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Víte že ...Úvodní slovo

Nový pavilon mateřské 
školy vyrostl na zahradě za 
10 měsíců. Potřebné 
finance obec získala z  ROP 
(regionálního operačního 
programu) střední Čechy

 Je to 
n e v d ě č n á 
práce. Nikdy 
se mi do ní 
nechce. Zvlášť 
ve chvíli, kdy 
je dva dny po 
uzávěrce a já 
o p a k o v a n ě 
o b e s í l á m 
opozdilce a lou-

daly. Řada do-
brých duší prostě zapomene, obratem 
však pošle článek i s fotkami, někdo 
odpoví s omluvou, že dodá hned zítra. 
Jsou tací, kterým to nevyjde sem tam a 
pak takoví, kterým musím připomínat 
termín dvakrát a stejně je pak den po 
uzávěrce urgovat znovu. A přece je 
mezi námi tolik lidí, kteří mají co říct! 
A přece je tu množství aktivit! Jen je mi 
podezřelé, že o tom nikdo nenapíše. 
 Díky panu Foglovi se mi dostaly 
do ruky zpravodaje jiných obcí. Mu-
sím zmínit například Bousovák a v té 
souvislosti dolnobousovské fotbalisty, 
kteří mají ve svém kádru přímo sp-
isovatele! Podrobně informuje o zá-
pasech, celou jarní či podzimní část 
ligy probere systematicky zápas po 
zápase včetně statistiky gólů jejich 
tvůrců! I u nás chodí na fotbal početné 
obecenstvo, takže by si takový článek i 
u nás spousta lidí přečetla. Co myslíte, 
hoši fotbalisti?
 V neratovicím periodiku mě zaujala 
rozsáhlá část věnovaná inzerci. Přesto, 
že ceny za inzerci jsou ve Zpravodaji  
obce Kněžmost minimální, inzerenti se 
nehrnou. Asi už všechno máme. Sobo-
tecká tiskovina je zaměřená hodně na 
kulturu. I od nás se například jezdí do 
boleslavského divadla na pravidelná 
abonentní představení. Možná by i 
nás– nediváky –zajímalo, jak to probíhá 
a co zajímavého bylo na programu. 
Třeba bychom se i přidali… Takže 
pište, těším se na vaše příspěvky.

Mgr. Kateřina Pospíšilová
kacka.dole@seznam.cz

… ve čtvrtek 1. září byla otevřena přístavba mateřské školy s kapacitou 27 dětí,
… Lesopark Důně byl oceněn 3. místem v soutěži „Park roku 2011“ a zároveň získal 
zvláštní cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
…je před dokončením parkoviště v ulici Na Mlejnici a společnost SaM začne budovat 
chodník na Žantov a následně v ulici Bakovská,
… probíhá oprava věže kněžmostského kostela, na kterou obec přispěje částkou 120 
tisíc Kč,
…během prázdnin byla na zahradě základní školy vysazena nová zeleň a také up-
ravena stávající,
…zadali jsme vypracování studie na realizaci dětských hřišť Kněžmostě a v Drhlenách, 
postupně dojde i na ostatní místní části,
… ještě v letošním roce se chystáme na úpravu místa pro kontejnery na tříděný od-
pad před budovou prodejny COOP?

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce
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opakujeme i zde, na stránkách Zpravoda-
je) a v takovém případě se ozvat nebo 
reagovat zavoláním na policii.
 Abychom viděli také pozitivní věci, 
pro dobro obce naopak pracuje řada 
lidí, kteří se snaží občanům něco přinést 
a kterým bych chtěl takto poděkovat. 
Alespoň několik z nich zde zmíním. Začal 
bych u naší knihovny. Když se stěhovala 
a nastoupila do ní jako nová knihovnice 
Ivana Cenefelsová, bylo mnoho lidí, 
kteří upozorňovali na nevyhovující 
prostory a možnou problematičnost je-
jího fungování. Myslím, že přes určitou 
stísněnost současných prostor lze říct, že 
to, co v nich paní Cenefelsová zejména 
pro děti dokáže, zaslouží obdiv a velký 
dík. Tolik besed, rukodělných odpoled-
ní, soutěží a další množství aktivit by 
mohly naší knihovně závidět i mnohem 

větší knihovny s perfektním zázemím i 
přepychovými prostory.
 K dalším lidem, které bych rád zmí-
nil, patří Ing. Honický se svým spolupra-
covníkem panem Jarošem. Každý rok nás 
potěší unikátními výstavami, které ma-
pují historii Kněžmostska. Za sebe musím 
říct, že je začneme v jejich činnosti více 
podporovat a pomůžeme také s propa-
gací výstav.
 Nakonec bych rád poděkoval 
manželům Pokorným, zasloužilým 
pedagogům, kteří odešli s koncem 
minulého školního roku na odpočinek. 
Věřím, že takových správných učitelů 
s přirozenou autoritou a respektem, 
kteří to s dětmi výborně umí, najdeme v 
učitelském sboru víc. 

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

Všímejme si, co se kolem děje

Nová pracovní místa v Kněžmostě…
v první polovině roku 2012 a měla by 
vytvořit nové pracovní příležitosti. 
 Obec Kněžmost tento projekt uvítala, 
protože v současné době je velmi obtížné 
sehnat investora v takto malých lokali-

tách. Věříme, že místní obyvatelé využijí 
nových pracovních příležitostí a ušetří si 
čas a peníze vynaložené za cestu do okol-
ních měst. 

 Nejsem asi jediný, kdo zaznamenal, 
že v naší obci vyrostli a působí van-
dalové. Problém, který mnoho lidí vnímá 
především jako něco, s čím by si měla 
nějak poradit obec. Bohužel, pravomoci 
obce jsou v tomto směru velmi omezené 
a jsou prakticky shodné s tím, co může 
udělat každý jeden občan. I my můžeme 
„pouze“ zavolat policii. 
 V současné době se zpracovává návrh 
na umístění kamerového systému na 
náměstí a také na koupališti, kde zejména 
v letošním roce výrazně přibylo vandal-
ských počinů. Je velice nepříjemné sle-
dovat, co všechno zase zničili, případně 
jaký nepořádek způsobili a je ho třeba 
uklidit.      
 Asi všichni mají pocit určité bezmoci 
v takových chvílích, jediným řešením je 
však nebýt lhostejný (jak stále dokola 

 V září tohoto roku započala výstavba 
rozšíření stávajícího výrobního areálu 
Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. v nové 
průmyslové zóně v ulici Nádražní směrem 
na Koprník. Stavba bude dokončena 

 Doufáme, že takovéto plány budou 
místními občany pozitivně vítány, jelikož 
právě sběrný dvůr i kompostárna v naší 
obci chybí.

    Jitka Bartošová, místostarostka

… a nový sběrný dvůr s kompostárnou
 Snahou obce je i vytvoření sběrného 
dvora a kompostárny. Současný inves-
tor nově vznikajícího výrobního areálu 
přislíbil možnost realizace takového 
záměru a v případě zájmu obce připraví 
i potřebné pozemky průmyslové zóně.  

 Kněžmost — obec nebo městys?
1949. Novelou zákona o obcích se od 
roku 2006 tento statut opět navrací. 
 V současné době je obec městysem, 
pokudtak na návrh obce stanoví předseda 
Poslanecké sněmovny po vyjádření 
vlády. Městys je samostatně spravován 
zastupitelstvem městyse; dalšími orgány 
městyse jsou rada městyse, starosta, úřad 
městyse a zvláštní orgány městyse.    
           

            Jitka Bartošová, místostarostka

Hrušky na OÚ. Věřím, že se této ankety 
zúčastníte v hojném počtu. Pokud vám 
není znám název městys, čtěte dál.
 Městys, nebo také městečko, je his-
torický typ obce stojící mezi městem a 
vesnicí. Status městyse nebo městečka 
uděloval od 13. století panovník, po roce 
1918 ministerská rada. Městys musel mít 
městský charakter a plnit roli spádové-
ho městečka pro okolní vesnice. Statut 
„městys“ přestal být udělován od roku 

Vážení občané,
 obec Kněžmost zvažuje, zda požádat 
o znovunavrácení názvu městys, který 
naše obec v minulosti používala. Tento 
titul můžeme získat zpět již od roku 2006. 
Rádi bychom znali i váš názor, proto jsme 
přichystali anketu. 
 Hlasovat můžete dvěma způsoby, a 
to na našich webových stránkách www.
knezmost.cz nebo pomocí hlasovacích 
lístků, které budou k vyzvednutí u p. 
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 Bude Kněžmost zase městysem?
 Kněžmost v minulosti popužíval název 
městys. Historické označení městys 
(městec, městečko) původně souviselo 
s privilegiem pořádat týdenní a dobytčí 
trhy.Toto označení se přestalo používat 
kolem r. 1950 (ale ne všude) a bylo obno-
veno r. 2006.

 Toto označení dostaly obce, které neb-
yly tak veliké, aby mohly být prohlášeny 
městem, ale ležely na obchodní stezce 
a staly se tak trhovými vesnicemi a tím 
jakýmsi hospodářským centrem mikrore-
gionu. V obci se zastavovali kupci a byla 
zde i větší koncentrace živností a řemesel 
než v okolních obcích. Když se po r. 1850 
začaly stavět železnice, jak státní, tak ob-
chodní dráhy, vtělily c. k. rakouské úřady 
do povolení užívat název městys ještě 
nutnost mít vlastní železniční stanici a 
poštovní úřad. Nádraží měl Kněžmost 
od r. 1884,kdy byla dostavěna Obchod-
ní dráha Bakov nad Jizerou - Kopidlno, 
poštovní úřad zajistil na přelomu 19 a 20. 
století pan Josef Just z č. p. 13 na bývalém 
tržišti, dnes zvaném Na Františku. Ten ve 
svém domku vyčlenil jednu místnost pro 
poštovní úřad a zprvu sám dovážel poštu 
z Mnichova Hradiště. V dnešní termi-
nologii by se městys dal označit jako spá-
dová nebo středisková obec, případně 
obec s rozšířenou působností.

A nyní trochu historie.

 Kněžmost jako trhová ves vznikl před 
téměř tisícem let při knížecím mostě a 
celnici na křižovatce zemských stezek. Od 
východu (od Solečku) přicházela stezka 
z Charvát (okolí Jičína), od jihovýchodu 
(od Brodku) přicházela stezka od Mla-
dé Boleslavi, na Žantově překračovaly 
po knížecím mostě Kněžmostku a za 
Kněžmostem pokračovaly k Mnichovu 
Hradišti, tehdy ještě jen osadě Rybitví 
(dnes součást Mnichova Hradiště), kde 
se za brodem dělila na směr do Pšovska 
(k Mělníku) a na západ a sever na Český 
Dub a k Liberci (do Záhvozdu a Lužice) V 
bažinách v okolí mostu vedly stezky po 
hatích (svazky slabých větví) a vozovka 
byla složena z kulatiny. Kuláče o průměru 
cca 20 cm se nazývaly mostiny. Ze stejné 
kulatiny byla i vozovka na mostech – pro-
to mostiny. 

 Zbytky hatí z borových větví i se 
šiškami jsme našli při hloubení základů 
pro nový školní pavilon vedle staré 
školní budovy (v 80. letech 20. století), 

1603). Jedná se o tiskovou chybu, pečeť 
neodpovídá ani písmem, ani slovem 
Miestyc začátku 17. století.  Skutečnou 
dataci jsem si ověřil v Památníku národ-
ního písemnictví v Praze ve Strahovském 
klášteře v Eichlerově sbírce městských 
pečetí, kde jsou zachovány otisky všech 
tří městských pečetidel, dnes bohužel 
ztracených.)

 Pravděpodobně změna regulí pro 
přiznávání statusu městyse po r. 1850, 
kdy se začaly stavět železnice, jak stát-
ní, tak obchodní způsobila, že o statut 
městyse Kněžmost přišel – chyběla mu 
totiž železniční stanice a pošta. Železniční 
stanici získal v r. 1884, kdy byla dostavěna 
Obchodní dráha Bakov nad Jizerou – Ko-
pidlno, poštu zařídil až na přelomu 19. a 
20. století Josef Just z č.p. 13 na bývalém 
tržišti, dnes Na Františku. Do jaké míry 
Kněžmost označení městys používal, 
nevím, jediné označení Kněžmosta jako 
městys jsem našel v r. 1932 (internet, por-
tál Wikipedie).

 Po r. 1964 se započalo se slučováním 
obcí, ke Kněžmostu se připojily okolní 
obce a nejspíš od té doby se možná 
používal název středisková obec. Po 
spojení MNV Kněžmost a MNV Boseň r. 
1988 vznikla největší středisková obec 
ve Středočeském kraji. Po r. 1990 se osa-
mostatnila Boseň s okolními obcemi a 
Branžež s Novou Vsí. Označení středisková 
obec bylo po r. 1990 zrušeno.  Po r. 1990 
došlo k navrácení městského statutu 
některým městečkům, která o ně přišla 
reformou státní správy v r. 1787. Nejbližší 
z nich je Dolní Bousov.

Použité materiály:
1 - Dr. Josef Vítězslav Šimák: Dějinné 
paměti okresu Mnichovohradištského,  
Praha 1917.
2 - Dr. J. V. Šimák: Soupis památek his-
torických a uměleckých,  Praha 1930.
3 - Eichlerova sbírka městských pečetí,  
Praha - Strahovský klášter - Památník 
národního písemnictví.
4 - Článek paní redaktorky Lady Nejedlé 
ze  22. listopadu 2004 v Mladobole-
slavsku:  Jak se Kněžmost stal díky poště 
městysem. Zpracováno podle korespon-
dence O. Justy a vyprávění poštmistra V. 
Justy.
5 - Internet, portál Wikipedie a další.

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

na mostiny narazil bagr při hloubení rýhy 
pro vodovodní potrubí na Žantově před 
starou benzínovou čerpací stanicí u mos-
tu přes Kněžmostku. V místě nálezu mos-
tin stojí dnes u silnice požární hydrant.  
Na nevysokém sprašovém návrší, zvaném 
dnes Na Františku, v místě obou školních 
budov bylo tržiště a na něj navazovalo 
na severozápadě současné náměstí,  te-
hdy ještě s dvojnásobnou rozlohou. Na 
severovýchodě je ohraničovala Růžová 
ulička, která byla tenkrát ještě hlubokou 
bahnitou roklí, která pokračovala v místě 
dnešní Sobotecké ulice do Kněžmostky, 
do níž ústila zhruba v místě dnešního 
mostu. Kde ležela knížecí celnice dosud 
nevíme, ač ji hledá již pátá generace 
historiků a archeologů.

 

Městečkem je Kněžmost zván poprvé r. 
1408, městský statut mu zajistil jeho ma-
jitel Vaněk Valečovský z Valečova, když 
se stal nejvyšším komořím království 
Českého za vlády krále Jiřího z Poděbrad 
po polovině 15. století . Městský znak 
dostal Kněžmost zhruba o sto let později, 
v polovině 16. století. Ani povyšovací, ani 
znakové privilegium se bohužel nezacho-
valo, navíc nejstarší pečeť nemá vročení 
(letopočet vzniku).

 Městský statut měl Kněžmost nejspíš 
až do reforem císaře Josefa II., kdy při 
reformách státní správy o něj dekretem 
o městech z r. 1787 přišel. Základním 
předpokladem pro zachování nebo nové 
získání městského statutu byl roční příjem 
nejméně 50  zlatých ročního příjmu do 
městské pokladny. A to se mnoha menším 
městečkům nepodařilo. O městský statut 
nepřišel jenom Kněžmost, ale i Dolní 
Bousov nebo Dobrovice.  A nepomohly 
ani soudní pře, například Dobrovice se 
soudila s císařskou kanceláří dlouhých 13 
let, až do r. 1800 a nevysoudila nic.

 Název městys – ve starší formě Miestyc 
Knieznin Most – je jako opis na nejmladší 
městské pečeti z r. 1803 (tato pečeť je v 
Šimákově Soupisu památek historických 
a uměleckých z r. 1930 datována rokem 
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Komise pro životní prostředí 
konečně začíná mít smysl   

Toho bude využíváno správcem parku, 
kdy jeho požadavky budou s našim 
přispěním průběžně diskutovány na rad-
nici. Objem servisních prací bude značný, 
je třeba si uvědomit, že především sečení, 
údržba cest i vybavení spolkne nemalé 
prostředky. 
 Nesmí se stát, že na Důně „nebude 
zbývat“ a záměr časem vychladne. No a 
zřejmě stejným způsobem bude nutno 
nahlížet na druhou odhlasovanou inves-
tici do krajiny – „zelený pás“. Připouštíme, 
že zde snad náklady nebudou tak vysoké, 
i když pozornosti bude rovněž třeba. 
 Protože se chceme postavit právě i k 
minulým investicím zodpovědně, zajímal 
by nás též názor obyvatel. Do následu-
jícího čísla zpravodaje prosím vyjádřete 
své postřehy a parku začněte v rámci 
pravidel hojněji využívat. 
 Závěrem bych chtěl vyjádřit naději v 
to, že většina z vás uzná, že příšerná sk-

ládka hned „za dveřmi“ naučné stezky jej 
nečiní vzhledným. 
 Čeká nás tedy v budoucnu přemístění 
kompostu jinam, již s jiným režimem. Na 
záměru se začíná pracovat. Příjemnějším 
zjištěním je jistě skutečnost, kolik jen 
vzácných motýlů se velmi brzy vrátilo do 
květnatých luk, jež jsou součástí parku. 
I ony budou vyžadovat zvláštní režim 
sečení, což jen potvrzuje nároky na bu-
doucího správce území, kterým může být 
samozřejmě i podnikatelský subjekt.
 Závěrem jaksi navíc bych chtěl všechny 
spoluobyvatele požádat o trpělivost při 
poměrně hektickém stavebním dění na 
území regionu a je-li to jen trochu možné, 
přeji klidný a úspěšný podzim. Nejlépe s 
nově trefnými a tradičně laskavými verši 
lhotického básníka.

                                      Pavel Kverek    

Na kluzišti politické angažovanosti
tuto část nic nedělá. Kanalizace, chod-
níky, hluk z dopravy, praskající domy. 
Krom posečení trávy je náves celkově 
neupravená, zmiňuje i chybějící dětské 
hřiště. Situaci vnímá tak, že za Žantov 
nikdo nebojuje, příspěvek se neinves-
tuje, tato část Kněžmostu  není uznává-
na. Kousek chodníku prý nic nevyřeší, 
dvanáct žantovských dětí je v nebezpečí. 
Přestože Kněžmost vzkvétá, měli bychom 
pamatovat také na okolí.
 Sám za sebe musím říct, že mnohé 
vidím podobně. Proti kácení návsi jsme s 
Petrem Kořínkem mladším jako členové 
výboru pro životní prostředí na místě 
protestovali, byli jsme odbyti sdělením, 
že vše se znovu osází a dřevo prodá. 
Dnes mám možnost situaci sledovat 
opravdu zblízka a tak se mohu vyjádřit. 
Není v současnosti jisté, zda dotace na 
zvelebení všech návsí dopadne, co však 
lze pro zmíněnou udělat docela snad-
no, postarat se alespoň o odstranění 
výmladků ze stále žijících pařezů, aby 
místo nepůsobilo zdivočele. I chod-
ník má svůj vývoj, již jsem se k němu 

vyjadřoval minule, tedy jen dodám, že 
bezprostředně po jeho realizaci dojde k 
pokračování záměru, směřujícímu k fak-
tickému vyřešení nebezpečného stavu 
zaústěním do návsi.
 Ke kanalizaci mi bylo v minulém ob-
dobí řečeno, že ji lze realizovat až s novou 
výstavbou pod Hrádkem. Protestoval 
jsem proti devastaci významné domi-
nanty zástavbou a obdržel odpověď, že 
se kroky zastaví na první vrstevnici nad 
obcí. Dopravní zátěž měl řešit pláno-
vaný obchvat, v současnosti běží vyhod-
nocování frekvence provozu, spojené 
s hledáním nejvhodnějšího zpomalo-
vacího zařízení v místě a formy kontrol 
dodržování pravidel. Dobrou zprávu jsem 
si ponechal na konec. Rovněž Žantov 
má dnes už osadní výbor, s kterým byla 
navázána spolupráce. Věřím, že postupné 
řešení nejzávažnějších problémů bude 
koordinováno právě s ním a že postupně 
si v tomto volebním období budete mít 
možnost ověřit, že oblasti Kněžmostu 
přilehlé přestaly být opomíjeny.

                                                                                                                                 Pavel Kverek

 Zatímco ve vysoké politice je 
dlouhodobě téměř jedno, co všechno 
si „na ledě“ dovolíte a jak s „hokejkou“ 
naložíte, v komunální politice to tak jed-
noduché není. Je rozdíl pohybovat se na 
vyleštěné ploše pod střechou, anebo na 
rybníku s okraji, kde si můžete dokonce i 
nabrat. My jsme ti z rybníku. Diváci ještě 
nějací chodí a úvodní bully nás zvolna 
směřuje k výsledku. Zakřičet si dnes bez 
obav může už každý a mančaft dokonce 
vybrat, jaký chce. Tleskat zřejmě budou 
fandové, spílat ti druzí. Sám včleněn do 
sestavy, abych důvěry pozbyl co nejméně, 
úkoly se snažím řešit. Kdo za námi nemá 
čas vyrazit přímo, tomu o tom napíšu v 
Novinkách a více pak ve zpravodaji. Obě 
tiskoviny jsou v současnosti již zdarma, 
aby se k informacím přiblížil každý. V 
měsíčníku jsem upozornil na dopis ze 
Žantova a slíbil, že se k němu rozepíši v 
čtvrtletníku. Napsala jej paní Nekvapi-
lová a já obsah v kostce přiblížím.
 Píše o tom, že se na Žantově narodila, 
vzpomíná na mládí i na to, jak třeba náves 
patřila dětem a trápí ji, že dnes se pro 

 Na příště již oslovím slečnu kolegyni i 
pány kolegy, aby si postřehy uvedli sami. 
I jako člen však zůstávám „v obraze“ a 
vím, že je důležité směrem ke čtenářům 
zmínit znovu zejména „Důně“. 
 Co možná nejobšírněji se sezna-
mujeme s dokumentací, chystáme 
připomínky a dotazy, připravujeme se na 
setkání k ukončení prvního roku záruk a 
dílčího vypořádání za prováděný servis. 
I ve druhém roku záruky budeme usilo-
vat o udržení současného stavu tak, aby 
přechod pod „obecní“ správu byl pokud 
možno bezbolestný. 
 Už teď však velmi hlasitě upozorňujeme 
na skutečnost, že po čase převládající 
radosti se za pomyslnými dveřmi for-
mují spíše starosti, které má-li se park 
stát po vzrůstu dřevin opravdu místem, 
kam bude možno zajít s návštěvníky 
Kněžmostska třeba i pro pochvalu, bude 
nutno řešit výrazným finančním zázemím. 
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Nový školní rok 2011/2012
      

Nesmím zapomenout na zástupkyni 
ředitelky - Hanu Bejrovou. 

Vychovatelkami školní družiny jsou 
paní Šárka Svobodová a paní Iveta 
Jirčíková. Letošní školní rok je zahájena 
výuka ve všech ročnících podle Školního 
vzdělávacího programu. Na II. stupni 
školy jsou již dvě učebny vybaveny inter-
aktivními tabulemi. Naše škola se zapoji-
la do projektu Peníze EU do škol, díky 
němuž jsme vybavili zatím další tři třídy 
na prvním stupni školy interaktivními 
tabulemi. 

 Díky dokončení a otevření přístavby 
mateřské školy v Sokolské ulici se mohla 
tzv. zelená třída, která dva roky sídlila 
v pavilonu II. stupně ZŠ, přestěhovat 
a tím uvolnila prostor, ze kterého nyní 
postupně zařizujeme odbornou učebnu 
na výtvarnou, hudební a dramatickou 
výchovu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
zástupcům Obecního úřadu v Kněžmostě 
za jejich pomoc při zvelebování školy. 
Přes prázdniny byla upravena osázením 
stromů a keři zahrada v atriu.

 Rada rodičů objednala venkovní ping-
pongový stůl, který bude v brzké době 
na zahradě instalován a který budou 
moci ve volných chvílích všichni žáci 
využívat. Touto cestou děkuji za spolu-
práci i radě rodičů. Závěrem bych chtěla 
popřát všem žákům, jejich rodičům a 
všem zaměstnancům školy úspěšný nový 
školní rok.  

Mgr. Ivana Veselá, ředitelka školy

 
Veškeré dění naší školy můžete sledo-

vat na www.zsknezmost.cz.   

Velmi uvítáme i Vaši osobní účast 
na veškerých akcích, ve kterých se žáci 
školy angažují a připravují je pro vás. 

V letošním roce bude třídní učitelkou 
1. třídy paní Mgr. Aneta Šoltysová, 2. 
třídu spojenou z 1. A a 1. B bude mít Mgr. 
Vendula Svobodová, třeťáky si vede od 1. 
třídy paní Mgr. Květa Bartoňová, čtvrtou 
třídu povede  paní Mgr. Jana Daňková a 
třídní páté třídy je Mgr. Marta Pažoutová.  
Na druhém stupni je pedagogický sbor v 

tomto složení: Jaro-
slava Doležalová, 
Mgr. Jiří Lehečka,  
Mgr. Kateřina Kvap-
ilová – vyučující 
matematiky, Mgr. 
Otakar Slanař – 
aprobace český 
jazyk a německý 
jazyk, Mgr. Alena 
Brixí – nově výcho-
vný poradce, a paní 
Jana Kubová, která 
bude vyučovat od-
borný - volitelný 
předmět základy 

a d m i n i s t r a t i v y . 

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 
159 žáků. 

Deváťáci všem 26 prvňáčkům předali 
květiny a odvedli je do jejich1. třídy. 

Knihovna je pro každého
Lítkovice, který přifrčel v plné rychlosti a 
přivezl několik dětiček. 
 Tyto akce jsou pro vás čtenáře 
připravovány v rámci knihovny. Dá se 
zde trávit volný čas s knihou, ale i v 
podobných dílničkách, které během roku 
nabízíme. A nejen to, můžete využít i 
nabízených podvečerů v podobě besed a 
jiných kulturních akcí. Stačí sledovat we-
bové stránky 
http://knihovna-knezmost.websnad-
no.cz

Milí čtenáři,
 vítejte v novém školním roce. Prázdn-
iny utekly a tak můžeme mapovat. V let-
ním období jsme se sešli s některými z vás 
na dvou Prázdninových dílničkách. Na In-
diánské dílničce se sešlo 18 dětí a několik 
dospěláků. Pobavili jsme se, vyráběli 
malovaná trička, náramky přátelství, 
čelenky a plnili úkoly o Náčeníka kmene. 
Ač unaveni, ale v dobré náladě jsme 
se rozešli s pokřikem známého indiá-
na………….hádej.

 Druhou dílničkou byla výroba lněných 
obalů na knihy. Dvanáct dětiček se vrhlo 
do tvoření s barvičkami a vznikaly zajíma-
vé obrazce. Někteří jedinci si poradili i s 
jehlou a nití. Zdatnější si udrhali i záložku. 
Vše uklidit, umýt sebe i okolí a vyrážíme 
domů. Budeme mít na co vzpomínat.
 Děkuji Daně Fialové, že se těchto 
dílniček ujala jako pomocník při výrobě. 
Děkuji maminkám za trpělivost a pomoc 
při vyrábění. 
 Velký obdiv patří cyklistickému oddílu 

Nová interaktivní tabule ve 2. třídě

Letos zahájilo školní docházku 26 prvňáčků
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6 Zpravodaj obce Kněžmost

NEZAPOMEŇTE, že se blíží uzávěrka fotografické soutěže.

Hezké prázdniny      
             
       hledáčkem fotoaparátu

soutěž o nejzajímavější fotografii z letních dnů

Fotografie můžete nosit do 23. září 2011 
do knihovny.

Během prázdnin pořádala knihovna tvořivé dílny. Děti vyráběly záložky a obaly na knížky.
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Co nám zajímavého nabídne měsíc říjen…
                                               
Druhým rokem se v naší knihovně účastníme akce 
„Týden knihoven „ tvoříme program  pro čtenáře, ale i pro ty, kteří přemýšlí o tom,  jestli  knihovnu navštěvovat.
Nabídky jsou různorodé a tak i časové rozmezí se prolíná v průběhu dvou týdnů. 

 
 
3. – 14. října je pro vás připravena registrace pro rok 2011 zdarma ! ! !   
   

TÝDEN KNIHOVEN
OBECNÍ KNIHOVNA KNĚŽMOST

7.října v 9:00
9. třída kněžmostské ZŠ navštíví Filmový festival „Moudrost stáří na plátně“ v kině Saturn v Mnichově Hradišti. 

8.října v 10:00

Zveme veřejnost na již zmíněný Filmový festival, kde naše knihovna   přispěje projektem 
„Literární kavárna v čase dějin“.

10.října v 16-18 hod

Výtvarná dílnička pro děti s Jitkou: Veselá záložka jako pomocník  při čtení  /pro mladší žáky, 60 Kč/.  
Místo: Obecní knihovna                                                       

11.října v 8:00

V základní škole přivítáme paní spisovatelku Ivonu Březinovou, která bude besedovat na téma život K. H. Máchy.

12.října od 16-18 hod

Výtvarná dílnička s Danou: Navrhni si  vlastní obal na knihu za pomocí barev /pro děti od 5. třídy/.                                                                             

14.října od 16 hod

pro děti

Výpravnou pohádka O kominíku Josífkovi, která je plná komínů, střech a poetických písniček. Hrají dva loutkoherci 
s loutkami zvanými manekýni. 
Místo: hala  ZŠ Kněžmost /20kč/.                                                                                                        

14.října od 19 hod

pro každého

Podvečer s folkovou hudbou písničkáře Michala Vaňka.                                                                                                                                           
Místo: hala  ZŠ Kněžmost /40Kč/.

Nabídka z nových knih:

Naučná
Pavel NEDVĚD: Můj neobyčejný život ✷ Tomáš KOUTEK: Nejkrásnější české rybníky ✷ Jiří NÁHLOVSKÝ: Srážka u Kuřívod ✷ Blanka 
ROZKOŠNÁ:  Židé v Mnichově Hradišti a okolí ✷

Beletrie
Oscar WILDE: Obraz Doriana Graye ✷ Olga VILÍMKOVÁ: Učitelkou v Peru ✷ Paul CARSON: Skalpel ✷  Hana ANDRONIKOVÁ: Nebe nemá 
dno ✷ Miguel RUIZ: Pátá dohoda ✷ Čtyři dohody ✷ Luise HAY: Síla ženy ✷ Doreen VIRTUE: Léčení s anděly ✷ Erich M. REMARQUE: Cesta 
zpátky ✷ Dick FRANCIS: Křížová palba ✷ Lindsay DAVISOVÁ:  Železná ruka ✷

Pro starší školáky
Irena Obermannová: Láska a čas ✷ Jacquelina WILSONOVÁ: Miláčkové ✷ Holka na hlídání ✷ Zlaté srdce Trasy Beakerové ✷ Kristin CAS-
TOVÁ: Škola noci 1.–7. díl ✷ František HRUBÍN: Od jara do jara ✷ Věra ŘEHÁČKOVÁ:  Problémy nejen s láskou ✷ Gabriela DUBUCOVÁ: 
Pupíky 1, 3, 4 (komiks) ✷

Pro mladší školáky
David WEST: Dinosauří příběhy ✷ Andrea ERNE: Vše o hasičích ✷ Lodě ✷ HERGÉ: Tintinova dobrodružství -3 díly (komiks ) ✷ Alain JOST: 
Šmoulové na plovárně ✷ PEYO: Šmoulí polévka ✷ Robert De GOOT:  Leonard je génius (komiks) ✷ Jindřiška KRATSCHMAROVÁ: Pohádka 
od rybníka ✷ Werner FARBER:  Příběhy malého indiána ✷ Dagmar GEISLEROVÁ: Vanda, šíleně slavná ✷ Gunter GRUN: Mašinky ✷ THILO: 
Vražda na břehu Rýna (dětská detektivka) ✷ Louis PERGAUT:  Knoflíková válka 2 ✷ Alexandra  FISCHEROVÁ:  Spiknutí za miliony ✷ Bez 
alibi ✷

Naučná pro děti 
Chris Mc NAB: Velká encyklopedie dinosaurů ✷ Andreas JANITZK:  Velký atlas ryb ✷ Herinz SEIMANN: Pavouci ✷

Ivana Cenefelsová
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  Ve snaze zajistit dětským 
návštěvníkům program co nejbohatší 
vystoupilo na vystavěném podiu několik  
tanečních mistrů jako např: tančící psi z 
Mladé Boleslavi, street dance – skupina 
Epidemic, gymnastická škola Martiny 
Wuydové, Zumba Tomic pro děti a ukázka 
tance na trampolínách. K vidění bylo ale 
třeba i bojové umění v podání mladých 
adeptů a mistrů z Universal  Fighters 
Team. Nechyběl ani klaun Fíla, hudební 
doprovod C 4 Limited a dětmi velmi 
oblíbené atrakce.
 Proběhlo rovněž malování na obličej či 
dětská kadeřnická show, zájemci se moh-
li seznámit i s tradiční kovářskou prací, 
řemeslo si ti odvážnější mohli vyzkoušet. 
Hned v sousedství návsi v prostorách ko-
stela byla připravena galerie fotografií. 
Celým dnem provázeli moderátoři Lucie 
Adamcová a Tomáš Vozáb. S příchodem 
večera odstartovala taneční zábava se 
skupinami Citrus (Víkendrock) a Debill 
Heads. 
 Je jisté, že bez přispění sponzorů a 
pomoci celé řady obětavců by výsledek 
nemohl být takový, jaký byl. Všem tedy 
patří velké díky.

za Solínek  o.s. Jitka Bartošová

Ohlédnutí za dětským dnem na Solci

Prázdninová naučná stezka na Koprníku

Vystopuení klauna Fíly na solecké návsi sledovalo velké množství dětí i dospělých

250 dětí, což přesvědčivě ukazuje na 
oblibu akce. K vidění byla živá domácí 
zvířata, ale i ukázka zahradnických prací 
včetně zemědělské techniky, zejména 
traktorů John Deere, New Holland, Claas 
a Svoboda 12. Představeni byli také spor-
tovní holubi. 

 Před koncem školního roku se 
uskutečnil další z dětských dnů v Solci. 
Tentokrát se téma neslo věrně v duchu 
venkova. Představen byl „selský dvůr“, 
kterým se děti mohly projít, splnit dané 
úkoly, za které dostaly čertíka Solínka a 
další ceny. Této stezky se zúčastnilo cca 

 Polovina prázdnin byla téměř za námi 
a tak,  aby naše děti měly na ně hezké vz-
pomínky, maminky jim uspořádaly dne 
26. 7. 2011 ve spolupráci s Osadním vý-
borem  Koprník malou naučnou stezku s 
hledáním pokladu. V jejím závěru si děti 
po náročném odpoledni opekly před 
místní „hasičárnou“ vuřty. Počasí nám 
přálo a tak všichni zúčastnění budou na 
krásné odpoledne vzpomínat. 
 Tímto bych chtěl maminkám a 
mládeži, všem, kteří se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu odpoledne, 
poděkovat.

Mgr. Bc. Ladislav Kilián, 
předseda osadního výboru Koprník
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odměna. Navíc se velmi dobře pobav-
ily při sledování pohádky z představení 
loutkového divadla Štěpána Tučka z 
Mnichova Hradiště, předvedení modelů 
a vzdušného souboje letadel modeláři 
z letiště na Koprníku, ukázky výcviku 
dravého ptactva od p. Petra Malečka z 
Kněžmosta. Dále si mohly zastřílet airsof-
tovou zbraní díky p. Černému z Úhelnice 
a seznámily se s vybavením hasičské cis-
terny SDH Kněžmost. V průběhu dětského 
dne hodovali účastníci na výborných 
klobáskách, věnovaných Uzenářstvím 
Bejr z Kněžmosta.
 Touto cestou bych rád poděkoval 
nejen shora uvedeným osobám a orga-
nizacím, ale i všem členům SDH Koprník-
Násedlnice, kteří se aktivně zúčastnili 
přípravy i průběhu dětského dne. Jsem si 
vědom, že bez všech těchto osob by se 
nám dětský den nepodařil zorganizovat 
v takové kvalitě, jakou, myslím, má. Dík 
patří i představitelům obce za jejich pozi-
tivní přístup k těmto akcím. 
 Nezbývá, než se těšit na příští rok, 
kdy bychom chtěli opět náš dětský den 
uspořádat.

Mgr. Bc. Ladislav Kilián, 
jednatel SDH Koprník-Násedlnice

přeložit o týden, hojná účast dětí i rodičů 
nám byla odměnou za naši snahu. 
 Pro děti jsme připravili spoustu 
soutěží, za jejichž absolvování náležela 
každému z nich sladká i praktická 

Hasičský dětský den na Koprníku

V Solci se hrálo pod javorem   
   Na sto příznivců dechové hudby se 
sešlo v neděli odpoledne dne 14. 8. 
2011 v Solci. Koncert „Bělského decho-
vého orchestru“ se konal pod záštitou 
sousedského klubu Solínek o. s. Malebné 
prostředí solecké návsi ještě více umocni-
lo příjemně prožité nedělní odpoledne.    

 Dne 4. 9. 2011 uspořádal SDH Koprník-
Násedlnice v prostoru před „hasičárnou“ 
na Koprníku již tradiční „Hasičský dětský 
den“. I když jsme museli z důvodu 
předpovědi počasí konání dne operativně 

 Děvčata ze Solínku obsluhovala a pl-
nila přání převážně dříve narozených 
posluchačů. Ti na oplátku odměňovali 
úsměvy a chválou průběh této akce. 
Kdo chtěl, pochutnal si na řezaném 
pivečku, vídeňské kávě nebo výborném 
zmrzlinovém poháru. Při bezmála 

tříhodinovém koncertu si posluchači za-
vzpomínali na známé, krásné písničky v 
podání „Bělského dechového orchestru“ 
pod vedením Václava Hašlara. Již teď jste 
zváni na další ročník.

   Za Solínek o.s.  Jitka Bartošová
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10 Zpravodaj obce Kněžmost

řece. Tábor se velmi vydařil a nám nez-
bývá nic jiného, než přemýšlet nad tím, 
kam pojedeme příští rok.

Tomáš Mahr

horečky, ve které děti mohly za splněné 
úkoly těžit zlato, jež následně měnily za 
dolary. Počasí nám celkem přálo, proto 
nechybělo téměř každodenní koupání v 

Skautský tábor na Berounce
   Náš oddíl se po čtyřech letech rozhodl 
opět vyrazit na vodácký tábor. Na začátku 
července jsme strávili úžasné dva týdny 
na řece Berounce. Plavba začala v obci 
Chrást ležící nedaleko Plzně a pokračovala 
ve směru toku řeky. Děti byly rozděleny 
do tří skupin po cca šesti, z nichž každá 
měla svůj raft s jedním dospělým. 
    Každý den, kdy byla naplánována plav-
ba, jsme urazili v průměru 10 km, což 
bylo, vzhledem k většímu počtu menších 
dětí, tak akorát. Naším cílem nebylo 
zdolat extrémně dlouhé trasy, chtěli jsme 
si cestu v klidu užít. V odpoledních až 
večerních hodinách jsme vždy dorazili 
do naplánovaného kempu, kde jsme ve 
vlastních stanech přespali. Každá skupina 
si také sama vařila. 
   Ještě musím dodat, že nám po celou 
cestu dělal doprovod automobil s kara-
vanem, v jehož řízení jsme se střídali. Ne 
každý den jsme strávili na raftech. Během 
tábora jsme navštívili několik hradů, 
např. Karlštejn či Křivoklát, a podnikli 
spoustu výletů do okolí lokality, ve které 
jsme se zrovna nacházeli. Po celou dobu 
probíhala celotáborová hra ve stylu zlaté 

Pohodový den s hasiči Horní Bousov, Klaudiánově nemocnici za 
přivezení a  představení jejich techniky a 
Policii ČR.
 Ve dvanáct hodin byl dětský den 
zahájen, jako již tradičně začali soutěže 
pro děti, které byli pro děti přístupné 
do třetí hodiny. Letos se nám podařilo 
navázat spolupráci se skauty z Kněžmosta, 
kteří připravili některé soutěže. Jejich 
přístup k dětem byl velice vstřícný a 
děti si mohly vyzkoušet hry z přírody. 
Za splněné soutěže byly děti odměněny 
sladkostmi a drobnými cenami. Letos se 
do soutěží zapojilo přes  260 dětí. Během 
dne přijel pan Jan Stádník ukázat svoji 
sbírku modelů letadel. Svůj stánek s ukáz-
kou různých zbraní předvedli airsofťáci z 
Mladé Boleslavi.
 Po soutěžích pro děti se v okolí 
hasičárny začal odehrávat připravený pro-
gram. Ten začal tanečním vystoupením 
(mažoretky Kopretinky a taneční skupina 
UR Dancers) a pěveckým vystoupením 
místních děvčat, dále pokračoval los-
ováním tomboly, do které byly zařazeny 
všechny děti, které se zúčastnily soutěží. 
Dále byl pak připraven dárek pro děti z 
dětského domova, které jsme letos díky 
sponzorům mohli pozvat a postarat se 
o ně. Po tombole následovala ukázka 
modelářů, kteří se svými modely předvedli 
tankovou bitvu. Dále program pokračoval 
vystoupením kouzelníka MAGIC DUO s 
klaunem. 

věci k celému dni a především stavět 
soutěže pro děti. Před jedenáctou ho-
dinou k naší hasičárně začala najíždět 
hasičská technika, která byla v průběhu 
celého dne vystavena k prohlédnutí. Tímto 
bychom chtěli poděkovat SDH Mnichovo 
Hradiště, SDH Podlázky, SDH Hrádek nad 
Nisou, HZSP Škoda Auto, HZS Mnichovo 
Hradiště, SDH Branžež, SDH Jičín, SDH 

 Devátý hasičský dětský den v 
Kněžmostě je již minulostí. Celý den myslím 
proběhl plynule a bez nějakých vážných 
komplikací. A jak vlastně probíhal?        
 Pro většinu z nás začaly přípravy již 
od středy, kdy se jelo pro skluzavku a pro 
kolotoč, hlavní přípravy probíhaly v so-
botu od osmi ráno, kdy jsme se sešli na 
zbrojnici a začali připravovat potřebné 
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 Po kouzelnickém vystoupení, 
předvedl ukázku vysvobození rukojmích 
z rukou teroristů airsoftový tým z Mladé 
Boleslavi. Poté všichni mávali historickým 
letadlům z Nadace Metoděje Vlacha, která 
přelítala nad prostory kolem zbrojnice, 
po nichž převzal pomyslnou štafetu 
kouzelník MAGIC Alex, který do svého vys-

osob ze dvou havarovaných vozidel po-
mocí hydraulického nářadí. Poté jsme 
dětský den ukončili. 
 Na závěr se zaslouží poděkovat všem, 
kteří se na pořádaní dětského dne podíleli, 
z našich řad především Zbyšku Orzecho-
vi a Tomáši Zimovi, kteří se průběhem 
dětského dne zabývali již od února, dále 
pak všem členům výjezdové jednotky, 
kteří pomohli s průběhem dne, dále 
manželkám a přítelkyním hasičů, skautům 
z Kněžmosta a dalším dobrovolníkům za 
odvedenou práci v kiosku, všem kteří nám 
pomohli se zajištěním dětských soutěží a 
samozřejmě všem štědrým sponzorům, 
bez kterých by tento den nebyl.

 Sponzoři:  Ško-Energo, Středočeský 
kraj, Požární technika Komet, Dekoro, Au-
tozítka, Kautex Textron Bohemia, Hofman 
Elko, Lipraco, Medicare CCP, M.S.B., Auto 
Comercia s r. o., Volf a Ječný, Kovovýroba 
Zbyněk Pokorný, Herngroup CZ, EDAG CZ, 
Kovolak Pavel  Podlipský, Metronet, Škoda 
Auto, Miloš Cidlinský, Obec Kněžmost, 
Dřevoset, HLS Czech, R a D, Agarden, Tyres 
Kněžmost, VOITH, Faurecia Exhaust Sys-
tems, Průmyslové zboží Kobrle, STILL CZ, 
Pivovar Svijany, Řeznictví u Kobrlů, Auto 
Kelly, Bazar Méďa, Kofola, Česká podnika-
telská pojišťovna.

Ondřej Kočí
foto  Petr Pelc

 Za sebe bych chtěl vyzvednout jeden 
zážitek. Na konci hasičského dětského dne 
za mnou přišla jedna z vychovatelek do-
provázející děti z dětského domova s tím, 
že se jde rozloučit a poděkovat za poz-
vání. S ní přišla malá holčička, která byla 
velice smutná. Zeptal jsem se jí, proč je tak 
smutná a ona odpověděla, že se jí nechce 
jet domů a proč už odjíždí kouzelník. Tak 
jsem jí odpověděl, že kouzelník jede za 
dalšími dětmi a určitě na ně nezapomen-
eme a pozveme je na další ročník. Jen díky 
Vám (sponzorům a hrstce lidí) dokážeme 
zpříjemnit jedno odpoledne dětem, co to 
od narození nemají lehké.

Zbyšek Orzech

toupení zapojil jak velké tak i malé diváky. 
Jako poslední ukázka proběhl zásah u do-
pravní nehody, který předvedla jednotka 
SDH Hrádek nad Nisou společně s HZSP 
Škoda Auto a sanitním vozem zapůjčený z 
Klaudiánovy nemocnice, který měl posád-
ku tvořenou zkušenými záchranáři. Jed-
notky předvedly vyproštění zaklíněných 

Setkání „Koprňáků“ se povedlo
nedávných 1. májů dokazují, že se lidé 
uměli a naštěstí dál umí bavit. 
 Fotografie. Tak to bylo  jako když zved-
nete stavidlo vzpomínkám. Tváře lidí, 
které nám tak trochu vybledly, náhle 
ožily. Jedna historka střídala druhou. 
Bylo to úžasné. Při vínečku a dobrotách, 
každá hospodyňka se opravdu předvedla, 
protože těch dobrot, sladkých i slaných  
byly plné stoly, se povídalo moc  příjemně. 
A tak nás těší, že povídání nám vydrželo 
až do pozdních nočních hodin. 

zadostiučiněním a program to naprosto 
vůbec nenarušilo.  Celé odpoledne se 
neslo na vlnách vzpomínek, úsměvů a  
vyprávění. Bylo to úžasné a milé setkat se s 
lidmi, které jsme dlouho neviděli, znovu si 
s nimi povídat a  vzpomínat. 
 Díky „historickým“ filmům ze 70. let 
minulého století, které  natočil Ing. Vlas-
tislav Pažout, jsme se mohli setkat s lidmi, 
kteří s námi již bohužel nejsou. Zazna-
menali jsme,  jak  se Koprník za těch více 
jak 30 let změnil. Tyto filmy, i ty nové  z 

 620 let od první písemné zmínky 
o Oldřichovi z Koprníku, jehož tvrz se 
patrně nalézala ve východní části obce 
Koprník, tak to je jistě důvod k oslavě. A 
tak jsme tedy slavili. K oslavám se sešlo na 
80 „KOPRŇÁKŮ“  27. srpna 2011. Škoda, že 
nás počasí  tak trochu vyšplouchlo. Ve tři 
hodiny jsme oslavy zahájili přípitkem a ve 
stejný moment se dešťové kapky rozhod-
ly zúčastnit také. A pršelo a pršelo. Ale 
skutečnost, že se pozvaní  hosté nenecha-
li deštěm odradit byla pro hostitele přímo 
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 Je nám líto, že paní Volfová, nejstarší 
rodačka  naší vesničky nemohla přijít, 
neboť jí to zdraví nedovolilo, a tak jsme jí 
poslali alespoň po dceři kytičku s přáním 
všeho dobrého.  Ještě jednou děkujeme 
všem hostům, kteří naše pozvání přijali, 
vážíme si toho. 
 Děkujeme panu Jaroslavu Bejrovi za 
sponzorský dar v podobě výborných 
klobás a panu Josefu Beranovi za zapůjčení 
udírny. Spojení  klobásy  udírna, bylo  
vynikající. Děkujeme obecnímu úřadu 
za zapůjčení panelů a kněžmostským 
hasičům za stoly a lavice. Děkuji všem těm 
„Koprňákům“, kteří se mnou toto setkání 
připravovali, kteří napekli, celé odpoledne 
a celý večer se o hosty starali a hlavně 
všem těm, kteří přišli.     
 Dovolím si napsat, že první Setkání 
„KOPRŇÁKŮ“ se vydařilo a věřím, že 
všichni, kdo se zúčastnili,  se mnou souhla-
sí. Ještě jedno podotknutí.

 Pan Josef Brož, básník Českého ráje 
a okolí napsal báseň. Tak tahle báseň 
musí mne, jako rodačku z Koprníku, 
pochopitelně nadchnout. 
 V roce 2007 vyšel ve vlastivědném 
sborníku OD JEŠTĚDA K TROSKÁM článek 
od RNDr. Ivana Šolce o Mikuláši Kop-
erníkovi. A když tento uznávaný fyzik a 
další významní vědci jako František Josef 
Studnička, náš matematik a astronom, 
Camil  Flammarion, věhlasný francouzský 
astronom a filosof, profesor Gustav Gruss 
a další badatelé s velkou přesvědčivostí 
dokazují, že Koprník u Kněžmosta je s 
největší pravděpodobností prasídlem Ko-
perníkova rodu, tak bychom  se nad tím 
měli alespoň pozastavit. 
 My jsme se na našem setkání nad tím 
pozastavili a rozhodli, že nechceme zůstat 
pouze stát.  Co chceme,  vám dáme včas 
vědět.                                             

  Hana Bejrová 

Kněžmost a okolí očima básníka

propagace. Při současných tématech 
již nestačí jen rozvézt plakáty a nechat 
konání výstavy vyhlásit městským ro-
zhlasem. Asi by to chtělo širší záběr, proto 
ještě jednou děkujeme paní Ivě Cenefels-
ové, že nás dala na internet a Facebook, 
aby se k informacím o výstavě dostal širší 
okruh zájemců. 
 Některé materiály z výstavy budou po 
dohodě s paní učitelkou Hanou Bejrovou 
využity k výuce ve zdejší základní škole. A 
jak se vlastní výstava povedla či nepoved-
la, to musíte posoudit jako návštěvníci 
sami.

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

 a člen spolku Rodáků a přátel Kněžmosta

zemřelého starosty 
Kněžmosta. A ještě 
děkujeme paní Ivě 
Cenefelsové za prove-
denou propagaci na 
internetu a Facebooku. 
Téma výstavy a od-
borného poradce nám 
dělal pan PaeDr. Josef 
Brož, učitel v. v.
 A nyní něco k 
výstavě. Název výstavy 
byl Kněžmost a okolí 
očima básníka Josefa 
Brože. Při instalaci 
výstavy jsme se snažili 
seznámit návštěvníky 
nejen s poezií našeho 
poety, ale i s charakteristikou, případně 
historií uvedených míst a upozornit na 
méně známé zajímavosti (skalní okno nad 
hotelem Příhrazy, na novotvar na kmeni 
blízkého habru, zvláštní růst větviček 
na borovicích kolem Obětního kamene 
pod Smrkovcem, vysoký kamenný taras 

pod cestou od 
Krásné vyhlídky 
do Příhraz vr-
cholovými par-
tiemi Příhrazské 
v r c h o v i n y , 
zvaným Hrázka 
a další).
 A jak se pov-
edla výstava? 
Její zahájení 
jsme letos stihli 
v původním ter-
mínu, ale stále 
nám pokulhává 

 Poděkování spolku rodáků a přátel 
Kněžmosta všem, kdo nám pomohli s re-
alizací výstavy ve dnech 3.–4. září 2011. 
Především děkujeme Vítu Pospíšilovi, 
náčelníkovi zdejšího Sokola za zapůjčení 
sokolovny včetně mobiliáře. Nemenší 
dík patří pracovníkům Obecního úřadu 
Kněžmost za pomoc s úpravou materiálů 
(zvětšování, kopírování, tisk). 
 Další dík patří paní Karle Mikešové za 
poskytnutí informací o fungování zdejší 
knihovny v letech 1980–2009 a zapůjčení 
materiálů z různých akcí, včetně materiálů 
o panu učiteli Josefu Brožovi. 
 Dále děkujeme panu Mgr. Ladislavu 
Kiliánovi a paní učitelce Haně Bejrové 
za materiály z Koprníka a informaci o 
koprníku štětinolistém včetně jeho fota 
a popisu, který dal jméno nejen Ko-
prníku, ale i Koprňce (původní název 
Kněžmostky). Dnes se vzácně vyskytuje 
na několika vrcholových lokalitách Jiz-
erských a Krušných hor. Dále děkujeme 
paní porodní asistentce Lence Pospíšilové 
za zapůjčení fota ing. Vítězslava Pospíšila, 

 Koprník a Koperník

V Koprníku stála tvrz.
Žel už není, šel jsem skrz.
Český král prý jako věno
Koprnickým dal ji v léno.

Že však o tvrz málo dbali,
do Polska se stěhovali.

A tam jeden z toho rodu
bojoval i o svobodu,
o svobodu myšlení,

co lež v pravdu zamění.
Když bral hvězdám na míru,

určil středem vesmíru
Slunce.

Zemi nazval planetou,
co nebesa zametou,

když se kolem Slunce točí,
milujíce modré oči.

Hvězdář jménem Koperník
 proslavil i Koprník.
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Jak jsme hledali Hynštu aneb 
začarovaný hrad /perlička z přípravy výstavy/

vou a starou oplocenkou směrem k 
Hynště. 
 Ze zoufalství jsme se po této pěšině vy-
dali a od konce oplocenky jsme již viděli 
první opevnění Hynšty. Zde byla i první 
turistická značka, označující počátek 
objektu. A pak nebyl již problém najít 
zbytek hradu. Stačili jsme ofotografovat 
vše potřebné a vrátili se domů. 
 Když jsem zhruba za dva měsíce 
po této příhodě na Obecním úřadě v 
Kněžmostě zvětšoval materiály o zan-
iklém skalním hradu, po několikerém 
zvětšení plánu hradu jsem zjistil, že uve-
dená odbočka ke hradu je nejméně od r. 
2005 zrušená, ale nikdo se tuto skutečnost 
neobtěžoval opravit na současných turis-
tických mapách, včetně té, která visí na 
rozcestí, kde ze silnice odbočuje cesta k 
Černé louži. Tak není divu, že Hynšta je 
zakletým hradem.

Ing. Theodor Honický, spolupracovník muzea 
a galerie v České Lípě a člen Spolku rodáků

 a přátel Kněžmosta

lní útvary, ale hrad nikde. Když jsme tuto 
pěšinu několikrát bezvýsledně prošli a 
marně hledali odbočku k Hynště, tak se 
setmělo a my jsme jeli domů. 
 Druhý den se hledání opakovalo 
jen s tím rozdílem, že jsme se vyzbrojili 
nejmladším výtiskem mapy Českého ráje. 
Tentokrát jsme odbočili ze Zlaté stezky 
Českého ráje již pod Skuhravou a po 
modré značce jsme dojeli k Černé louži. 
Kolem rybníku Hejtmánku jsme se vrátili 
do Zakopané a hledání započali nanovo.  
 Tentokrát jsme dojeli na rozcestí, kde 
ze Zlaté stezky Českého ráje odbočuje 
modře značená cesta na Krásnou vy-
hlídku, důkladně jsme propátrali okolí, 
ale nalezli jsme jen odbočku, kterou jsme 
bezvýsledně prošli již minulý den. Poma-
lu jsme se otočili a vraceli se k Zakopané. 
Kousek od rozcestí na Krásnou vyhlídku 
jsem si ze sedadla pro spolujezdce všiml 
téměř neznatelné pěšiny, zhruba proti 
odbočce do Srbska, kterou jsme předtím 
přehlédli. 
 Pěšina šla mezi pasekou pod Skuhra-

 Když jsme v polovině dubna 
připravovali materiál na podzimní výsta-
vu, potřebovali jsme také zdokumentovat 
Hynštu. Hledali jsme ji ale dva dny. První 
den jsme zfotografovali skalní okno nad 
hotelem Příhrazy, novotvar na blízkém 
habru a chtěli jsme ještě zfotografovat 
Hynštu. 
 Tak jsme se po Zlaté stezce Českého 
ráje vraceli k Zakopané a hledali modře 
značenou odbočku ke hradu. Protože 
jsme oba nebyli na Hynště značně dlouho, 
nepamatovali jsme si přesně, kde byla 
odbočka ke hradu. 
 Tak jsme několikrát marně projeli 
celý úsek Zlaté stezky Českého ráje od 
Zakopané po nejvyšší bod nad hotelem 
Příhrazy, prolezli každou pěšinu ve směru 
ke hradu, kterou jsme našli, ale hrad 
stále nikde. Ve směru ke hradu jsou ze 
Zlaté stezky Českého ráje dvě odbočky a 
poměrně blízko sebe. U výraznější pěšiny 
je navíc železná patka po zrušeném 
rozcestníku. Na konci této pěšiny jsme 
sice nalezli krásný výhled na okolní ska-

Š astné město, které má kopec! 
Které má kam vzhlížet...

Střednímu Pojizeří. Poeticky konkrétní, 
jako všechny předešlé. 
 Pořadatelům jsem v místě nabídl, 
nechť zpracují požadavek a příští jejich 
píle může být vyvedena i v kvalitnějším 
formátu a za větší publicity. Z vlastních 
zkušeností vím, že několik málo tisícovek 
dokáže snažení umocnit výrazně.   
 Chceme-li zvýšit podporu i takových-
to drobnějších aktivit v regionu, spolek, 
zaznamenávající pro nás minulost, by 
neměl chybět. 

                                                     Pavel Kverek 

která zajímavým způsobem propojila po-
ezii, historii i současnost. 
 Spolek rodáků a přátel Kněžmostu 
využil básní profesora Josefa Brože ze 
Lhotic a přes jejich verše ukázal na konk-
rétní místa v oblasti.    
 Pana učitele jsem potkal o pár dnů 
dřív na vernisáži obrazů jeho již nežijícího 
kolegy Josefa Marka v Mnichově Hradišti, 
kde jsem se o kněžmostské výstavě 
dozvěděl. Přestože nemám přehled, ko-
lik návštěvníků našlo cestu v sobotu či v 
neděli do kněžmostské sokolovny, sám 
za sebe mohu prohlásit, že téma bylo 
výživné a materiály pečlivě posbírané.  
 Výstava mimo jiné proběhla v čase, kdy 
„básník kraje“ Josef Brož vydal za přispění 
ilustrací Olgy Procházkové knížečku Kra-
jinou poezie, věnovanou Českému ráji a 

 Mnozí už možná víte, odkud jsem si 
ten obrat vypůjčil. Zazněl před pár dny z 
obrazovky veřejnoprávní televize, z pos-
ledního dílu putování Květy Fialové a Vá-
clava Cílka po magických horách naší re-
publiky. Jakoby úžasní průvodci stáli též 
na okraji Kněžmostu a taktně pominuli, 
že je sotva městysem a vzhlédli k jeho 
východnímu okraji. 
 A ještě lépe snad ze hřbetu naz-
pátek. Z míst, odkud na hořící Kněžmost 
s hanebným uspokojením hleděli v 
roce 1468 lužičtí křižáci. Že tento bez 
mála třistametrový kopec není též 
magický? Jistěže je! A po mém soudu je 
i nejkrásnějším místem oblasti.
 Téma mi umožňuje velmi pohodlně 
přeskočit do současnosti a přidat pár slov 
o proběhlé výstavě v místní sokolovně, 

ť
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14 Zpravodaj obce Kněžmost

finanční prostředky, protože jiné zdroje 
nejsou. Církevní majetek je nenávratně 
ztracen a od potenciálních sponzorů 
nelze očekávat  mnohasettisícové dary, 
které by se rozplynuly v práci restaurátorů, 
které pokračují po milimetrech. 
 Druhým problémem je skutečnost, že 
hrstka nadšenců, kteří před dvaceti lety 
začali se záchranou kostela, již pro vysoký 
věk značně prořídla. Bylo by zapotřebí  
zorganizovat občanské sdružení, které 
by ve spolupráci s duchovní správou usi-
lovalo o zlepšení stávající situace.
 Třetí otazník vyplývá ze skutečnosti,  že  
v období od 2. světové  války do listopadu 
1989 byla v celé široké oblasti  záměrně  a 
systematicky potlačována náboženská 
svoboda a cíleně zanedbávána péče o 
kostely. Důsledkem je nárůst náboženské 
lhostejnosti, nezájmu  a neznalosti lidí a 
zoufalý stav většiny sakrálních staveb. 
 A je pochopitelné, že z hlediska ducho-
vní správy je podstatně důležitější zastavit 
zkázu kostela v samotném Kněžmostě, 
kde hrozí  zřícení stropu  a v Bosni, kde 
opravená věž nemůže zakrýt v podstatě 
již téměř havarijní stav celého kostela. 
Solecký kostel se tedy – ač neprávem – 
dostává  mimo  oblast hlavního zájmu.
 Pokud nedojde u většiny lidí k 
návratu ke křesťanským kořenům naší 
společnosti, nelze čekat obrat ani na Sol-
ci. Nicméně lze doufat, že se zde v příštím 
roce opět setkáme.  Téma příští pouti se 
už  rýsuje. Pro zájemce jsou zde webové 
stránky www.solec.wz.cz.

Dr. Jan Toman

vysoká, kostel byl  zcela zaplněn, nevadi-
lo ani lešení, které v kostele stojí. Přes tato 
pozitiva se vznáší nad osudem soleckého 
kostela i poutí tři otazníky.
 Především je to fakt, že kostel je  
stavebně-historicky a umělecky nesmírně 
cenný. Z toho plyne, že  záchranné práce 
se musí z rozhodnutí orgánů památk-
ové péče dělat restaurátorským a niko-
liv řemeslnickým způsobem. V praxi to 
znamená, že náklady na opravy jsou 
nesmírně vysoké a práce postupují  
neuvěřitelně pomalu. Současně je to 
však jediná možnost, jak získat od státu 

Solecké pouti na rozcestí?
 Letos už po jednadvacáté se konala 
v sobotu, dne 13. srpna pouť v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie na Solci. Ten-
tokrát s trochu odlišným programem, 
než tomu bylo v předchozích letech.
 Díky iniciativě duchovního správce 
farnosti Boseň, P. Pavla Macha, se podařilo 
pouť zahájit koncertem  komorní  hudby v 
podání dvou mladých umělkyň z Liberce. 
Následovala tradiční mariánská hodinka 
a konečně poutní bohoslužba, celebro-
vaná  J. M. Josefem Szeligou, kanovníkem 
svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. 
Účast veřejnosti byla letos  neobyčejně 

byl otevřen od 13 hodin, tedy hodinu 
před zahájením koncertu) si tu mohli 
připomenout, jak kostel vypadal, než 
začal chátrat, jeho stav v době největšího 
ohrožení, kdy neměl střechu, a jeho 
postupnou obnovu, která probíhá do-
sud. 
 Připomeňme si, že práce začaly 
pořízením nového krovu a střechy (1991–
1992), pokračovaly obnovou všech 
vnějších průčelí (2002– 2006) a v roce 
2007 se přesunuly do interiéru, nejprve 
do sakristie a poté do presbytáře.  
Dokladem současné etapy restaurování 
byly nejen odkryté nástěnné malby, ale i 
lešení, které měli účastníci po celou dobu 
slavnosti na očích.

Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.

Poutní slavnost na Solci
 V sobotu, dne 13. srpna 2011 se kona-
la v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
Solci další obnovená pouť, tentokrát již 
jedenadvacátá. Toto pořadové číslo bylo 
příležitostí k malému k zamyšlení. Hned 
od první z těchto obnovených poutních 
slavností (1990) bylo zdůrazňováno její 
spojení s úsilím o záchranu kostela. V 
té době byl jeho stav dost beznadějný 
a málokdo si dovedl představit, že 
bude skutečně opraven a restaurován. 
Od té doby se mnoho změnilo a byla 
uskutečněna řada etap postupné obnovy 
této významné památky. 
 Proto byla letošní poutní slavnost 
obohacena nejen o koncert vážné hudby, 
ale také o skromnou výstavku fotografií. 
Účastníci pouti a další zájemci (kostel 
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kreativních činností, jako třeba výro-
ba ručního papíru, či svíček. Hry v 
podobě šipkované, bojovky či bobříků 
byly v kompetenci Radky Josefíkové a 
Zdeňka Knoblocha. Výborné jídlo všem 
účastníkům tábora vařila paní Drahomíra 
Černá. Tábor byl všemi účastníky i jejich 
rodiči hodnocen velmi pozitivně, mnoho 
dětí by rádo přijelo do Loučného mlýna 
znovu. Organizátory stál tábor mnoho 
fyzických a duševních sil a tímto bych 
jim ráda prostřednictvím Zpravodaje 
poděkovala. 
                         Petra Černá Rynešová 

Tábor u koní na Žantově
 Ve dnech  9.–16. 8. 2011 v Loučném 
mlýně v JO Kněžmost proběhl II. ročník 
tábora u koní pro 12 dětí od 6 do 13 let. 
Letošním tématem celého tábora byl 
středověk. Náplní tábora bylo každodenní 
ježdění na koních (výcvik na jízdárně, 
procházky v terénu) a péče o ně pod ve-
dením Petry Černé Rynešové a Michaely 
Vitmajerové.  S voděním a přípravou koní 
pomáhaly ještě Kateřina Černá a Tereza 
Hrubošová. 
  Celý tábor připravily a vedly Kateřina 
Josefíková a Karolína Dlasková, pod 
jejichž vedením vzniklo mnoho her a 

festivalu. Zatímco promítané filmy propo-
jují svět mladých a starých, účastníci s 
DMO přiblíží světy zdravých lidí a osob 
se zdravotním postižením,“ vysvětluje 
Novák. Podrobné informace o festivalu 
lze získat na telefonním čísle 773 635 633 
nebo na internetové adrese http://www.
spokojeny-domov.cz/festival.

Petr Novák, DiS.

 A proč se zástupci sdružení rozhodli 
navštívit festival? „Máme k tomu hned 
několik důvodů. Zdravotní postižení a stáří 
spolu často souvisí, velmi nás zajímají os-
udy seniorů a myslíme, že si s nimi máme 
co říct. Těšíme se na promítané filmy i na 
setkání se zajímavými lidmi. Navíc nás 
pojí dlouholetá spolupráce s pořadatelem 
festivalu, kterým je Občanské sdružení 
Spokojený domov,“ 
vysvětluje Kateřina Max-
ová.
 Právě Občanské 
sdružení Spokojený 
domov poskytuje péči 
v domácnostech jak 
seniorů, tak zdravotně 
postižených. Slova 
Kateřiny Maxové pot-
vrzuje i pracovník 
Spokojeného domova 
Petr Novák: „Velmi nás 
těší, že se občanské 
sdružení DMO Pobyty ro-
zhodlo zúčastnit našeho 

 Občanské sdružení DMO Pobyty, které 
pořádá pobytové zájezdy pro dospělé lidi 
s dětskou mozkovou obrnou (DMO), se ro-
zhodlo zúčastnit festivalu Moudrost stáří 
na plátně. Ten se uskuteční ve dnech 7. a 
8. října v Kině Mnichovo Hradiště a kromě 
projekce českých i zahraničních filmů o 
stáří a stárnutí nabídne i doprovodný pro-
gram se zajímavými hosty. 
 Ze spolupráce s Obecní knihovnou v 
Kněžmostě vzešel  projekt Literární kavár-
na v čase dějin,  kde budou návštěvníci 
mít možnost poznávat literární a filmové 
osobnosti a následně v pomyslné kavárně 
budou moci vyhledávat odpovědi na za-
dané otázky a dozvědí se více o těchto 
osobnostech.
 DMO Pobyty budou mít ve foyer kina 
stánek, ve kterém představí své služby 
a přiblíží problematiku DMO veřejnosti. 
„Protože řada našich klientů je na vozíku, 
důležitý je pro nás bezbariérový přístup, 
který je v případě mnichovohradišťského 
kina bezproblémový,“ říká předsedkyně 
sdružení DMO Pobyty Kateřina Maxová.

Filmový festival o stáří 

zpravodaj zari 2011.indd   15 9/20/11   10:51:49 AM



16 Zpravodaj obce Kněžmost

Tenis se dočká vylepšení
 Se stavem tenisových kurtů jsme se 
letos museli trochu prát, ale do další 
sezóny již půjdeme s řadou zlepšení.  
       Nejvýznamnější  bude nový systém 
zavlažování a nové lajny. Výstavba stud-
ny, zavlažování a vybavení sportovišť se 
rozeběhne až na podzim, po výběru do-
davatele. Přeji hezký, sportem naplněný 
podzim.

Vít Pospíšil, starosta Sokola

stejný jako v loňském roce. Hlavně je ale 
tento způsob mnohem jednodušší a pro 
všechny pravidelné hráče pohodlnější.
 Tradičním doplněním letní sezony 
jsou tenisové turnaje. Letos tenisovým 
turnajům Auto Comercia Open (dvouhry) 
– na konci srpna – a  Family cup (čtyřhry) 
– druhý zářijový víkend –  počasí  přálo 
a vše proběhlo ve velké pohodě a ke 
spokojenosti všech účastníků.

 Prázdniny a dovolené jsou ty tam a 
i když si s námi počasí dost pohrávalo, 
doufám,že jste si volných dní užili a vypl-
nili je také sportem.
 Tenisové kurty byly během léta 
poměrně dobře využity a jak víte, byl 
zaveden nový výběr poplatků. Možnost 
jednorázové platby (ve výši 400,- nebo 
900,- Kč) za celou sezónu využilo téměř 70 
hráčů a odhaduji, že celkový výběr bude 

Cvičení rodičů a dětí, 
předškoláků a mladších žáků

cvičit do  Sokola nezůstanou  doma. Každý 
čtvrtek se mohou opět scházet. 
 Moc se na vás těšíme a doufáme, že se 
sejdeme opět v hojném počtu. Letáčky 
s připomenutím, kdy a kde je cvičení, 
naleznete na místním obchodě, na vývěsce 
obecního úřadu, ve školce nebo ve škole.
 Dětem do nového školního roku přeji, 
aby na ně byly paní učitelky hodné a 
školákům „žákajdu“  plnou jedniček!  

 Martina  Hovorková 

přicházejícím podzimem se opět začneme 
za sportem „stahovat“ do hal v sokolovně, 
kde nám vítr ani déšť nevadí. Tak jako každý 
začátek školního roku se pomalu rozjíždí 
různé kroužky dětí. Ani  děti, které chodily 

 Tak, léto je za námi. Někdo si říkal – 
chudáci děti, vždyť jim o prázdninách jen 
pršelo, nemohly dovádět u vody! Ale ač 
počasí nepřálo koupání, tak na různé jiné 
aktivity v přírodě počasí bylo celkem fajn. 
Nemůžeme se přece nechat převálcovat 
špatným počasím.
 Kdo chtěl, uměl si  letošní děštivější  léto 
užít. Vždyť stačilo nazout boty, vzít do ba-
tohu svačinu a pláštěnku a vyrazit kousek 
za naší  vesnici.  Český ráj totiž nabízí to-
lik možností  sportovního vyžití, že nám 
kdekdo může závidět tu jeho blízkost. S 

15–16  hod.  mladší žáci 1.–4. třída, 
(cvičitelka T. Rašínová)
16–17 hod. rodiče a děti  2–4 roky, 
(cvičitelka M. Hovorková)
17–18 hod. předškoláci  4–7 let, 
(cvičitelka M. Hovorková)
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Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
Červen
17. 6. 2011 – požár domu v Mnichově Hradišti
22. 6. 2011 –  odstranění spadlého stromu na Solci

Červenec
13. 7. 2011 – odstranění stromů v okolních vesnicích, úklid po dopravní nehodě i mezi obcemi Buda a Bakov nad Jizerou
16. 7. 2011 – školení jednotky u vody s čerpadly
25. 7. 2011 – požár čarodějnic v Kněžmostě

Srpen 
15. 8. 2011 – školení členů jednotky s dýchací technikou

Září
3. 9. 2011 – ukázka techniky i zásahu na dětském dnu v Kněžmostě 
4. 9. 2011 – ukázka techniky na dětském dnu na Koprníku

 Dne 13. 7. jsme jeli po 22. hodině osobním autem směrem od Bakova na Buda. Těsně před Budy ležel přes půlku silnice strom, který 
byl velmi špatně vidět. Po obhlédnutí situace  jsem nemeškal a zavolal na operační středisko HZS Mladá Boleslav. Operační ihned po-
slal na místo jednotku z Bakova nad Jizerou. Než jednotka přijela na místo, stala se u stromu dopravní nehoda dvou osobních aut se 
zraněním. Kdyby někdo dřív zavolal hasiče (potkali jsme protijedoucí auta), tak by zřejmě k nehodě nedošlo. 
 Na závěr jen chci říct, jestliže se vám něco nezdá, nebo je něco v nepořádku, co by mohlo ohrozit zdraví a majetek, nebojte se 
zavolat na linku 150. Když budete telefonovat, tak se nezapomeňte představit, říct o co jde a kde to je. Operační důstojník (nebo spo-
jovatelka) vám určitě budou nápomocni a vyhodnotí vámi nahlášenou věc.
 Na videa a fotky ze zásahu, cvičení a ukázek se můžete podívat na www.sdhknezmost.cz       

                                                                                                                         Zbyšek Orzech,  Hasiči Kněžmost

AKTUÁLNÍ ROZVRH PRO 
MILOVNICE ZUMBY

KDY:  Pátek 17:00–18:00 hodin
KDE:  Sportovní hala Kněžmost 

………………………………………………

KDY:  Neděle 10:30–11:30 hodin
KDE:  Sokolovna Kněžmost 

Dospělí  65 Kč 
Děti (minimálně 10 let)  65 Kč 

Senioři (nad 60 let)  30 Kč 

Nově připravujeme hodiny zumby i v Mnichově Hradišti a v Praze! 
Více info na www.zumbasterkou.cz

21.–23. října proběhne Zumba víkend v hotelu Gendorf ve Vrchlabí. Zumba, wellness, zajímavé 
přednášky a spousta zábavy.

 Cena: 1.800 Kč (ubytování, polopenze, wellness, cvičení).
 Přihlásit se dá buď přímo na hodině, nebo přes email: terka.outratova@seznam.cz

NOVÉ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

PONDĚLÍ ✿ ZUMBA ✿ cvičí Veronika Krištofíková ❀ od 17 do 18 hodin ❀ 50 Kč.
PONDĚLÍ ✿ AEROBIK ✿ cvičí Lenka Sládečková  ❀ od 18 do 19 hodin ❀ 60 Kč

PÁTEK ✿ AEROBIK s prvky kickboxu ✿ cvičí Lenka Sládečková ❀ od 18 do 19 hodin ❀ 60 Kč
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu

Vážení občané,
        Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o.
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,který se uskuteční:

v sobotu 24. září 2011
dle tohoto časového rozpisu

  9:00 –   9:10      Úhelnice    náves
  9:15 –   9:25      Násedlnice   náves
  9:30 –   9:40      Koprník    autobus.zastávka
  9:50 – 10:00      Býčina    náves
10:05 – 10:15      Kněžmost   ul.Nádražní – před hasičskou zbrojnicí
10:20 – 10:30      Kněžmost            ul.Sokolská (naproti sběr.dvoru-směr hřiště)
10:35 – 10:45      Kněžmost   ul.Příčná u garáží(kotelna byt. družstva)
10:50 – 11:00      Žantov  náves
11:05 – 11:15      Lítkovice  náves
11:20 – 11:30      Chlumín  náves
12:55 – 13:00      Soleček  náves
13:05 – 13:15      Solec  náves
13:20 – 13:30      Malobratřice     náves
13:40 – 13:45      Čížovka  autobus.čekárna
13:50 – 14:00      Drhleny  náves
14:05 – 14:15      Suhrovice  u výrobny těstovin
14:55 – 15:05      Srbsko  náves

      Sběr bude prováděn ambulantním způsobem. tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 
rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovaným pracovníkem naší 
společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

    - Léky všeho druhu včetně mastí
    - Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické     
       přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označeno!! 
    - Zbytky starých barev, obaly od barev
    - Televizory, ledničky, zářivky
    - Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu,baterii článků
    - Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
    - Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:

     1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům                    
         zajišťující sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!   
     2. Občané předloží před předáním občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
     3. Nebude přijat odpad,který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo
          po jejím odjezdu.
     4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na 
telefonním čísle  483 312 403.
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Jízdní řády autobusů
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Uzávěrka  příštího čísla ZPRAVODAJE  je 10. 12. 2011

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
 

JUBILEUM OSLAVÍ ...
V měsíci říjnu:
90 let  Irma VERNEROVÁ, Kněžmost
85 let  Helena KOUŠKOVÁ, Suhrovice
75 let  Hana KUNCOVÁ, Kněžmost
75 let  Daniel KLIČKA, Kněžmost
65 let  Anna REJMANOVÁ, Drhleny
65 let  Petr PROKORÁT, Kněžmost
65 let  Irena KOPRNICKÁ, Kněžmost
65 let  Jana NEZDAROVÁ, Kněžmost

V měsíci listopadu:
92 let  Jiřina CIDLINSKÁ, Chlumín
80 let  Milada ZIMOVÁ, Suhrovice
70 let  Blanka KŘIVÁNKOVÁ, Býčina

V měsíci prosinci:
75 let  Božena PELDOVÁ, Kněžmost
70 let  Marie PAŽOUTOVÁ, Koprník
70 let  Jiřina KOŠKOVÁ, Kněžmost
65 let  Miluše MALÁ, Kněžmost

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

NARODILI SE…
15. 05. 2011  Ladislav KOPRNICKÝ, Kněžmost
28. 05. 2011  Elena BRZOBOHATÁ, Kněžmost
09. 06. 2011  Štěpán KIMA, Kněžmost
15. 06. 2011  Milan KOBRLE, Kněžmost
02. 07. 2011  Nelly ŠVÉDOVÁ, Kněžmost
21. 07. 2011  Anna KOLOMAZNÍKOVÁ, Kněžmost
22. 07. 2011  Václav KUČERA, Kněžmost
23. 07. 2011  Nikola JOHANOVÁ, Násedlnice
31. 07. 2011  Jakub LÁLA, Kněžmost
11. 08. 2011  Nikola ORZECHOVÁ, Kněžmost
22. 08. 2011  Jan HAKEN, Kněžmost

Přejeme šťastný start do života 
našim nejmenším!
***********************************************

ZEMŘELI…
06. 06. 2011  Karel KREJČA, Kněžmost
28. 06. 2011  Václav HLOUŠEK, Úhelnice
16. 07. 2011  Vlastislav ZAJÍC, Solec
27. 08. 2011  Jaroslav ČERNÝ, Býčina
04. 09. 2011  Marie BRZOBOHATÁ, Suhrovice
13. 09. 2011  Ludmila JÁCHYMOVÁ, Kněžmost

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.

 P r o d e j   s l e p i č e k 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, kro-
penatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! 

Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18–20 týdnů, cena 138–148 Kč /ks, 

starší 20ti týdnů 155 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční: ve středu 21. září  2011
Kněžmost - parkoviště u tenisových kurtů 

 v 16.40 hod.

Případné bližší informace: tel 728605840,  728165166,  415740719.

Střecha věže kostela, která je v havarijním stavu, se dočká opravy

Kontejnery na tříděný odpad  budou přesunuty, aby lavičky mohly sloužit plně 
svému účelu
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