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ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 2/2011 zdarma

Víte že ...Úvodní slovo
Ačkoli je 
t e p r v e 
červen, léto 
je jak se zdá v 
plném prou-
du. Bazén se 
rychle plní, 
p l a v e c k é 
p e r m a -
nentky jsou 

nejžádanějším artiklem posled-
ního měsíce, tráva skomírá a 
všichni se potí. Jak je to ovšem 
příjemné pomyšlení, když se zapo-
tíme společně například při takové 
masové záležitosti jako je oslava 
dětského dne, která se uskutečnila 
první červnovou sobotu na hřišti v 
Kněžmostě.    
 Tradiční soutěžní disciplíny 
dostaly nový rozměr, oblíbený 
cyklistický závod zručnosti se 
rovněž povedl, výtvarná dílna 
přinesla nový svěží vítr (jak praví 
klasik), nakonec i loutkové divadel-
ní představení našlo své diváky, 
zejména mezi nejmenšími dětmi. 
Párky, limo, pivo i sladká odměna 
– to vše zůstalo při starém. Rok od 
roku počet dětských návštěvníků 
zvyšuje, letos hravě přesáhl 
stovku. 
 Překvapivé množství účastníků 
– dětí i dospělých – měly i dubnové 
brigády na tenisových kurtech, 
a to je o poznání méně zábavná 
akce. Ovšem zástupy motyčkám, 
ďoubalů, okopávačů a hrabačů 
ukázaly, že když je třeba, i na práci 
se dobrovolníci najdou. Vypadá to, 
že nám svítá na dobré časy. Krásné 
pokračování léta přeje

 Kateřina Pospíšilová. 

... Obec Kněžmost vypíše výběrové řízení na výstavbu chodníků na Žantově a v Bakovské 
ulici a zároveň na výstavbu nových parkovacích míst v Ulici Na Mlejnici najednou, aby 
bylo dosaženo co nejnižší ceny,

... výstavba nového pavilonu mateřské školy rychle postupuje a měla by být téměř ho-
tova do konce července, téměř hotova je střecha a vnitřní omítky, nainstalovány jsou 
okna a chystají se některé venkovní úpravy,

... Obec neuspěla v podaných žádostech o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – 
žádali jsme o obnovu místních sakrálních staveb a zlepšení zázemí kluboven v místních 
částech,

... Obec podepsala smlouvu se zhotovitelem akce Zelený pás a mělo by se začít realizo-
vat v průběhu podzimu,

... Obec otevřela veřejné koupaliště s renovovaným bazénkem pro děti a podle prvních 
reakcí návštěvníků je to velké plus,

... �rma Agarden vysadila nový – živý – vánoční strom a nově osadila zelené plochy 
náměstí, aby se snížila náročnost údržby a celkově se začalo náměstí zvelebovat,

... došlo k další rekonstrukci v tábořišti PEKLO v Nové Vsi a od června je zde již otevřeno 
a vše v provozu,

... se na konci června uskuteční netradiční představení Don Quijote de La Ancha, které 
můžete zhlédnout na hřišti v Kněžmostě,

... má Dopravní podnik Kněžmost nového řidiče ?

Přístavba nového pavilonu MŠ zdárně pokračuje, v září už by sem měly nastoupit 
děti
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 Hlavní problém ale byl, že i přesto, že 
se nádrže podařilo přes noc naplnit na 
cca 40 %, tak po spuštění vodovod ode-
bíral téměř 3x takové množství, než kolik 
je schopen v současnosti dávat vrt (vrt 
cca 3 l/s). Voda tedy nedostačovala ani na 
zásobování Kněžmosta, proto byly také 
místní podniky bez vody až do čtvrtka, 
kdy již mnohé z nich měly problémy 
s výrobou. Naštěstí se situaci do pátku 
podařilo poněkud zlepšit a v průběhu 
dopoledne se začali pouštět naše místní 
části a následně v odpoledních hodinách 
i Buda. Bohužel po noční odstávce 
a následném opětovném spuštění se 
opět projevil nedostatek rezervy v zásob-
nících a byl nutné pokračovat a dokonce 
prodlužovat odstávky v nočních hodinách 
a to až do čtvrtka, kdy se podařilo situaci 
stabilizovat a vše je opět v normálu. Suma 
sumárum, v místních částech byly lidé 
bez vody z vodovodu téměř tři dny 
a na Budách o pár hodin déle.
 Rád bych všechny ujistil, že nebylo 
v silách provozovatele ani obce zajistit 
jakékoliv náhradní řešení i když o něm 
mnozí mluví. Více cisteren nebylo k dis-
pozici, při takovéto situaci a delším vý-
padku je možné žádat Státní hmotné 
rezervy, ale cisterny nejsou schopni 
přistavit dříve než za dva až tři dny.
 Napouštění vodojemů z cisteren není 
jednoduché z technického ani praktic-
kékého hlediska. Potřebovali bychom 
dovézt více než 200 m3 vody (cca 25 cis-
teren) a navíc s nejistým výsledkem, že 
dojde ke stabilizaci systému. 
 Pro informaci všech obyvatel uvádím 
následující – současný vrt dává, jak už 

bylo uvedeno výše 3 l/s a odběr se ve 
všední den pohybuje na úrovni 2,8 l/s. 
O víkendu se spotřeba zvýší až na 3,5 l/s. 
Z tohoto údaje je patrné, že v současnosti 
je náš vodovod na hranici, přes kterou 
nemůžeme bez zvýšení kapacity vodo-
vodu. Naštěstí se tento problém řeší. 
Ještě minulé vedení obce rozhodlo 
o nutnosti nalézt nějaký dodatečný zdroj 
vody, kterým by bylo možno doplnit 
stávající vrty. V současnosti budeme 
žádat o všechna povolení, aby mohlo 
dojít ke standardnímu používání tohoto 
vrtu. Věřím, že „ve zdraví“ přežijeme léto 
a v jeho průběhu se podaří i vše dodělat.
 Nakonec si dovolím malou vsuvku 
pro všechny, kterých se problém týkal a 
kteří byli nadmíru nespokojení s řešením 
a informovaností, které jsem já osobně 
zvolil. V případě, že je jakákoliv havá-
rie – plynovodu, elektrického vedení, 
je myslím, již dobrým zvykem volat na 
linku provozovatele distribuční soustavy. 
Zrovna tak je to i u vodovodu, vodovod 
pro naši obec spravuje společnost Stavo-
komplet z Brandýsa nad Labem. 
 V případě, že potřebujete cokoliv, tak 
se toho dozvíte nejvíce právě od nich. 
Telefonní číslo máte na každé faktuře. 
K dispozici jsem byl i já a myslím, že i in-
formace na webových stránkách byly ak-
tualizovány poměrně promptně.

                                   Ing. Adam Pospíšil, starosta 

Vodovodní pověsti a realita
Neteče voda. Tak tuto větu doufám 
dlouho neuslyším ani já ani vy, kteří 
používáte místní vodovod. Nejprve bych 
se rád omluvil za to, že jste tuto větu asi 
slyšeli i pocítili na vlastní kůži vícekrát, 
než bylo zdrávo. 
 Tímto článkem bych rád uvedl na 
pravou míru některé informace, které 
kolují jak po Kněžmostsku, tak v okolních 
vesnicích a městech. Pár dat na úvod, aby 
někdo nepředhazoval údaje, které jsou už 
od počátku mylné:
 Problém se zásobováním pitnou 
vodou nastal  v úterý 10. 5. v poledních 
hodinách, postupně voda v průběhu 
odpoledne přestala téci i ve všech kon-
cových bodech (Buda,Lítkovice,Koprník, 
Násedlnice). Informaci o nedostatku vody 
jsme obdrželi právě někdy po poledni 
a začali ji ihned řešit. S provozovatelem 
jsme se domluvili na dopravě cisteren 
alespoň k MŠ a k ZŠ v Kněžmostě, kvůli 
vaření a provozu (bohužel díky jiné 
závadě jich nebyl víc k dispozici a do-
pravu jsme nakonec domlivili na ráno). 
Všichni jsme věřili, že se vodovod podaří 
stabilizovat, aby mohlo docházet, alespoň 
k částečnému zásobování.    
 Bohužel situace ve středu ráno, kdy se 
domluvilo spuštění vodovodu alespoň na 
první a hlavní odběr tedy do Kněžmosta 
neumožňovala zásobování koncových 
uzlů výše zmíněných. Proto jsem osobně 
zajistil dovoz kontejnerů z VAK MB, 
který nám naštěstí ochotně vyšel vstříc. 
Bohužel i přes snahu o noční vypínání 
celého řadu nedošlo k stabilizaci systému 
ani ve čtvrtek ráno, protože navíc došlo 
k poruše na přivaděči. 

Dopravní peripetie
 Musím říci, že toto je podle mě pro 
všechny �rmy poměrně likvidační krok, 
protože kdo (především z malých) z 
dopravců má na to �nancovat svůj pro-
voz 4 měsíce bez prostředků? Stále 
doufám, že zvítězí zdravý rozum a dojde 
k nějaké korekci tohoto rozhodnutí. 
Dalším „zajímavým“ nápadem je výše 
zmíněné výběrové řízení. Kraj má pro nás 
„neschopné“ dobrou službu. Linky, které 
si hradíme sami (nebo na ně platí okolní 
vesnice a města), nedá kraj ani korunu, 
měli bychom prý všechny postoupit a jít 
s nimi do výběrového řízení, které orga-
nizuje kraj! 
 Teď trochu konkrétněji. Jestli jste si 
ještě nevšimli, nastala v letošním roce 
změna systému turistických linek a v 
návaznosti na to i dalších víkendových 

spojů. Město Mladá Boleslav se rozhodlo 
již nepřispívat na turistické autobusy a 
tak jejich provoz po Středočeském kraji v 
tomto roce hradí Mikroregion Český ráj. 
Po domluvě s BUSLINE Semily jezdíme 
rozšířenou linku z Mladé Boleslavi právě 
my.
 Od června došlo ke střídání stráží na 
místě řidičů našeho Dopravního pod-
niku. Dlouholetý zaměstnanec a vlastně 
první řidič Dopravního podniku pan 
Karel Klán odešel do důchodu a za něho 
nastoupil pan Ficek. Rád bych tímto 
jménem DP Kněžmost i Obce Kněžmost 
poděkoval panu Karlu Klánovi za odved-
enou práci ve službách Obce Kněžmost 
(DP Kněžmost). Nastavil svou pečlivostí 
a dochvilností na stanovištích vysokou 
laťku pro všechny naše stávající i budoucí 
řidiče. 
 Děkujeme a přejeme hodně zdraví do 
dalších let.

                          Ing. Adam Pospíšil, starosta

Jak jsem se zmínil už v předminulém 
čísle Zpravodaje situace s dopravní 
obslužností byla a stále je velmi kritická. 
I přesto, že jsme přistoupili na požadavek 
kraje a výrazně jsme zredukovali naše 
linky, na které nám kraj přispívá, prob-
lémy zdá se nekončí. Rada kraje ke 31. 5. 
zrušila licence všem dopravcům v kraji 
a chystá se na vypsání výběrových řízení 
na všechny linky, na které poskytuje 
příspěvek. O načasování si můžeme mys-
let své, podle mého názoru je vhodné 
něco rušit ve chvíli, kdy mám náhradní 
řešení. Kraj ho má – se stávajícími do-
pravci bude dále podepisovat smlouvy 
o dopravě každý měsíc a �nancovat je 
bude z 50 %! Zbylé �nanční prostředky 
by nám měly být zasílány po 120 dnech 
od uskutečnění dopravního výkonu! 
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Výročí jsou pro kočku?
... pomyslí s i v Kněžmostě asi každý, kdo 
se někdy nějaké akce na oslavu státního 
svátku nebo významného dne zúčastnil. 
Jedna taková oslava se konala 8. května, 
v neděli. 
 Je jasné, že v dnešní době již není 
možné nikoho nutit, aby se takovýchto 
akcí účastnil. Přece jen je to poněkud 
smutné, když se na takovéto slavnos-
ti z téměř dvoutisícové obce, kde 
kněžmostští skauti drží čestnou stráž 
zúčastní všehovšudy 7 dospělých. 
 Myslím, že ani není nutné z výročí os-
vobození (jakkoli je to důležitá historická 
událost) dělat nějakou velkou slávu, stačí 
prostě vzít děti a jen se dojít podívat, co 
že se to u pomníku vedle kostela děje. 
Pro naše zastupitele, osadové starosty a 
zaměstnance obce to platí dvojnásob. Ze 
zastupitelů zde byli dva (včetně mě) a z 
obce a z osad nikdo. 
 Opravdu velký dík patří skautům, kteří 
dokázali, že národní hrdost a vzpomínka 
na naše hrdiny jim něco říká.  Moc mě 
potešilo pozorovat mladé skauty, kteří 
drželi u památníku stráž a projíždějící vo-
zidla přibrzďovala a prohlížela si je.

                    Ing. Adam Pospíšil, starosta

Výběr z nejčastěji kladených otázek
bude bezpečně spojovat Kněžmost se 
Žantovem. 
 Občané žijící v ulici Na Mlejnici jistě 
uvítají výstavbu nového parkoviště na 
volném, nevyužitém prostranství před 
jejich bytovkou. Nesmíme zapomenout 
na výsadbu remízků, která by měla začít 
na podzim. Po těchto naplánovaných ak-
cích bychom se chtěli zaměřit hlavně na 
rekonstrukci a obnovení ostatního ma-
jetku obce, na které se stále zapomínalo 
nebo odkládalo.

 Závěrem bych chtěla popřát za celý 
obecní úřad krásné léto a hezké prožití 
prázdnin, další případné otázky Vám 
ráda zodpovím na mé e-mailové adrese 
bartosova@knezmost.cz.
                                                                               

               Jitka Bartošová, místostarostka

Webové stránky kempu Peklo se již 
připravují a měly by být dokončené do 
půlky června.  

Proč se na náměstí vysazovala nová 
zeleň?

Jelikož Kněžmost je bránou do Českého 
ráje, tak si to naše náměstí zasloužilo 
a nejen proto, vždyť je to vizitka naší 
obce. Nemohli jsme zapomenout na „ 
vánoční jedli“, která je bohužel v pořadí 
již třetí, ale pevně věříme, že ji čeká lepší 
osud, nežli ty předchozí.

Co má obec v plánu ve výstavbě ještě 
tento rok?

O některých výstavbách jsme se již 
zmiňovali v březnovém zpravodaji, 
jako např. dlouho očekávaný chod-
ník v Bakovské ulici a chodník, který 

Jak se cítíte v nové funkci místosta-
rostky?

Je to práce určitě zajímavá, mimo jiné 
i s lidmi, ale řekla bych, že mě naplňuje. 
Na bilance je samozřejmě dost času, ale 
nějaké změny a výsledky už se dají zaz-
namenat. 

Jak je to s provozem kempu Peklo 
a letním kinem?

Obec je vlastníkem staveb v tomto kem-
pu a po celé roky jej pronajímala. Letos se 
nepodařilo sehnat vhodného nájemce. 
Po dlouhém zvažování, zdali kemp vůbec 
provozovat, jsme došli k rozhodnutí, že to 
zkusíme. Tak uvidíme na konci sezóny a 
zhodnotíme v příštím čísle našeho Zpra-
vodaje. 
 I letní kino bude v provozu, promítat 
se bude třikrát v týdnu, program brzy 
zveřejníme na webových stránkách. 

Skauti se střídali po dvojicích na čestné stráži u pomníku padlých v Kněžmostě u kostela
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Lesopark Důně, co bude dál?      
za mého souhlasu již jeden z bývalých 
a zkušených zastupitelů a příští sezónu 
se do toho pustíme. Musíme proto vel-
mi pečlivě už nyní v čase záruky sledo-
vat životaschopnost výsadeb a dbát na 
udržitelnost dobrého stavu parku. Kon-
trolou, kterou jsme třikrát po sobě nyní 
provedli jsme zjistili, že udržet stav z doby 
podzimního předání bude namáhavé a 
nelaciné. 
 Jednáními, která budou následovat, 
třeba zařídit výměnu uschlé sazenice 
jabloně, ptát se po individuelním ošetření 
keřovitých výsadeb (poškozených „vyt-
loukáním paroží“ srnčí zvěří), zjistit, kdo 
se má v současnosti postarat o úklid košů 
a stanovišť i drobné opravy, jak pečovat o 
louky, v současnosti již rozkvétající.
 Budeme se ptát, proč při tvarování 
sáňkařského svahu není ze strany obce 
dohlédnuta následná oprava poškozeného 
dláždění lemu cesty a je toho víc. Čekat 
nás bude též osvěta směrem k lidem, 
kteří s sebou na vycházku berou psy, aby 
jim neumožňovali podhrabávat vysázené 

stromky, aby i ti zbylí uklízeli po svých 
svěřencích z cest exkrementy. Abychom 
prostředí přijali za své, chodili v něj za 
odpočinkem i poučením a brzy jistě i za 
krásou.   
 Neudržíme-li tato pravidla, nahrajeme 
všem, kteří v záměr dlouhodobě nevěří. 
 Sám za sebe v současné pozici říkám, 
že se vynasnažíme nelehký úkol zvládnout 
třeba i tím, že hodláme již nyní hledat fun-
dovaného a pracovitého zájemce, který by 
za úplatu prostředí v sezóně zvládal. Cítí-li 
se z čtenářů někdo na úkol, nechť vbrzku 
kontaktuje vedení radnice.
 Sám za sebe slibuji, že už v příštím 
vydání Zpravodaje si pro vás přece jen 
připravím pojednání o přírodě mimořádně 
cenného fragmentu kněžmostské kra-
jiny. V současnosti už na kout začínám 
upozorňovat v rámci Mladoboleslavska, 
protože dobře vím, jak pestrou biodiver-
zitou vládne. Přejeme všem návštěvníkům 
krásné chvíle v inspirativním prostředí.
 

Pavel Kverek

Kněžmost brzy získá na soupisku povin-
ností i lesopark Důně, který byl v loňském 
roce z části vystavěn a zčásti zapojen do 
atraktivní oblasti Důní. Přestože řadě lidí 
dodnes vadí volba investice, pokusím 
se v následujících chvílích provést to, co 
směrem k lidem srozumitelně a dostatečně 
dosud nezaznělo a sice - kdo a jak se o ro-
zsáhlý komplex postará, co každému jed-
nomu z nás dobrého věc může přinést.
     Přestože jsem se po půlce období již v 
tématu z důvodu „zmrznutí“ spolupráce 
nepohyboval a spíše pak ze zvědavosti se 
zúčastnil slavnostního předání, bude to 
nové zastupitelstvo, které úkol naloží na 
bedra a fakticky uvede do života. 
 A už seznámením se s garancemi a 
plánem péče, tedy s jakýmsi „manuálem“ 
ve vztahu k loukám (koncipovaným i jako 
květnatým), trasám s křovinami, značením 
(zčásti poškozeným nestálostí dřevěného 
podkladu), ale především s pomologickou 
stezkou; rovněž však i s mobiliářem. 
 Že péče o takový komplex nebude 
vůbec snadnou záležitostí, upozorňoval 

To horší mám zřejmě za sebou
Alespoň si to myslím. Slíbil jsem 
podporovatelům, že je budu průběžně in-
formovat, jak se mi pro obec nově pracuje. 
Rozložení mandátů je tentokrát takové, že 
se jen sotva může opakovat situace z roku 
2010, kdy po odchodu kolegy „spolustraní-
ka“, jsem (i se svým výborem) skončil mírně 
v ústraní. 
 I díky tomu jsem neznal �nální podoby 
řady záměrů. Svou vinu nesu za to, že jsem 
pro mnohé návrhy s takto malým rozhl-
edem přesto často hlasoval. Už proto se 
vzdávám onoho poděkování v úvodníku 
minulého čísla, patřilo-li i mě, nezasloužím 
si jej. 
 Říká se sice, že „na barvy“ se v komunál-
ní politice nehraje, není to však docela 
pravda. Má-li zastupitel mandát nevýrazný 
až slabý, v lepším případě je pak u stolu „do 
počtu“. Jestliže jsem před volbami tady psal 
o „maršálské holi“, ono to po nich nakonec 
tak nějak dopadlo.     
 Dnes mám (máme) možnost věci sle-
dovat opravdu zblízka, s váhou hlasu velmi 
výraznou. A protože jsme chtěli, aby nomi-
nace kandidátů do pozic kopírovaly ohlas 
u voličů, upřednostnili jsme model do ve-
dení obce 2:2:1 a členy vybrali. Židle jsou už 
„chvíli“ obsazeny a tak přichází čas prvního 
ohlédnutí. Chci v něm zůstat kolegiální a 
objektivní. 
 

 Co se v minulosti povedlo, nechám 
spíše na obyvatelích oblasti, to oni mají 
právo hodnotit a nejlépe zase ve vol-
bách. Rád bych ze své pozice upozornil, že 
některá navázání na běžící témata se nám 
jeví složitá a obtížná. Proto se může zdát, že 
ona „svižnost“ v postupu je tak nějak nižší 
a ona „kára“, kterou v nové sestavě tlačíme 
kupředu, může chvílemi drncat. Za jízdy 
se seznamujeme s tím, co bylo zahájeno 
předchůdci, upravujeme představy a za je-
jich směřováním se starostlivě díváme. 
 Přesto řadu věcí ovlivnit již nelze, kdo 
chodí na zasedání zastupitelstva, ví, že jsem 
se podivil třeba nad konečnou verzí chod-
níku na Žantově či v Koprníku. 
 To, co lze řešit pružně, je znovuvysazení 
jehličnanu na našem náměstí. Proti jeho 
přemístění v nevhodnou dobu jsem pro-
testoval už dříve jako předseda Výboru pro 
životní prostředí, kdy jsem byl opakovaně 
ujišťován, že věc je zadána odborné �rmě 
a ta za vše ručí. Zjara jsem zůstal jediným, 
kdo se za osudem stromu vydal s fotogra�í 
ze zpravodaje k DPS a ověřil si nesmyslnost 
kroků a posléze i domnívané záruky. A není 
pravdou, že v náměstí strom neprospíval 
v růstu. Dnes stojí v parku jedle jiná, �rma 
cenu (přestože nemusela) upravila a záruky 
jsem si osobně ověřil. Budeme mít konečně 
vánoční živý strom. 

 K Důním se vyjádřím jinde a podobně 
jen konstatováním skutečností, nerad bych 
totiž vystavil naše tiskoviny faktu, že text 
bude pro potřebu jiných vzdálenějších no-
vin povytrhán z kontextu a stane se nám 
spíše neprospěšným. 
 Napíšu ještě tedy více o tom, jak se daří 
vést k životu naši druhou vizi: vrátit ko-
munální politice důstojnost. Pravda, podle 
informací pozornějších spoluobyvatel se 
ještě tu a tam zlostný křik z radnice ozývá, 
věřte však, že změnami průběžně činíme 
vše proto, abychom reprezentativní obec-
ní instituci vrátili potřebný a v kulturním 
prostředí předpokládaný ráz. 
 A ještě jednou se musím omluvit, ten-
tokrát za to, že nejsem v posledním čase již 
oním „moderátorem“ krajiny domova, jak 
jsem býval od samého začátku Zpravodaje. 
 Cítím se platnějším v podobě 
„poloúředníka“, to proto, abych měl po 
čtyřech letech o co se „u vysvědčení“ opřít. 
 Myslím si tedy, že raději uvítáte in-
formaci, že nové komisi pro ŽP vytvářím 
konečně pracovní prostředí s provázaností 
k zřizovateli; práce tak pravděpodobně brzy 
nabude výraznějšího smyslu pro všechny. 
Prvními úkoly je zpřehlednit a představit 
problematiku odpadového hospodářství a 
neméně náročným úkolem bude uvést do 
reálného života lesopark Důně. K tomu více 
v následujícím příspěvku.  

Pavel Kverek
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Přivítali jsme nové občánky       

   „Kavárničce“ vévodily tři nádherné obra-
zy, malované žáky Střední školy oděvního 
a gra�ckého designu z Lysé nad Labem. 
Tyto obrazy vznikly  právě na téma bás-
níkových veršů a bylo vidět, že na pana 
Švermu udělaly opravdu velký dojem.
    Beseda o životě, o básních a poezii vůbec 
se nesla podvečerem jako nádherná nit.       
Musím přiznat, že básně pana Švermy 
jsem vůbec neznala, vyslechla jsem si je 
až tady v podání hereček divadla Poezie 
z Mladé Boleslavi, jsou zajímavé a plné 
života. 
  Závěr besedy byl neopakovatelný. Di-
vadlo Človíček dramaticky zpracovalo 
Švermovu báseň Casus Belli – důvod k 
válce. Určitě nejenom mně běhal mráz po 
zádech, jak byla dramatizace působivá.
    Nepříjemný dubnový podvečer, chlad-
no a deštivo a někteří lidé dovedou v 
člověku vyvolat krásný pocit. 

 Děkuji všem, kteří se na přípravě a 
průběhu této besedy podíleli a těším se 
někdy příště. 

     Hana Bejrová 

       Hala naší školy, kde se beseda kona-
la, byla upravena do „malé kavárničky“. 
Na stolečcích pokrytých ubrusy plápo-
laly svíčky, kolem stolečků pohodlná 
křesílka. 

V sobotu 2. dubna  jsme se sešli na rad-
nici v Kněžmostě, kde jsme přivítali nové 
občánky obce. Od loňského června 
jich bylo  deset - Tereza Peldová, Jiří 
Adam Blažek, David Hoření, Anna 
Sajdlová, David Korda, Vítek Pospíšil, 
Bára Kastnerová a Tereza Švermová 
z Kněžmosta, Veronika Klátiková z 
Násedlnice a Lukáš Křížek  z Lítkov-
ic. K rodičům promluvila paní Zdeňka 
Brdlíková, zastupitelka obce. Paní Šárka 
Svobodová, vychovatelka základní školy, 
připravila s žáky 2. a 3. třídy pásmo 
básniček, které oživilo toto slavnostní 
dopoledne. Všem se jejich vystoupení 
líbilo. 
  Děti dostaly pamětní knížku, botičky 
a maminky byly obdarovány květinou. 
Všem narozeným i jejich rodičům 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

  Hana Prokorátová, OÚ Kněžmost

Beseda se spisovatelem 
a básníkem Zdeňkem Švermou        
Nepříjemný dubnový podvečer, chlad-
no a deštivo. Ven z domu se opravdu 
vůbec nechtělo, přesto jsem sama sebe 
přesvědčila a šla. Šla jsem na besedu 
s básníkem a spisovatelem Zdeňkem 
Švermou. 
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6 Zpravodaj obce Kněžmost

Tak jako již po několik let, i letos se v 
úterý 31. května rozezněl Kněžmostský 
slavíček. Na pódium se postavily děti 
různých věkových kategorií, dívky i 
chlapci, a zpívaly s plným nasazením. 
Podle mne to, že překonají svou trému a 
ostych a zazpívají před diváky, je ohrom-

rockové skupiny UDG Bohumil Němeček 
a  Tomáš Vohradský, kteří navíc měli pro 
vítěze v každé kategorii své nové DVD, 
a také zástupci žáků Renata Stejskalová a 
Vojtěch Drbohlav.  Jejich úlohu jim určitě 
nikdo nezáviděl, takovéto rozhodování 
je opravdu těžké, a proto jim touto ces-
tou ještě jednou děkuji. Velký dík patří 
také panu Tomáši Hruškovi, který již 
několikátým rokem soutěž zvučí.
 Písničky si děti vybírají samy, 
mladším ve většině případů musí po-
moci především organizátorka soutěže 
Mgr. Ivana Veselá, která s dětmi celé vys-
toupení i připravuje. Tak se tak zamýšlím...  
Co mi tohle odpoledne přineslo? 
 Určitě příjemný  pocit přátelství, 
usměvavé tváře, rozzářené dětské oči.  
A přestože bylo opravdu horko a my jsme 
se snažili program neprodlužovat, spíše 
naopak (možná, že jsme místy spěchali až 
moc), všichni se na sebe usmívali, všude 
kolem brebentící, dokonce i roztančené 
děti. 
     Jo, bylo to příjemné odpoledne.    

                                           Hana Bejrová

ný úspěch a zaslouží si potlesk, který v 
žádném případě nechyběl. 
 V porotě zasedlo 7 pozvaných hostů. 
Pan Pavel Kverek, který si ve svém diáři 
našel čas již poněkolikáté, paní Marie 
Adéla Pokorná a Šárka Svobodová se 
staly již také pravidelnými hosty, kytaristé 

Kněžmostský slavíček  zazpíval

Vítězky nejstarší kategorie s medailemi a diplomy

Porota se u vystoupení účinkujících dobře bavila
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Skvělý úspěch našich cyklistů
Dne 18. června se naši žáci zúčastnili 
okresního kola Dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Na tuto soutěž žáky připravuje 
paní učitelka Jaroslava Doležalová.  
     Naši cyklisté dosáhli opravdu skvělého 

Pospíšilová, Barbora Strnadová, Michal 
Šimon, se umístilo dokonce na 1. místě 
a vybojovalo si tak účast v krajském kole 
této soutěže v Nymburce, které proběhlo  
8. – 9. června. 

    Hana Bejrová

výsledku. Družstvo starších žáků, Vojtěch 
Drbohlav, Pavlína Karlová, Miroslav Boček, 
Rozálie Josifová, se již druhým rokem 
umístilo na krásném 2. místě a družstvo 
mladších žáků, Kryštof Provazník, Klára 

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů  
naší školy z druhé kategorie 
(7., 8. i 9. tř.) se umístilo na druhém místě 
(stejně jako loni), první bohužel obsadila 
nepřekonatelná škola z Brodců. Bohužel 
se nám nepodařilo vyhrát, ale alespoň 
máme cíl na příští rok. 
    No ale ještě je tady naše družstvo z 
1. kategorie (tedy 5. a 6. tř.), to se 
překvapivě umístilo na výborném prvním 
místě a to znamená pouze jedno jediné: 
Základní škola v Kněžmostě se vydá i 

proto i naše škola měla v každé kategorii 
4 žáky, kteří konkurovali školám z celého 
okresu. 
   Soutěžili jsme ve čtyřech disciplínách, 
a to: pravidla provozu na pozemních ko-
munikacích (test), praktická část, jízda 
zručnosti na kole a poskytování první po-
moci. Když jsme tyto všechny úkony ab-
solvovali, následoval oběd a najednou tu 
bylo vyhlášení. Všichni jsme byli napnutí, 
jak to dopadne. Družstvo starších žáků 

Tak jako každý rok i tento se konala do-
pravní soutěž mladých cyklistů u 8. ZŠ v 
Mladé Boleslavi a zástupci ZŠ Kněžmost 
tam stejně jako jiné roky nesměli chybět.
    Dopoledne ve středu 18. května naše 
Základní škola v Kněžmostě vyslala 
reprezentovat vybrané žáky 2. stupně (8 
žáků) spolu s paní učitelkou Doležalovou, 
která nás podporovala od začátku až do 
konce. Většina škol vysílá 2 kategorie, 
protože se soutěží ve dvou kategoriích, 
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8 Zpravodaj obce Kněžmost

na krajské kolo, konané ve dnech 8. a 9. 
června v Nymburce!  Celá naše škola jim 
přeje hezký pobyt v tomto městě a dobré 
výsledky. Na závěr musíme poděkovat 
paní učitelce Doležalové, bez které by-
chom se takto prestižně neumístili. Ještě 
jednou děkujeme.

Pozn.: Soutěže se účastnili tito žáci: 
Kryštof Provazník, Bára Strnadová, Klára 
Pospíšilová, Michal Šimon, Mirek Boček, 
Vojta Drbohlav a naposledy s námi jela 
Pavlína Karlová.
                                                                                

                         Vojta Drbohlav, 8. tř.

Pasování malých čtenářů     
Tak naši prvňáčci jsou malými čtenáři 
a pasoval je, básník a autor knih pro 
děti a také autor jejich slabikáře, pan Jiří 
Žáček. Byla to příjemná hodinka plná 
básniček pana Žáčka, jejichž dramatizaci 
připravily děti právě z první třídy se svý-
mi učitelkami. 
    Po skončení, kdy se malé děti rozešly, 
sesedli se kolem básníka páťáci a šesťáci 
a rozeběhlo se příjemné povídání o jeho 
školních letech, básních, o životních 
příhodách. Pan Žáček byl jistě povídáním 
velmi unavený, ale přesto odpovídal na 
otázky vtipně, zajímavě a s úsměvem. 
     Společně s dětmi děkujeme knihovni-
ci paní Cenefelsové za přípravu této 
besedy a za její spolupráci během celého 
školního roku a věříme, že tato spolu-
práce bude trvat i nadále a již nyní se na 
ni těšíme.                                                       
                                                                               

   Hana Bejrová
Básník Jiří Žáček v obležení nejmladších čtenářů
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bavili a byl to moc příjemný zážitek.  
 Všem zúčastněným maminkám i 
tatínkům moc děkujeme za příjemně 
strávené odpoledne a přejeme jim, aby 
jim „Travňáčci“ rostli před očima tak, 
jako rostou jejich děti a doufáme, že z 
nich budou mít radost nejen děti, ale i 
dospěláci.

Učitelky Zelené třídy, Vlaďka a Lucka Bejrovy

Zelený den v Zelené třídě MŠ  
Ve čtvrtek před velikonocemi se na 
způsob tradičního „Zeleného čtvrtku“ 
sešla naše třída celá oděná „do zelena“. 
Moc nám to slušelo. 
 Popíjeli jsme společně zelený čaj, 
měli jsme zelenou svačinu – chléb s 
pomazánkou a bylinkami, zelený oběd 
– brokolicovou polévku a zelný salát ke 
kuřeti s kaší, hráli jsme „Zelenou honičku“, 

narativní pantomimou jsme ztvárnili tra-
dice Zeleného čtvrtku – omývání ranní 
rosou, vysmýčení světnice a odnesení 
nepořádku za humna, vyhánění blech 
kočičkami, pečení Jidášů. 
 Na závěr jsme pro rodiče s dětmi 
připravili odpolední tvoření skřítků 
„Travňáčků“.  Přitom panovala celý den 
skvělá nálada, děti i dospělí se skvěle 

Slet čarodějnic ve školce

Mateřská škola děkuje      
Ráda bych poděkovala všem partnerům, 
kteří s námi ve školním roce 2010 – 2011 
spolupracovali. S některými z vás máme 
několikaletou spolupráci, s jinými jsme se 
setkali poprvé. Oceňujeme vaši ochotu, 
nadšení a pochopení. Všichni jste nám 
vyšli vstříc, připravili jste pro nás zajíma-
vý program a obohatili jste děti o nové 
poznatky a zážitky.
  Děkujeme panu  Petru Malečkovi 
– připravil pro nás besedu a vycházku o 
myslivosti,  paní MUDr. Beátě. Filipové a 
její dceři – poučily nás o prevenci zub-
ních kazů, nechaly nás nahlédnout do 
ordinace a vysvětlily péči o pacienty, 

panu Tomáši Hruškovi – předvedl některé 
truhlářské práce a výrobky,  hasičům – s 
nimi jsme se naučili postup při ohlašování 
požáru a vyzkoušeli jsme si stříkání vody, 
panu Vítkovi Pospíšilovi v Auto Comercii 
– zde jsme si prohlédli některá auta, sklad 
náhradních dílů a zaměstnance přímo při 
práci,  paní Marii Pokorné – s ní jsme zažili 
sportovní dopoledne v hale základní školy, 
kde si pro nás s dětmi z 9. třídy připravila 
rozcvičku a cvičení na stanovištích, paní 
Ivě Cenefelsové – v knihovně jsme se blíže 
seznámili s dětskými knihami a autory, 
manželům Černým – připravili pro nás 
besedu o chovu koní a nejstarší děti se 

na koních mohly povozit, moc děkujeme 
rodičům, kteří nám pomohli při absol-
vování plavání v krytém bazénu v Jičíně,  
při zajišťování dozoru při výletech a všem 
ostatním rodičům za velmi dobrou spolu-
práci.  
      Také děkujeme Obecnímu úřadu v 
Kněžmostě za to, že můžeme s dětmi 
bezplatně provozovat předplaveckou 
a plaveckou průpravu na místním 
koupališti. 
   Těšíme se na další setkání ve školním 
roce 2011 – 2012 a přejeme vám slunečné 
léto a krásnou dovolenou.
                                                                                

           Květa Kobrlová, zástupce ředitele školy

V pátek 29. 4. jsme s dětmi v Zelené třídě 
oslavili tradiční svátek „Pálení čarodějnic“. 
Už od samého rána byla naše třída plná 
čarodějnic a čarodějů, zahráli jsme si 
čarodějnické hry jako např. „Čarodějko, 
my se ptáme, čehopak se chytit máme“ 
nebo „Na magický kruh“, četli jsme si 
příběh z knihy „Malá čarodějnice“ ilustro-
vané Zdeňkem Smetanou. 
 Po svačině jsme se vydali na 
„čarodějnický průvod“ po Kněžmostě, 
došli jsme až do knihovny, kde nás 
přivítala hlavní čarodějnice „Čáryfuka“, 
která nás naučila zaříkávadlo na �lipo-
jakubskou noc, zakouzlila si s námi a za-
hrála si s námi „čarodějné hry“. 
 Cestou zpět jsme ještě navštívili 
Mateřskou školu u hřiště, kde na nás 
čekaly naše sestřičky čarodějky a bratříčci 
čarodějové. Unaveni, ale plni kouzelných 
dojmů a zážitků jsme se konečně vydali 
ke školce na oběd. 

Učitelky Zelené třídy – čarodějky
 Vladimůra a Lucimůra
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spíše letní. Loni touto dobou dosahovala 
teplota vody „magických“ 12°C. Všechny 
tyto, ale i některé další informace je 
možno najít na internetu na www.knez-
most.cz/koupaliste. 
     Na závěr bych chtěl poděkovat našim 
zastupitelům, že díky �nanční podpoře 
můžeme koupaliště provozovat 
a vylepšovat tak služby pro naše občany 
Kněžmosta a okolí. 

                                            Mgr. Jiří Lehečka

novou atrakci pochvalují. Samozřejmě 
si ji pochvalují především děti, protože 
voda se v novém bazénku rychle ohřeje 
a naši nejmenší si tam mohou hrát delší 
dobu, tudíž rodiče nemusí mít strach, že 
jim ratolesti nastydnou. 
    Pro zajímavost uvádím teploty vody za-
tím nejteplejšího dne v květnu. 
Odpoledne 31. 5. 2011 jsme změřili 
teplotu vody ve velkém bazénu 24°C a v 
brouzdališti 27°C. Takovéto hodnoty jsou 

Sezona 2011 na koupališti zahájena 
Jako každý rok na jaře se ptáme, jaké 
bude léto? I když nám na tuto otázku nik-
do fundovaný neodpoví, doufáme, že léto 
bude pěkné a teplé. Přes počáteční pro-
blémy s vodou se nám podařilo napustit 
koupaliště a 24. 5. 2011 jsme odpoledne 
zahájili sezónu 2011. 
    Díky naší obci, jejímu vedení a zastu-
pitelstvu bylo vybudováno na koupališti 
nové brouzdaliště pro děti. Myslím, že 
všichni, kteří koupaliště navštívili, si tuto 

Ráda bych prostřednictvím zpravodaje obce Kněžmost vyjádřila poděkování všem zaměstnancům 
Mateřské školy Kněžmost, za nejen velmi profesionální přístup k výchově a předškolnímu vzdělávání dětí, 

ale hlavně za jejich velmi osobní, individuální 
a lidský přístup. Jsem moc ráda, že moje dítě může docházet do takto dobře vedeného předškolního 
zařízení, kde i přes náročné zaměstnání, které bezesporu učitelé v mateřských školách mají, se vždy 

setkávám s usměvavými tvářemi paní učitelek, ať je časné ráno nebo odpolední čas. 

Děkuji. Petra Černá Rynešová

Poděkování
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Informace z obecní knihovny
Otevřelo se nám jaro,  s ním i první sluneční paprsky. Nahlédněte do pomyslného okénka knihovny:

10. března - MŠ předškoláci
Za doprovodu p.uč. Lucky a Laďky přicházejí předškoláci, opět v dobré náladě. Knihovnická pohádka se rozjíždí. Děti dobře navazují 

na text a probíhá komunikace. Dokonce si některé děti zažily, jaké to je být herci.

15. března - 3. třída pí. uč. Daňkové
Už ve dveřích se střídají s žáky 4.třídy. Čas tak neúprosně letí, ale i tak jsme nahlédli do nových knih a splnili několik úkolů k danému 

tématu. Čtení knih se vrývá do paměti a jistě i seznámení se spisovatelem Václavem Čtvrtkem.

15. března - 4. třída pí. uč. Pažoutové
Navazujeme na výuku a dozvídáme se informace o systému knihovny a dělení literárních žánrů. Samozřejmě, že děti plní dané úkoly 

a tak dokazují pozornost. Dokonce vzniklo i několik rýmů a bísní, které jsem si přednesli.

17. března - základní škola Loukovec
Do knihovny vstupuje skupina nadšených dětí. Je hned vidět, že jsou motivovány k návštěvě v knihovně. Dvě skupiny plnily úkoly 
a odhalovaly spisovatelskou osobnost za pomoci indicií. Dvě hodiny uběhly jako voda a už se děti chystají na odjezd. Ráda je zde 

zase přivítám. 

21. března 

Proběhla cestopisná přednáška s rodinou Jiřího Máry.
Jirka je mladý kluk s duší cestovatele. Vzhledem k tomu, že je upoután na invalidním vozíku, jeho cestovatelské sny se mu snaží splnit 

jeho rodina.
Děkuji Vám všem, kteří jste nelitovali času a zašli si poslechnout přednášku o Novém Zélandu. Víte,  že jste svým vstupným přispěli 

Jirkovi na kousek jeho plánů. Peníze mu byly předány i s dárečkem z keramické dílničky 
Hany Bejrové z rukou dětí.

Pokud podpoříte svou účastí další Jirkovu besedu, ráda ho k nám znovu pozvu.

22. března  - 1. třída pí. uč. Svobodová
Scházíme se  abychom pokračovali v projektu První čtení. Děti předvádějí, jak pokročily ve čtení, seznámily se s novými knihami 

a plánujeme návštěvu pana Žáčka

29. března  - 4. třída pí. uč. Pažoutová
Poezie pana Žáčka byla tématem dnešního setkání. Děti měly možnost vyzkoušet si roli básníka. Za pomoci zadaných slov skládaly 

básničky.
Zkuste si to taky: Ponožka, boty, stonožka, stůl, hůl, ploty, domeček, cestička, nožička

Básnické příběhy, ve kterých se objeví zadaná slova, zasílejte na adresu: knihovna.knezmost@dragon.cz

30. března  -  proběhla akce pod názvem
Noc s Andersenem – není podstatou prožít v knihovně noc, ale pokusit se dětem přiblížit nějakým způsobem literaturu.

       Letos byla tato akce pojata jako „Maraton čtení pohádek.“ 
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12 Zpravodaj obce Kněžmost

5. dubna -- 1. třída pí. uč. Svobodová
POZOR, POZOR!!!!! ke knihovně připlouvá bárka s piráty. Obsazují ostrov pokladů. Ale jen tak se ho nezmocní. Dokud nesplní zadané 

úkoly nebude umožněno hledání pokladu na MÉM ostrově. Piráti se snaží a dokonce objevili poklad 
v místní ledničce, ale ta na ostrov nepatří, tak se vydávají hledat znovu. Poklad je na světě!

12. dubna - projektové dopoledne s nakladatelstvím THOVT
Paní Pastyříková připravila upoutávku na knihy pro mladší čtenáře. Se zaujetím přiblížila dětem hlavní hrdiny různých příběhů a 

nějaká ta tajemství pomyslně uzavřela v knize, aby si malý čtenář přišel na své až po přečtení knihy. Následovalo zvládnout kolem 
třiceti neposedných prvňáčků.

Formou hry a z ní vyplývajících úkolů děti zaujala. Soutěživost a pozornost vzala za své a vítězové se těší z dárečků 
a krásných diplomů. 

Přecházíme do 4. třídy, kde se k projektu připojili i třeťáci. Vše probíhá celkem hektickým způsobem, zvonění, přestávka, úklid jídelny 
a ještě přesunout veškeré ukázkové knihy a hrací plán. 

Začínáme prezentovat knihy pro starší čtenáře. Motivační hrou je příběh Za pokladem kapitána Černovouse. Zde se nám sešlo přes 
třicet dětí a to je opravdu darda. Tímto se i já musím paní Pastyříkové omluvit za tak početnou skupinu (ráda bych dopřála všem 

dětem takové projekty, ale ono to opravdu nejde, pochopí, kdo zažije)
Ale už jsou vytvořeny skupiny, děti mohou čelit hrací kostce a následným nástrahám v podobě úkolů, díky kterým si čtenář musí najít 

odpověď v dané knize.
Loučíme se a opravdu vyčerpané odjíždíme do naší knihovny, kde si povídáme o knihách, dětech, ale i tom proč je dnes tak náročné 

děti zaujmout dobrou knihou, či zajímavou hrou. Snad se zamysleme všichni.

13. duben -  s nádechem podvečerní poezie Zdeňka Švermy.
Jak smutné, že „neznámé“ osobnosti literárního světa nemají podporu. Čím to, že pokud nejsem známý nejsem snad uznávaným?

Ze všeho Vás díky krásnému večeru u nás v aule základní školy mohu vyvést. Jsem ráda, že několik málo lidí najde cestu do naší obce 
za našemi akcemi. Za to jim velké díky. Vždyť každý, kdo usedne do pomyslného hlediště, je podporou pro tvorbu našich hostů.

Pan Šverma byl zajímavým hostem, pro svou básnickou tvorbu, které jsme mohli naslouchat v podání hereček divadla Poezie z Mladé 

Maraton pohádek začal ve 4. třídě, kde jsme 
četli pohádku Krysáci. Začali jsme v 7.30 hod., 
vystřídali se žáci celé třídy a paní učitelka 
velmi pohotově kladla otázky z pochopení 
textu. Opuštím třídu a začíme v 1. B. Příběh 
o Kobylce Karolínce se stal poutavým a děti 
neměly problém zvládnout každý několik 
vět. 
 Už je čas zaťukat na 1. A , kde pokračujeme 
ve čtení příběhu o  Kobylce. I tady se dětem 
daří a po odstartování nikdo nevyrušuje a 
soustředí se na text. Čas neúprosně letí a dětí 
mnoho (však je to maraton). Přebíhám do 
Zelené třídy předškoláků. Zde pokračujeme 
malou dramatizací, kterou podávám ve 
čtené formě, ale děti se úžasně zapojují 
a vytváříme malou dramatizaci příběhu. 
Jsou bezva, závěrem ještě jedna pohádka a 
spěchám do další třídy, pozor už podruhé do 
druhé. 
 Přestávka nám zabránila pokračovat, tak 
nabíráme síly, odstartujeme a pokračujeme. 

Příběh je zajímavý, je z Loupežnických 
povídek.
 Nemůžeme přetrhnout nit, i když se čas 
nachyluje. Už čeká třetí třída. Bohužel máme 
jen pár minutek, tak dětem vysvětluji prin-
cip a na čtení zbylo opravdu jen málo času. 
Detektivní příběhy zůstávají ve třídě, děti 
mohou pokračovat ve čtení v další hodině, 
nebo o přestávkách. Tak to byl náš maraton 
na podporu čtení.
 Máme před sebou ještě odpoledne. Tak 
rychle do knihovny, ve čtyři se sejdeme při 
dalším čtení s pohádkou. Na tuto hodinku 
přichází sedm dětiček a tři maminky, pro 
které je připravena dílna na výrobu jarních 
motivů s paní Zdeňkou Pospíšilovou. S 
dětmi začínáme hledat indicie k pohádkám 
a pokračujeme ve smyslu dnešního tématu.  
 Na závěr se jdeme podívat, co maminky 
vytvořily. 
 I odpolední akce byla zajímavá, jen je 
možná trochu škoda, že z tak početné obce 

se sejde tento počet lidiček, kteří mají o ta-
kové aktivity zájem.
 A co večer? Přesouváme se do základní 
školy, kde se bude číst Goetheho Pohádka 
o zeleném hadu a krásné lilii v podání pana 
Aleše Fiedlera. Pohodlí v nových židlích na 
sebe nedá dlouho čekat, stoleček a káva jen 
pohodlí umocňují. 
 Osm dospěláků naslouchá procítěnému 
vyprávění, které je už tématem velmi 
náročné, ale obohacující. Večer končí, zdá 
se, rozvíjí se totiž diskuse k tématu. Dalo 
by se povídat dlouze, ale musíme končit. 
Končit? 
 Odnášíme si spoustu nedořešeného, 
nevysvětleného, je tedy jen na nás, kdy 
budeme chtít pokračovat. Den byl náročný, 
ale bohatý na zážitky. Udělejte si radost a 
příště rádi uvidíme i Vás.
 Děkuji zúčastněným, děkuji za podporu 
učitelskému sboru a Obecnímu úřadu za �-
nancování akcí, které knihovna pořádá.
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Boleslavi i díky hercům ochotnického divadélka Človíček, kteří předvedli dramatizaci autorovy básně Casus Belli ( důvod k válce) 
Věřte, že toto téma nebylo nikterak lehké ztvárnit. Pan Šverma nešetřil chválou a uznáním. Podvečer byl doplněn mnohdy komickými 

vsuvkami autorova života, také v podání divadélka Človíček.
Děkuji panu Švermovi, že zavítal k nám do Kněžmosta. A všem hostům, kteří přišli “až z Kněžmosta“.

19. dubna - 6. třída s p. uč. Novákem
Na hodinku se Seifertem

při návštěvě 6. třídy jsme přihlédli k 110. výročí narození básníka, spisovatele Jaroslava Seiferta.
Pozvána byla také Pavlína Karlová (9. tř), která se spolu s Nikolou Maudrovou (9. tř.) zapojila do projektu psaní povídky na libovolné 

téma. Pavlína přečetla svou povídku a následně jsme si o ní popovídali s žáky 6. třídy.
Osmá třída byla vyzvána do projektu Literatura vážná i nevážná. Ta tajemná jednička, opět jeden žák se zapojil a poslal nám anotaci 
na knihu Oliver Twist. Je jím Vojta Drbohlav. K anotaci přidal otázky, které se vztahují k obsahu knihy. Posléze se připojila Roza Josi-

fová s anotací na knihu Stmívání.

29. dubna 
Přilétlo několik čarodějnic a čarodějů do naší knihovny přímo ze Zelené třídy MŠ. Pěkně jsme se pobavili při společných hrách a s 

písničkou ožilo příjemné počasí. Čarodějnice a čarodějové odlétají. Já se těším, že  za rok opět přiletí.

 3. květen 
Tento den byl slavnostní pro naše prvňáčky, kteří byli pasováni na čtenáře. Pozvání přijal spisovatel Jiří Žáček, který se s dětmi přivítal, 
poslechl si, jak umí číst a odměnil je vlastním podpisem do Slabikáře. Od vedení školy  obdržely děti pamětní list. Na závěr předvedli 
prvňáčci krátkou dramatizaci na písmenka. Pozdrav našim oslavencům zaslala také metodička Slabikáře paní Staudková, která naší 

knihovnu obohatila o  několik knih Jiřího Žáčka a CD nahrávky s texty pana spisovatele.
Ještě posezení s 5. a 6. třídou, ale trochu komorněji. Obklopili jsme pana Žáčka a trpělivě naslouchali. I přes velký hlasový hendikep 
se pan spisovatel snažil odpovídat v průběhu vyprávění o jeho tvorbě a životě na otázky, které nás zajímaly nejvíce. Nikola Maudrová 
měla možnost přečíst svou povídku na téma Cesty a cestičky. Obdržela velkou pochvalu od pana Žáčka. Dvě hodiny jsou pryč, dalo by 
se jistě povídat stále dál. Tak alespoň mnoho podpisů do připravených knih, na obrázky, jen tak na ruku ani netuším, kolik jich bylo.

 Také Slabikáře našich prvňáčku už jsou obohaceny o podpis autora a opravdu se loučíme. 

10. dubna 
Prezentace doporučené četby 8. třídy. 

Knihovnu navštívilo několik žáků. S cílem prezentovat četbu se vedení ujal Vojta Drbohlav a posléze i Róza Josifová. Představili jsme si 
nové knihy v knihovně s ohledem na věkovou kategorii a připomněli si výročí pana spisovatele, básníka a novináře Jaroslava Seifrta.

Hezké prázdniny     
      
 hledáčkem fotoaparátu − soutěž 

   o nejzajímavější  fotogra�i z letních dnů
    

Je-li vaše fotogra�e pro Vás něčím zajímavá, rádi ji zhlédneme i  v naší knihovně.
Fotogra�e můžete nosit do knihovny do 23. září 2011.

Výstava fotogra�í bude přístupná v knihovně od 3. října 2011.
Nejpodařenější díla budou ohodnocena.

UZAVÍRKA KNIHOVNY V DOBĚ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ
červenec

21. 7.–29. 7. 2011
srpen 

15. 8.–26. 8. 2011
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Obecní knihovna

zve dětičky

do  Prázdninové dílničky
  

Kdy? 12. července od  16–18 hod.
Výroba indiánských přívěšků

2. srpna  od  16–18 hod.
Tkaní obalu na knihu + záložka

Kde? Obecní knihovna

Závazné přihlášky dětí 
přijímáme v knihovně, nebo na tel. 326 784 244

kurzovné 60 Kč/akce.

 Právě probíhají další výstavy.

Tentokrát  vystavujeme práce paní  
Jitky Mrázové,

která připravila kolekci  koláží. 
Dovolila bych si tuto kolekci nazvat    

 - Svět kolem nás v nás -

Další vystavované práce pocházejí z tvořivých rukou 
Martiny Nikodemové, 

Daniely Fialové a Jitky Mrázové, 
které představí obrázky vytvořené technikou enkaustika.  Tato kolekce je vystavována 

pod názvem

- Barvy fantazie -
                

 Jak dopadla soutěž se Čtyřlístkem?
Mladší čtenáři jsou v cíli. Kdo vydržel sledovat tuto soutěž až do konce? 

V průběhu několika měsíců jste měli možnost sledovat příběhy  kamarádů Čtyřlístku, jak v knihovně, tak na webu knihovny. Byla to 
dlouhá cesta a tak do tíženého cíle dorazili jen vytrvalci. Hodnotil se počet získaných bodů za otázky a návštěvu knihovny.

Nejlépe si vedli:  Matěj Chloupek - 28 bodů

                                   Viktor Pospíšil   -  28 bodů

                                   Vojta Mareček   -  22 bodů

                                   Ondra Maršálek  -  8 bodů

Naši čtenáře navštívím ve škole a  ráda jim předám odměnu .
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Seznam nových knih

Pro dětského čtenáře

BŘEZINOVÁ, I.: Kluk a pes • 
WINKLEROVÁ,D.: Z pohádky do 
pohádky • EISLEROVÁ,J.: Staré 
pověsti české • AWDRY,W.: O 
mašince Tomáškovi• WEBB,H.: Jak 
Alfík zůstal sám doma • BREZINA,T.: 
Brána času, Boj černého...,Výpravy 
za... • VÁLKOVÁ,V.: Karel IV. příběh 
českého krále•  ŠRUT,P.: Lichožrouti, 
Lichožrouti se vracejí • DVOŘÁK,J.: 
Zvířátko pro Dominika • SCHRAM,K.: 
Láska na první haf, Packy na to • 
SCHWIHDT,P.: Londýnská mise, Do 
hlubin času • MEYEROVÁ,S.: Krátký 
druhý život, Hanibal

Naučná literatura

OREL, J.: Rytíři • FANTOVÁ, P.: Dětský 
ilustrovaný atlas světa • GARLICK,M.: 
Velký ilustrovaný atlas vesmíru • 
HRDLIČKOVÁ,I.: Co víš o kouzlech 
• MOTYČKA,V.: Úžasný svět zvířat 
• STLOUKALOVÁ,Z.: Kniha otázek 
a odpovědí • SHUKER,P.: Skryté 
síly živočichů • BECKER,G.: Velká 
encyklopedie Země • TAYLOROVÁ,B.: 
Zvířata Giganti • MINSKOVSKI,A.: 
Já a moje tělo • DOXON,B.: Kdyby 
dinosauři žili dnes

Pro dospělého čtenáře

MATRIN,S.: Potěšení ze své 
společnosti • ORWELL,G.: Farma 
zvířat • MONYOVÁ,S.: Citová divočina 
• VĚTVIČKA,V.: Poutník okou-
zlený...• Moje růžová dobrá jitra • 
HAUSCHILD,R.: Zíliv v plamenech • 
PIVODA,O.: Ranhojič z Vratislavi

     
 
Naučná literatura

NOVÁK,J.: Smrtící sopky 
     
  Ivana Cenefelsová

••••••••••

••••••••••

••••••••••

••••••••••
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Den koní v Loučném mlýně
Krásnou slunnou sobotu dne 21. 5. 2011 se 
uskutečnil v Jezdeckém oddíle Kněžmost 
se sídlem v Loučném mlýně v Žantově 
první ročník „Dne koní“, věnovaný široké 
veřejnosti, dětem a příznivcům koní. Pro-
gram zahájil po desáté hodině předseda 
oddílu Marek Černý, seznámil diváky 
s historií jezdeckého oddílu a plánovaným 
programem. 
 Děti měly možnost, mimo svezení na 
koních, vyzkoušet velkou trampolínu, 
malování perníků s paní Eliškou Josifovou 
nebo několik disciplín (hod podkovou, sk-
ládání puzzle, skákání v pytli či přenášení 
balónků na lžíci), které připravily a velmi 
pěkně s dětmi vedly Kateřina Josefíková 
a Karolína Dlasková. Součástí programu 
bylo i vystoupení dětského souboru 
mažoretek z Kosmonos, dívky předvedly 
velmi profesionální výkon. 
 Dále mohli diváci shlédnout paralelní 
ježdění na hudbu v podání Soňi Bobkové 
a Petry Černé Rynešové. Vystoupení dětí na 
pony, Elišky Černé a Karolínky Štěpánkové, 
které předvedly základní voltižní cviky na 
pony, kterými děti začínají své jezdecké 
umění. Následovala ukázka překážkové 
dráhy s psem Artušem v podání Markétky 
Škodové. Pes Artuš je využíván ke canis-
terapeutické činnosti, jak s dětmi, tak i s 
dospělými. 
 Velký úspěch mělo u diváků předvedení 
parkurového skákaní v podání Marka 
Černého, který se svým koněm Baltikem 
před diváky překonal výšku skoku 160 
cm. Zlatým hřebem celého programu byly 
křtiny letos narozených hříbat Roni 
a Almarion, kterým byl v době křtu pouhý 
měsíc. Po ukončení programu následova-
lo ještě vození dětí na koních, trampolína, 
soutěže i malování perníků. 
 Pokud se pokusím alespoň trochu 
objektivně zhodnotit první ročník „Dne 
koní v Jezdeckém oddíle Kněžmost“ mys-
lím si, že dopadl velmi dobře, dokonce 
nad očekávání unavených pořadatelů.  
  A i z ohlasů veřejnosti zní mnoho 
pochvalných zpětných vazeb. Příští rok 
plánujeme druhý ročník a doufáme, že bu-
dou diváci spokojeni alespoň tak, jako le-
tos. V závěru svého sdělení bych ještě ráda 
prostřednictvím zpravodaje poděkovala 
panu Pavlu Černému za jeho mnohol-
etou usilovnou práci, kterou JO Kněžmost 
věnuje.  

                                    Petra Černá Rynešová   

Křest nově narozených hříbat

Parkurové skákání předvedl Marek Černý
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Již v pořadí druhé posezení s lidovou 
písničkou v podání Václava Hašlara a 
jeho syna sklidilo v Solci veliký ohlas. K 
milému překvapení pořadatelů si přijelo 
poslechnout lidovou hudbu bezmála tři 
desítky občanů, a to nejen místních, ale i 
z nedalekých obcí a vesniček. (např. Ob-
rub,  Přepeř,  Lítkovic, Úhelnic, Násedlnic, 
Suhrovic a Kněžmosta.)
   Pan kapelník s citem pro tuto generaci 
nejen hudbou, ale i vtipným slovem, bavil 

Sousedský  klub Solínek, 
je tu i pro starší generaci

místní sáleček plný vděčných posluchačů. 
Dobrá nálada a pohoda panovala po 
celé nedělní odpoledne. Vídeňská káva, 
nanukové poháry a řezané pivečko z 
nedalekého pivovaru ještě vice umoc-
nily prožitek z tohoto nevšedního 
nedělníhoposezení.   
   Když se vše ve 20 hodin rozcházelo ke 
svým domovům, bylo téměř jasné, že 
se zde nevidíme naposledy.  
    Tato generace našich spoluobčanů, 

na kterou se dnes tak trochu zapomíná, 
je zřejmým důkazem toho, že pro milé 
slovo, přátelské chování k druhým, slova 
uznání čí díků, není nutné chodit daleko.  
Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe na 
takovéto krásné nedělní akci. Přijďte se 
příště taky podívat.
Solínek,o.s.www.solec.wbs.cz

Jitka Bartošová, místostarostka

Nabitý program obohatila ukázka výcviku psa Artuše, 
jízda dětí na ponících nebo vystoupení dětských 
mažoretek z Kosmonos, 
foto: Libor Štěpánek, Štěpánka Mikešová
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TJ SOKOL KNĚŽMOST – klubové příspěvky
Jak jistě víte, dochází k neustálému zlepšování podmínek pro sportování. V letošním roce budeme realizovat závlahu 
fotbalového hřiště, tenisových kurtů a bude doplněno sportovní vybavení. Vedle nemalých investic nám rostou ceny 
energií a pro zajištění kvalitní přípravy je nutný i příspěvek sportovců, kteří budou služby v roce 2011 využívat.

Výbor TJ Sokol Kněžmost požaduje zavést klubové příspěvky u fotbalistů a tenistů všech věkových kategorií takto:

Členské příspěvky   Klubové příspěvky   Celkem za r. 2011
TJ Sokol KST 2011  FOTBAL 2011
Minižáci 
150,-    200,-    350,-

Žáci, dorost
150,-    300,-    450,-

Muži
250,-    500,-    750,-

    Antukové kurty   Celkem za r. 2011
    Letní sezóna 2011

Děti, junioři,   1x-2x týdně     400,-  550,-

důchodci 150,-  3x a víc týdně  900,-  1.050,-

(nevýdělečně činní) 

      400,-     650,- 
Dospělí 250,-    900,-  1.150,-   

Je potřeba si uvědomit, že v současné době mají fotbalisti zajištěn následující servis:

  • posekané fotbalové hřiště
  • zázemí fotbalových kabin(energie, voda)
  • pravidelné tréninky
  • dresy, míče, tréninkové pomůcky, ostatní materiál
  • možnost tréninku v zimním období v hale (zvýhodnění pro klubové tréninky - bude projednáno před 
     zimní sezonou)

Jde o systémový krok. Nechceme plošně zvýšit členské příspěvky, ale zároveň potřebujeme dosáhnout vyššího 
podílu spoluúčasti sportovců. Klubové příspěvky od aktivních členů, kteří pravidelně využívají nabízené služby 
a sportoviště, jsou vhodným řešením.

Po jednání se zástupci fotbalu došlo k výraznému snížení klubových příspěvku (viz. tabulka) tak, aby byly zcela 
dostupné každému a došlo k jejich rychlému zavedení.

Termín výběru byl stanoven do konce června 2011.

Věřím, že si z výše uvedených argumentů uvědomujete nutnost klubových příspěvků a jejich význam pro zajištění 
dobré úrovně sportovišť, vybavení a dalších služeb.

Sportu zdar Vít Pospíšil
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  Z původní domoviny je vyhnaly kli-
matické změny. Následkem ochlazení 
oceánu nastala v Evropě chladná a deštivá 
léta - klima nabralo silně přímořský ráz. A 
to není nic dobrého pro pěstování obil-
ovin. 
  Všichni jistě pamatujete mokré a 
studené léto v r. 2001 nebo mokrá 
a studená léta v letech 1973–1975.  

Zralé obilí jsme doslova “kradli” z polí a 
to jsme měli moderní sklizňovou a sušicí 
kapacitu. Germáni byli sice více pastevci 
než obilnáři, ale obiloviny již pěstovali 
(alespoň pšenici a ječmen) a pokud se 
nepodařilo sklidit dostatečné množství 
zrní, hrozila nouze a pokud se takových 
let opakovalo více za sebou, hrozil hlado-
mor. 
    A dobytkářství je nezachránilo, protože 
při tomto počasí se nepodařilo zajistit ani 
dostatek krmení pro domácí zvířata. A tak 
komunitě nezbylo, než hledat zemědělsky 
příhodnější krajinu.    
        V  okolí Lipska totiž končí severoněmecká 
nížina a terén se zvedá do podhůří Harzu 
(jižní hranice bývalé NDR) a Krušných 

První Germáni, kteří se objevili na okraji 
našeho regionu byl snad kmen Marsignů 
a osídlili krajinu mezi Českou Lípou a 
Českým Dubem. Po nich nám zde zbyla 
dvě žárová pohřebiště, starší a větší v Ko-
bylech a mladší v Chocnějovicích. Podle 
šatových spon, nalezených v žárových 
hrobech v Kobylech soudíme, že skupina 
přišla z Durynska (širší okolí Lipska). 

Dětský den na hřišti
Tak jako každý rok, i letos proběhl na 
místním hřišti dětský den organizovaný 
TJ Sokol Kněžmost. V sobotu 4. Června 
dorazilo neuvěřitelných 120 dětí, které se 
účastnily rozmanitého dění.
 Letos jsme program vylepšili, kromě 
zásadního závodění na kolech různých 
kategoriích a plnění úkolů na stanovištích 
byl program obohacen 
o výtvarnou dílnu, kde si děti za pomoci 
šikovných maminek Adriany Nanáši a 
Martiny Nikodemové mohly vyrobit malé 
zvířátko, které si odnesly domů. Volný 
čas, kdy se čekává na výsledky cyklistick-
ých klání, jsme letos vyplnily pohádkou. 
Loutkové divadlo nám přijel zahrát žák 
6. Třídy mnichovohradišťské základní 
školy Štěpán Tuček, který se učí u lout-
koherce pana Františka Pešána. Mnozí z 
nás nemohli uvěřit, že ty krásné loutky si 
tento klučina vyrobil zcela sám.
 Při plnění úkolů na stanovištích slavi-
lo úspěch vození vlastních potomků v 
kolečku – díky tomuto úspěchu určitě i 

příště přibyde podobná disciplína, kde se 
budou moci rodiče opět zapojit.
 Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na organizaci tohoto 
letošního úspěšného (dle ohlasů) svátku 
dětí podíleli. Neboť věnovat svůj vlastní 
volný čas ve prospěch ostatních není 
bohužel často k vidění.
 Těším se na vás příště a doufám, že i za 
rok budou děti z dětského dne odcházet 
unavené, ale šťastné a úsměvem na tváři.

Martina Hovorková

Germáni v našem regionu 

Nález nádoby a poloha žárového pohřebiště u Chocnějovic 
z přelomu 2. a 1. století před Kristem

Slalom na jednom ze soutěžních stanovišť, 
foto Iva Rejzková

Vyhlašování výsledků z cyklistické jízdy 
zručnosti, foto Jaroslav Vedral
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hor. Člověk nemusí být ani školený me-
teorolog, stačí se podívat na radarové 
odrazy srážek při televizní předpovědi 
počasí, aby viděl, kde spadne maximum 
srážek, jdoucích od západu. Tento model 
povětrnosti funguje od nepaměti, na 
návětrné straně pohoří spadne většina 
srážek a na závětrné straně prší podstatně 
méně. Jevu se v meteorologii říká “fénový 
efekt” nebo “srážkový stín”. 
  Proto bylo možno na východ 
od Krušných hor provozovat polní 
hospodářství i za zhoršených klimatick-
ých podmínek. A protože nově příchozí 
Marsignové nebyli vojensky natolik silní, 
aby porazili tehdy ještě vojensky silné 
keltské kmeny Volků – Tektoságů a Bójů, 
museli se spokojit s méně úrodnou oblastí 
na keltském pomezí. Porazit Kelty (kmen 
Bójů) se před r. 113 př. n. l. nepodařilo ani 
vojensky silnějším Cimbrům (Kimbrům), 
Bójové je na pomezí svého území porazili. 
Bojiště se doposud nepodařilo nalézt.
  Po Kobylské skupině Germánů nám zb-
yla sice jenom dvě žárová pohřebiště, ale i 
ta jsou nám schopna říci mnohé o zdejších 
obyvatelích, nejen to, odkud přišli. Podle 
pérových nůžek, které se ještě v 50. letech 
minulého století používaly na stříhání 
ovcí soudím, že ovce nechovali jenom 
pro maso a kožešinu, ale že je i stříhali a 
tudíž zpracovávali i vlnu. Podle břitev, na-
lezených v některých hrobech soudím, že 
alespoň někteří muži se holili po způsobu 
Římanů. 
  Nejvíc mne ale zaujala poškozená 
pinzeta, nalezená v jednom z hrobů. Prak-
ticky stejná a navíc i ze stejného období 
se našla při archeologickém výzkumu 
keltského oppida Stradonice u Berouna. 
To by svědčilo o styku s Kelty. Zda uve-
dená pinzeta pocházela z lupu nebo byla 
získána obchodem nedovedu posoudit. 
Antičtí autoři nám však zanechali zajíma-
vou zprávu – Germáni prodávali soused-
ním Keltům koně. Současná archeologie 
považuje tuto zprávu za omyl, ale to by 
platilo jen v případě, že by šlo o koně 
dospělé. 
  Keltové používali koně k tahu, Ger-
máni zapřahali pouze posvátného bílého 
hřebce a to jenom do kultovního vozíku. 
Ostatní koně používali jenom pod sedlo. 
Pokud by ale Germáni prodávali Keltům 
ročky (roční hříbata před započetím pra-
covního výcviku), byla by to pro obě 
komunity velice výhodná obchodní 
transakce. Germáni jako pastevci měli s 
odchovem koní jistě větší zkušenosti než 
polařící Keltové. Tak mohli od Keltů získat 
jednak zboží, které neuměli sami vyrobit 
(viz výše zmíněnou pinzetu), ale hlavně 
obilí, kterého měli Keltové podle zpráv 
antických autorů nadbytek. 
  Tyto obchodní styky by mohly vysvětlit 
přítomnost germánské keramiky v Srbsku 
pod Sokolkou – vzdušnou čarou cca 12 

km od Chocnějovic přímo pod keltskou 
osadou na Sokolce.
  Pod Sokolkou mohlo být i kultovní 
místo, jako později ve skalách na Čertově 
ruce u Turnova - role obchodníka a 
kněze se v této době nevylučují. Dále by 
to vysvětlovalo fakt, proč Kobylská sku-
pina Germánů mizí zároveň s odchodem 
zdejších Keltů - bez oboustranně výhod-
né spolupráce se její šance na přežití 
silně zhoršily. Obě etnické skupiny vyh-
naly z regionu zhoršující se klimatické 
podmínky, kdy ani zemědělsky vyspělejší 
Keltové nedokázali zajistit dostatek obil-
ovin pro svoji výživu. Keltové v letech 
80−60 př. n. l. hromadně odcházejí z 
regionu na jihovýchod (do Dolních Rak-
ous a severozápadního Maďarska - do 
tehdejší Panonie. 
  Kam zmizela Kobylská skupina 
Germánů nevíme, možná odešla také 
někam na jihovýchod nebo se rozp-
týlila do Kelty opuštěného území a sp-
lynula s další vlnou Germánů, kteří přišli 

ze severoněmecké nížiny. V této době 
se vylidňuje povodí Sprévy a Havoly v 
severoněmecké nížině (dnes širší okolí 
Berlína) a kolem r. 40. př. n. l. přichází 
další vlna přistěhovalců – snad germánští 
Hermunduři – Publius Cornelius Tacitus 
ve svém díle Germania (55 - 120 n.l.) 
uvádí, že “na území Hermundurů pra-
mení Labe, řeka kdysi proslulá a známá” 
Hermunduři s králem Vibiliem byli po 
změně letopočtu vystřídáni kmenem 
Markomanů s králem Marobudem. Tolik 
římský historik Tacitus. 
  Markomani byli pravděpodobně první 
germánský kmen, obývající naše území, 
který přišel do přímého styku se Římany 
- jak vojensky, tak obchodně. Ale to už 
je začátek doby římské a o tom zase až 
příště.

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

Literatura : Jiří Waldhauser - Lubomír Košnar 
- Archeologie Germánů v pojizeří a Českém ráji 

- Praha - Ml. Boleslav l997

Pohřební předměty z germánské nekropole u Kobyl (okr. Liberec) - spínadla, 
hrtoty kopí, nůžky, opaskové zápony, nádoby atd.
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Spokojený domov chystá filmový festival
a tolerance. Proto ani náš festival není 
určen jen pro seniory, ale pro kohokoliv, 
kdo má přemýšlivý vztah ke stáří, které 
jednou potká každého z nás.
      Občanské sdružení Spokojený domov 
existuje od roku 2004 a jeho hlavní 
činností je poskytování sociálních služeb 
v domácnostech seniorů a zdravotně 
postižených v našem okolí.

Petr Novák, DiS.

Jeho příprava je teprve v plenkách, ale 
účast nevyloučili Ota Jirák, Květa Fialová, 
Kristýna Hrušínská a Jana Plodková.
    Hotov ještě není ani seznam �lmů, 
které se budou promítat, a proto můžete 
obsah festivalu ovlivnit i vy! Své �lmové 
tipy piště na novak@spokojeny-domov.
cz nebo volejte na 773 635 633.
      Jedním z cílů Spokojeného domova je 
i upevňování mezigenerační spolupráce 

Moudrost stáří na plátně. Tak by se dala 
charakterizovat hlavní myšlenka, kter-
ou chce Občanské sdružení Spokojený 
domov vyjádřit připravovaným podzim-
ním �lmovým festivalem. 
    Uskuteční ve dnech 7. a 8. října v 
mnichovohradišťském kině Saturn. 
Kromě projekce českých a zahraničních 
�lmů o stáří a o seniorech se můžete 
těšit na bohatý doprovodný program. 

Skauti postoupili do krajského kola 
Skauti z oddílu Breitterův Zelený list 
družina Rysi postupují do krajského kola 
Svojsíkova závodu.      
      Na okresním kole, které se konalo v 
Českém ráji, pořádané střediskem Dolní 
Bousov, se Rysi umístili druzí. První dvě 
místa byla postupová, a proto družina 
postoupila do krajského kola, které se 
bude konat ve městě Čáslav.
     Skauti plnili mnoho náročných úkolů 
a to jak fyzických, tak vědomostních. 
Družina se nyní opět  pečlivě připravuje 
na krajské kolo závodu, aby i tam ukázala 
co v ní je a pokusila se postoupit do ce-
lostátního kola.  Držte palce naší družině 

Svojsíkův závod 2011
V termínu 9. - 10. dubna v oblasti 
Příhrazských skal a okolí soutěžilo více 
než 80 dětí z celého Mladoboleslavského 
okresu. 13 skautských týmů si změřilo 
svoje schopnosti v nelehkých úkolech, 
jako je třeba orientace a plánování trasy 
v terénu, řešení krizových situací, nebo 
poskytnutí první pomoci. Hlavním cílem 
závodu bylo otestovat týmovou spolu-
práci, schopnost komunikovat, vyhledá-
vat informace a řešit problémy – tedy 
základní dovednosti dnešní moderní 
společnosti. 
 Soutěž jménem Svojsíkův závod má 
již dlouhou historii a před dvěma lety 
prošla změnou v souvislosti s vývojem 
Nového skautského programu. 
 Skauti k přestavbě jejich programu 
používají moderní pedagogické trendy, 
například metodu kompetencí. Jako cíl si 
kladou zvládnutí základních předpokladů 
moderní společnosti: schopnost komu-
nikovat, vyhledávat informace, řešit pro-
blémy i krizové situace. Není náhodou, 
že skauti představili Nový výchovný pro-
gram v roce 2007 – bylo to totiž právě 100 
let od doby, kdy skauting vznikl. 
 Start a cíl Svojsíkova závodu proběhl 

na fotbalovém hřišti na Olšině a účastníci 
si další způsob trasy volili sami. Jejich 
úkolem bylo navštívit během dvou dnů 
Příhrazské schody, Píčův statek, Drábské 
světničky, Obětní kámen, Mužský, Hynštu, 
Valečov, Studený průchod, Zápudov, 
Komárovský rybník,  Skalní bránu, Drhlen-
ský rybník a přespat v lesoparku Důně. Na 
každém stanovišti týmy plnily zajímavé a 
poměrně náročné úkoly, týkající se Nové-
ho skautského programu.  
 Ti nejlepší obdrželi hodnotné ceny od 
sponzorů Comfeel, Outdoor Sports Český 
ráj, Triko4you, cykloservis Kafka a zároveň 
postupují do krajského kola. Mezi ně 
patří družina Rysů ze skautského oddílu 
Kněžmost, která se umístila na skvělém 
druhém místě!  Díky závodu se skauti z 
celého okresu měli možnost navzájem 
poznat, zažít dobrodružství, napětí a 
zábavu. 
 Odměnou pro celý dvaatřicetičlenný 
organizační tým byla veliká spokojenost, 
jak ze strany týmů dětí, tak ze strany jejich 
vedoucích.  
 Pořadatelství okresního - základního 
kola Svojsíkova závodu se chopili skauti 
z Kněžmosta, Mnichova Hradiště, a Dol-

ního Bousova, kteří s nadšením vybu-
dovali tábořiště v lesoparku Důně na 
Kněžmostsku. V tomto tábořišti si mohli 
účastníci vybrat ze tří různých doprovod-
ných aktivit a ukázat, jak jsou zdatní v 
táboření. Díky sponzoringu Uzenářství u 
Bejrů měli skauti z celého okresu možnost 
opéct si a ochutnat výborné klobásy. 

Petr Kořínek – velitel závodu

Rysi, ať i tam zabodují a postoupí. 
      V neděli 8. května 2011 oslavil Kněžmost 
66. výročí osvobození od fašismu. Již 
od ranních hodin drželi členové našeho 
skautského oddílu čestnou stráž u pom-
níku, jako uctění památky padlých v bo-
jích 2. světové války. V deset hodin přišel 
pan starosta, aby položil k pomníku věnec 
a za přítomnosti několika občanů našeho 
města pronesl krátkou řeč.

Tomáš Mahr
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Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
Zásahy a ukázky:

Duben
18.4. 2011 – požár rákosu u Solce
21.4.2011 -  požár trávy u Chlumína
27.4.2011 – výcvik plnění letadla vodou na letišti
       v Mladé Boleslavi
Květen
13.5.2011 – ukázka pro mateřskou školku v Kněžmostě
21.5.2011 – předání vrat do zbrojnice zástupcem kraje

Červen
2.6.2011 – požár nákladního auta v Kněžmostě

Dne 13. 5. jsme byli pozvání do mateřské školky v 
Kněžmostě, abychom udělali dětem přednášku a 
předvedli krátkou ukázku hašení. Na úvod jsme si pro 
děti připravili povídání o nebezpečích při požárech. 
Děti bedlivě poslouchali a na závěr měli spoustu zají-
mavých dotazů. Poté jsme jim předvedli, jak se hasí 
hasicím přístrojem, což velice i zajímalo učitelský sbor. 
Následně jsme jim předvedli ukázku hasičského zásahu 
s pěnou. 
     Na závěr jsme si připravili pro děti soutěž, zda utáh-
nou na laně hasičské auto. Bohužel jsme opět prohráli a 
děti s přehledem naše auto utáhly. A tak jsme je museli 
odměnit a tak náš sbor zakoupil hasičské dětské auto 
s funkční stříkačkou na ruční pohon. Tolik radosti a 
úsměvu na tvářích děti při předávání této hračky nás 
všechny zahřálo na srdci.
Na videa a fotky ze zásahu, cvičení a ukázek se můžete 
podívat na www.sdhknezmost.cz

                Zbyšek Orzech 

Oblíbená součást přednášky hasičů – každý si může vyzkoušet 
stříkání z hadice, foto Tomáš Kautzký

Oslava Čarodějnic začala na náměstí vystoupením skupiny hrající na bubínky a pokračovala obvyklým lampiónovým průvodem na 
okraj Důní, kde už byla přichystána vatra. U ní se čarodějnice ještě vyfotily

LETNÍ ZUMBA V KNĚŽMOSTĚ
Přijďte si zatančit v rytmu Karibiku! Začínáme v úterý 21. června!
Během léta se také můžete hlásit na Zumba víkend 21.–23. října.

www.zumbasterkou.cz
       kde: sokolovna

        kdy: neděle 10:30 - 11:30
               úterý 18:30 - 19:30

           cena: 65 Kč (60 Kč s permanentkou)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  
 

JUBILEUM OSLAVÍ ...

V měsíci červenci:
80 let  Jaroslav ŠÍDA, Suhrovice

V měsíci srpnu:
85 let  Miluška HYBNEROVÁ, Kněžmost
85 let  Vítězslav JAŠEK, Kněžmost
70 let  Jiřina  SVOBODOVÁ, Kněžmost
65 let  Zdeňka PROKORÁTOVÁ, Kněžmost
65 let  Marie MACOUNOVÁ, Kněžmost

V měsíci září:
65 let  František KOPRNICKÝ, Kněžmost
65 let  Antonín VILÍM, Násedlnice

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

NARODILI SE...

29. 03. 2011  Klára HÁJKOVÁ, Kněžmost
22. 05. 2011  Jakub ČERNÝ, Úhelnice

ZEMŘELI...

31. 01. 2011  Václav PROKORÁT, Kněžmost
14. 02. 2011  Bohuslav MIKOLÁŠEK, Kněžmost
15. 03. 2011  Otakar MENČL, Srbsko
14. 04. 2011  Marie MOCOVÁ, Kněžmost
20. 04. 2011  Hana KOPRNICKÁ, Kněžmost
06. 05. 2011  Milan BARTOŇ, Kněžmost
20. 05. 2011  Josef ZIMA, Suhrovice

Od 1. 1. 2011 se přihlásilo k trvalému pobytu 
v Kněžmostě 24 osob, odhlásilo se 14 osob.

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 pot-
vrdili písemně na místě (v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb.). Formuláře jsou k dispozici 
na podatelně obecního úřadu, mají je rovněž 
všichni osadoví starostové. 

Děkujeme za spolupráci.

Diamantová svatba
Manželé Marie a Miroslav Sladkých z Kněžmosta oslavili16. června 2011
šedesát let společného života. 28. května se konala v hostinci U Cerhů
oslava tohoto výročí, na které se sešlo přes dvě desítky hostů z řad rodinných 
příslušníků a přátel. 
  Manželé dostali velké množství darů, mezi nimiž nechybělo fotoalbum 
mapující jejich společné soužití a historii celé rodiny. A jaký mají oslavenci re-
cept na dlouholeté manželství? „Já vám ani nevím. Prostě jsme se toho chtěli 
dožít, tak jsme se dožili,“ říká Miroslav Sladký. 

Přejeme manželům Sladkým vše nejlepší do dalších let, hlavně hodně zdraví!
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