí pana Václava PITRA (*1947)ze Solce. 
Místo chybného data 24. 2. mělo být správně uve-
deno 30. 5. 2012. Dotčené rodině se upřímně om-
louvám.    K. Pospíšilová

VÝKUP
MOŠTOVÝCH
JABLEK
VÝHODNÁ CENA

OD DO
PO 15-18
ÚT  15-18
ST  15-18
ČT  15-18
PÁ  15-18
SO  14-18
NE  14-18

VÝKUPNA:   Vl. Červinka
       Hradišťská 43,   
       Kněžmost
Informace na výkupně

tel. 731 626 620
1,40 Kč/kg

Nevykupujeme nahnilá a letní jablka
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