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ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 4/2012 zdarma

Víte že ... Úvodní slovo
… budeme mít v letošním roce rozpočet na následující rok a po dlouhé době se vyh-
neme rozpočtovému provizoriu,

… jednáme o vyřešení problému s nedostatečným prostorem současné obecní kni-
hovny a zároveň informačního centra a řešíme její přesun do větších prostor,

… byl vybrán zhotovitel územního plánu, jeho výběr však musí ještě odhlasovat zastu-
pitelstvo obce,

… jednáme o zadání projektu na retenční nádrž (suchý poldr) na kraji lesoparku Důně, 
abychom eliminovali možné záplavy, mělo by dojít k odstranění stávající skládky biood-
padu,

… připravujeme žádost o dotaci na opravu stávajících a výstavbu nových komunikací,

… jsme vybrali nového stavebního technika, který nastoupí do pracovního poměru na 
obci v lednu příštího roku

Ing. Adam POSPÍŠIL

Uteklo to jako voda 
a opět přichází 
konec roku se svými 
nevypočitatelnými 
rozmary – sněhem, 
deštěm, třeskutými 
mrazy i krásný-
mi a idylickými 
slunečnými dny. 

Pomalu se blíží čas 
Vánoc. Stejně jako v předcházejících 
letech, i v tom právě se uzavírajícím 
roce se mnohé v naší obci i okolních 
přidružených vesnicích povedly. 
Zdá se, že společné aktivity stme-
lující občany a budující občanskou 
soudržnost a jakéhosi dobrého ducha 
obce se nám stále daří rozšiřovat. 
 Už to není jen hasiči pořádaná os-
lava čarodějnic nebo proslulý a hojně 
navštěvovaný zářijový dětský den, ale 
prožili jsme opět příjemný vstup do 
adventního času, k němuž patří lidmi 
zaplněné náměstí, svařák, vánočka 
a první rozsvícení vánočně vyzdo-
beného náměstí. Nezapomeňme na 
oslavy 120. výročí od založení školy 
nebo na sokolský dětský den i jejich 
rozloučení s prázdninami. Poslední 
dobou se rozrůstá i počet účastníků 
sokolských brigád, jak těch jarních, 
kdy se připravují na sezonu kurty, tak 
podzimních, které s sebou nesou úklid 
okolo sokolovny, hrabání listí atd.
 Řadu kulturních akcí má na svědomí  
knihovnice Iva Cenefelsová s týmem 
oddaných spolupracovníků v zádech.  
Třeba předprázdninové velké his-
torické putování nebo masové dlabání 
halloweenských dýní… Co tím chci 
říct? Naše obec kvete! A to díky všem, 
kteří akce organizují, ale i díky těm, 
kteří se jich účastní. Buďme spokojeni, 
že žijeme právě tady a máme takové 
možnosti. Ať nám to vydrží a funguje i 
nadále. Krásný a pohodový závěr roku 
a všechno dobré v roce příštím. 

Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

 Náměstí znovu ožilo
dát si teplý džus 
nebo svařák s 
vánočkou, pop-
ovídat si s přáteli 
a podívat se na 
děti, co se naučily 
a jak se popraly 
s trémou. Pak 
společně roz-
svítit stromek, 
tu symboliku 
př icházej íc ích 
Vánoc, při nád-
herných písních 
podaných výbor-
nou zpěvačkou z 
našich řad. 

 Věřím, že se Vám toto pozdní 
odpoledne líbilo a navodilo atmosféru, 
kterou si udržíte co nejdéle. Poděkování 
patří účinkujícím a všem, kteří se podíleli 
na přípravách.

Klidné svátky vám přeje kulturní komise 
obce Kněžmost.

Nastal vánoční čas, čas adventní a s tím 
spojené rozsvícení vánočního stromu. 
Jedle, která zdobí náměstí celoročně, 
se opět proměnila ve vánoční strom a 
přilehlé sakury příjemně doplňují atmos-
féru. 
 I letos se kulturní komise obce ujala to-
hoto aktu a pojala ho velmi střídmě. Pro-
gram byl kratší, ale věříme, že dostačující. 
Určitě bylo příjemné chvilku se pozastavit, 
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Odpady aneb není hromádka jako hromádka
Na začátek bych ráda poděkovala 
občanům, kteří třídí odpad, a zároveň 
bych tímto chtěla vyzvat ty, kteří netřídí, 
aby nemařili úsilí druhých. V Kněžmostě 
a nejen tam, i v místních částech v tzv. o-
sadách, jsou umístěné nádoby na tříděný 
odpad. Technická četa obce vyjíždí třikrát 
do týdne, aby tato místa regulovala. 
Někdy se nestačí divit, co vše zde najdou 
a musí znova roztřídit. 
 Nerozumím lhostejnosti občanů-
neobčanů, kteří do těchto nádob dávají 
to, co tam nepatří, klidně i kosti od oběda. 
Zřejmě jen proto, aby s jejich popelnicí 
neběhali červi. Naši pracovníci mají můj 

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů 
v roce 2013 Vám přeje 

 starosta Ing. Adam Pospíšil, místostarostka Jitka Bartošová, 
   zastupitelé a všichni zaměstnanci OÚ Kněžmost  

obdiv, není příjemné se probírat 
tímto odpadem. Dalším bo-
lavým místem je lesopark Důně, 
kam chodí pejskaři venčit své 
miláčky. I zde jsou koše určené 
na psí exkrementy, ale i zde se 
setkáváme s lidskou lhostejnos-
tí, s cestou plnou hromádek. 
 Nevěřím, že by si pejskaři, 
neříkám, že všichni, nechávali 
ony krásné poklady na své za-
hrádce. Bohužel spoléhají, že se 
to uklidí tak nějak samo.

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka

Rada obce na svém jednání 11. prosince 2012 vyslovila spokojenost s prací správce sběrného dvora, pana 
Vlastimila Drtila z Kněžmosta. Jmenovaný pracovník je ochotný a při ukládání materiálů hospodárný.   
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Rok se sešel s rokem a už tu máme zase 
nový rok s novým návrhem rozpočtu 
a v něm obsažený návrh investic a 
výdajů. Rád bych vás seznámil s jejich 
předběžným návrhem, který musí ještě 
projednat a schválit zastupitelstvo naší 
obce. Z důvodů, které nikdy nemůžeme 
100% ovlivnit, jsme v letošním roce 
dvě z větších plánovaných investic 
neuskutečnili. 
 Především nová komunikace v Luční 
si realizaci jistě zasloužila, ale bohužel 
se vyskytly problémy se stavebním po-
volením a následně došlo k rozporům 
v projektové dokumentaci a rozpočtu. 
Nechtěli jsme riskovat problémy při real-
izaci na přelomu měsíců listopadu a pros-
ince. Realizace se tedy posouvá na jaro. 
 Půdní vestavba v budově radnice se 
již chystá, ale ukončena bude až v příštím 
roce konkrétně v únoru.
 A teď k plánům na rok 2013–14. V 
prvé řadě se investice zaměřují stále na 
komunikace, nyní připravujeme žádost 
o dotaci na výstavbu komunikace od 

- pořízení herních prvků do místních 
částí a do Kněžmosta,
- nákup traktoru se zimním a letním 
příslušenstvím,
- realizace počítačové sítě, serveru a 
nové centrální tiskárny,
- pořízení územního plánu – I. část
 Samozřejmě nemohu vyjmenovat 
úplně vše, co máme v plánu, protože 
některé věci závisí jednak na možnosti 
dotací a také na plnění rozpočtu na 
příjmové straně. Ani stát zastoupený 
Ministerstvem financí není schopen v 
současné nelehké hospodářské situaci 
predikovat, jak bude vypadat výběr daní, 
na kterém jsou obce životně závislé. 
 Rád bych Vás rovněž seznámil se 
skutečností, že jsme sice na příští rok 
nezvýšili poplatek za svoz odpadu, ale 
předpokládám, že v roce následujícím, 
tak budeme nuceni udělat, protože 
náklady na svoz stále rostou.

Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

náměstí do Lomené ulice a následně Zá-
padní do Hradišťské ulice. Další částí jsou 
opravy ulice a částečně chodníků v ulici 
Za Sokolovnou, Za Hřištěm, Sokolská a 
Spojovací. 
 Tento projekt je zatím ve fázi žádosti o 
stavební povolení a připravuje se žádost 
o dotaci. V případě, že bychom dotaci 
získali, spoluúčast obce na projektu je 
cca 27 %. Nikdy v minulosti jsme na takto 
velkou akci ani o dotaci žádat nemohli. 
Kdybychom nebyli s žádostí úspěšní, 
tak bychom realizovali komunikaci v 
ulici Zahradní. Ta by měla být v každém 
případě hotová nejpozději v roce 2014.
 Samozřejmě nezapomínáme ani na 
místí části. V roce 2013 dojde k opravám a 
rekonstrukci objízdné cesty kolem kálku 
v Lítkovicích, k opravě otoče autobusů 
v Násedlnicích a za předpokladu, že se 
podaří vysoutěžit zajímavé ceny, tak by 
se mělo dostat i na v lokalitu Na Podolci 
v Kněžmostě.
Dalšími plánovanými výdaji jsou: 
- odkanalizování části Koprníka, 

Návrh rozpočtu, investice, plány

Jak to funguje v zimním království
Chtěl bych vám vyprávět jeden příběh. 
Přišla pravá zima, ochladilo se, začal pa-
dat sníh. Ta správná zimní romantika. 
Ráno, když jsem viděl tu nadílku, zara-
doval jsem se, protože zimu mám rád a 
mají ji rády i moje děti. Co mě překvapilo, 
bylo ticho.   V 9 hodin 
ráno nebylo slyšet traktory, pluhy, sypače, 
ani čtyřkolky, které by se praly s tou zápla-
vou čerstvě napadaného sněhu. Zvenku 
bylo slyšet jen družné sousedské povídání 
a monotónní zvuk lopat drhnoucích o 

Byl jsem v realitě vzdálené od Kněžmosta  
450 kilometrů na západ, ve čtvrti vilek v 
předměstské části průmyslového Wolfs-
burgu, jednoho z nejbohatších měst v 
Německu. 
 Žádné protesty, stížnosti, že mi 
neprojel kolem domu pluh, nikdo nic 
neřešil. Hrablo a koště do ruky a pěkně do 
práce. Tohle není pohádka, ale pravda o 
tom, jak to funguje jinde.

Ing. Adam POSPÍŠIL

chodník. Oblékl jsem se a šel ven, celá rodi-
na se mnou. Venku bylo všude plno sněhu, 
před domem na chodníku i na silnici.
 Všichni majitelé domů buď vyhrnovali, 
nebo už měli před svými domy zameteno. 
Silnice netknutá, jen v prostorech mezi 
výjezdy z garáží či přístřešků pro auta byly 
vzorně nahrnuté kupy sněhu, aby se dalo 
parkovat pohodlně i na ulici. Krásný bílý 
sníh všude kolem, sem tam projelo okolo 
krokem auto. Nejdřív jsem si myslel, že 
ještě spím, ale… opravdu jsem byl vzhůru.

S místním hřbitovem se počítá
Přestože se oprava škody na střeše 
způsobená zlodějem stále odkládá 
z důvodů nedostatků peněz, před 
problémem se neschováme. Ještě během 
tohoto volebního období musí náprava 
stavu proběhnout formou generální 

práci smluven, nabídka platí dál a má-
li někdo představu, co výkon obnáší, 
nechť se informuje na obecním úřadě v 
Kněžmostě. Obec si je vědoma, že kul-
turnost spočívá i ve vztahu k zesnulým a 
problém bude řešen.   Pavel KVEREK

opravy pláště střechy kaple i zvonice. 
Zvon byl zkontrolován na funkčnost a 
ve shodě s posudkem odborníka (prove-
deném v minulém volebním období) bylo 
konstatováno, že schází už jen zvoník. Na 
základě první poptávky nebyl nikdo na 

Adventní čas začal slavnostním rozsvícením stromku
O první adventní neděli byl slavnostně 
na kněžmostském náměstí rozzářen živý 
vánoční stromek. Jak již ze zpravodajství 
víte a i sami jste se mohli přesvědčit, na 
náměstí byl před rokem nově vysazen 
jehličnan, který je uvažován zejména pro 
čas vánoční. Jedlička už stihla zakořenit 
a dokonce nasadit ve vrcholku několik 
šišek. Mohla být svátečně ozdobena a 
mohla tedy vkusně doprovodit nachys-

kání nemělo chyby. Jednu snad možná 
– začali jsme o pár minutek dřív, díky 
uspěchaným věžním hodinám. Protože 
však pódium bylo ozvučeno, slyšet mohli 
i ti, přicházející přesně „na minutu“, tedy 
vlastně pozdě. Děkuji všem a příště 
doufejme, že v stejně příkladně zimním 
čase, na stejně početnou shledanou.

                                        Pavel KVEREK

taný kulturní program.  
 Není mým záměrem zážitek obšírně 
komentovat, jistě se ohlasy dostaví jiné, 
chci jen z role průvodce večerem, vyjádřit 
obdiv nad výkony všech vystupujících. 
Byly podmanivé, jako nabídky v stáncích 
opodál. Jen co zjistíme, jak se s náporem 
vypořádaly keříky v parčících za palisá-
dami a bude-li vše při životě, budeme 
moci prohlásit, že hojně navštívené set-
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Drumbeny v “hudebně” naší školy
 Drumbeny nabízejí možnost kdykoliv 
vybít ze sebe přebytek energie kultivo-
vaným způsobem (rytmické sekvence a 
společné jamování) – o co více energie ze 
sebe žáci dostanou během bubnování na 
drumbeny, o to se zmenší jejich potřeba 
vybíjet si energii na sobě navzájem nebo 
na zařízení třídy. 
 Společné bubnování, – vytváření 
souhry a v konečném důsledku posílení 
pozitivních vazeb uvnitř týmu.  Bub-
nování jako takové má pozitivní vliv 
na harmonizaci mozkových hemisfér 
a zlepšuje koordinaci končetin. Drum-
beny mají také (pro běžnou praxi) jednu 
užitečnou vlastnost: nejsou zdaleka tak 
hlučné jako jakékoliv běžné bubny.
 Zatím jsou využívany v hudební 
výchově. Téměř všichni žáci, kteří již měli 
tu příležitost, si drumbeny oblíbili a na 
konci každé hodiny HV zkoušejí nové 
a nové rytmické cvičení a hlavně se učí 
pracovat v týmu a učí se poslouchat se 
navzájem.
 Věřím, že se nám společně podaří 
využít tuto skvělou pomůcku a vytěžit z 
ní maximum.
 Mnohokrát děkujeme zástupcům 
SRPŠ za zakoupení drumbenů a tím za 
možnost rozšíření svých schopností.                      

  Mgr. Ivana VESELÁ

 Je to víceúčelový český výrobek – ná-
bytek a rytmický nástroj v jednom. Ideální 
pro prevenci rizikového chování mládeže. 
Vyvinut ve spolupráci s pedagogy a psy-
chology speciálně pro potřeby škol. Vyro-
ben z recyklovaného papíru a dřeva.

Maminky z rady SRPŠ nám vyšly vstříc 
a svolily k financování 12 sad tzv. 
DRUMBENů. (6 menších a 6 větších). Co 
drumben je? (DRUM – z angl. bubnování, 
bubnovat, buben + BEN – konec slova 
českého – BU-BEN).

Mikuláš ve škole a mateřské škole

Stalo se již tradicí, že nejstarší žáci naší školy – deváťáci, se na svátek svatého Mikuláše, 6. prosince převléknou za čerty, anděly a Mikuláše 
a jdou podělit malými dárky všechny žáky na 1. stupni. Poté navštíví i děti v MŠ a popřejí hezké vánoční svátky obyvatelům místního 
domu s pečovatelskou službou.          Mgr. Ivana VESELÁ

Děti při výuce hudební výchovy s drumbeny
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V úterý 5. února 2013 proběhne v naší škole zápis dětí do 1. třídy základní školy. Oproti předchozím 
zápisům chceme trochu pozměnit organizaci celého zápisu. Sledujte proto, prosím, naše školní in-
ternetové stránky, kde bude vše upřesněno. Rodiče dětí, kterých se zápis týká, budou obesláni po-
zvánkami s podrobnými informacemi. 

                                                                                                               Mgr. Ivana VESELÁ, ředitelka ZŠ

ZÁPIS do 1. třídy

Novinky ze školního ZOO koutku 

Dvě oblovky žravé – africký druh plže, 
chované v akváriu vyrostly téměř o půl 
centimetru, což svědčí o tom, že se jim 
vede velmi dobře. Potkan husky, kterého 
děti pokřtili podle hrdiny večerníčku – Ho-
dan – také vyrostl a díky své přítulnosti se 
stal miláčkem dětí, kteří ho chovají téměř 
každou přestávku a nosí mu i různé do-
broty. 
 Přes počáteční obavy nám děti 
dokázaly, že se dokáží ke zvířátku chovat 
velmi dobře, s péčí a snad i láskou. Proto 
jsme se rozhodli je v tomto chování pod-
porovat a nás mini koutek získal nové 
přírůstky. Je to „snad páreček“ dvou-
barevných laboratorních myšek, kterým 
děti nyní vymýšlí jména. 
 V současné době zařizujeme s 
přispěním SRPŠ  akvárium o obsahu 54 
litrů pro chov nenáročných druhů akvari-
jních rybek a vodních plžů. 
 Děti mají možnost pozorovat chování 
živočichů v tomto koutku, a zároveň se o 

ně starat a hrát si s nimi v chovatelsko-bi-
ologickém kroužku, který začal fungovat 
od října.
 Zároveň zvířátka slouží jako názorná 
pomůcka v hodinách přírodopisu, či 
praktik z biologie.
 Uvítáme, kdo by nám mohl daro-
vat akvarijní rostlinky, či 1–2 nenáročné 
rybky (paví očka, mečovky). Předem 
děkujeme.                 
                                                  

Mgr. Alena BRIXÍ
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Pozvánka na 6. školní ples
Možná ještě všichni nevíte, že ZŠ 
Kněžmost už 5 let pořádá Školní ples v 
místní sokolovně. Ani tento školní rok 
nebude výjimkou. Ples se bude konat 
v sobotu 23. února, hudební doprovod 
zajistí skupina Dekameron band, která 
zajišťovala dobrou náladu v září při os-
lavách 120 let od založení místní školy a 
měla velmi pozitivní ohlasy. 
 Chtěla bych touto cestou pozvat 
všechny, kdo ještě tuto akci neznáte a 
nalákat vás mimo jiné na bohatou tom-
bolu, vystoupení dětí ze ZŠ a hlavně na 
představení divadélka Človíček. Za zmínku 
jistě stojí, že tento ples je nekuřácký a o 
zútulnění prostředí tělocvičny se vždy 
perfektně starají školní děti spolu s paní 
učitelkou Bejrovou. 

 Původní myšlenkou proč vůbec 
pořádat plesy bylo stmelení rodičů 
školních dětí a získání peněz pro děti do 
rozpočtu SRPŠ. Na této myšlence se nic 
nezměnilo a výtěžek z plesu závisí na vás 
všech, kteří se přijdete pobavit. 
 Velkým lákadlem je tombola, do 
které přispívají firmy a podnikatelé jak 
z Kněžmosta, tak i z širokého okolí. Ví-
tán bude i jakýkoliv finanční nebo věcný 
příspěvek do tomboly, který můžete 
přinést přímo do školy. 
 A na co se použijí peníze získané na 
plese? Paní ředitelka Veselá by ráda zak-
oupila kvalitní ozvučovací soupravu pro 
různá dětská vystoupení pořádaná ve 
škole i při různých akcích uskutečňovaných 
ve venkovních prostorách. Naše děti se 

nám chtějí pochlu-
bit svým zpěvem a 
scénkami a určitě 
si určitě zaslouží, 
aby je bylo vždy 
dobře slyšet.  
 V letošním školním roce byly např. za 
peníze z fondu SRPŠ zakoupeny bubny, 
které slouží při hodinách hudební výcho-
vy a děti si je velmi oblíbily. Příspěvek 
dostávají i žáci na kurzy plavání, lyžařský 
výcvik a mimo jiné je plánováno pořízení 
malých zvířecích přírůstků pro oživení 
hodin biologie a potřeby chovatelského 
kroužku.  

              za výbor SRPŠ Marta ŠENKÝŘOVÁ

Přestáváme hledat, chudneme
Napadlo mne to v konci roku, když jsem 
pro boleslavskou Universitu třetího věku 
chystal témata nového semestru. Jak jsou 
ti lidé bohatí ze vzpomínek!   
 Ano, předkládám přednášky odlišně, 
než většina kolegů, stojím o kontakt s 
posluchači. Pro téma volím srozumitel-
nost bez odborných termínů a citací. Pro 
ještě větší pochopení jsme dokonce jed-
nou výjezdní seminář namířili za slavíky! 
Ohlásil jsem se tehdy s předstihem u 
tamní paní starostky, abychom příjezdem 
nezpůsobili poprask a přijeli autobusem 
na Buda. 
 A lidé vzpomínají dodnes, potkáme-
li se v Boleslavi, Březně, Bousově či 
Mnichově Hradišti. Slavíky slyšeli i viděli 
z bezprostřední blízkosti, nikdo prý s ta-
kovým setkáním v životě nepočítal. Vím 
od nich, že za jejich mladých let nebývala 
jiná pouze krajina, ale především vztah 

chodit pomalu, učí se ptát. 
 Výsledkem je, že sami fotí, listují at-
lasy či rolují elektronickými encyklope-
diemi a hlavně zažívají. Že se za tím vším 
plíží obava o přežití poznaného i emoce 
při setkávání dalším, netřeba dlouho 
vypisovat. Kdyby se podařilo udržet ty 
nejzapálenější u tématu definitivně, moh-
li by se stát v budoucnu potřebnou zá-
platou pro příslušné instituce, opředené 
četným diletantstvím či nezájmem. Jinak 
se ve vztahu ke krajině našich předků k 
lepšímu nepohneme. Potká nás prostředí 
nepochopené, vydrancované – tedy eko-
nomicky zhodnocené. 
 Až si vyjdete na vánoční procházku 
do okolí Kněžmosta či obcí přiléhajících, 
dobře se dívejte. Zůstávají přeci jen 
mnohde u nás stanoviště přírodě blízká, 
s šancí na život. Krásné shledávání přeje  
      
  Pavel KVEREK             

k ní. A přírodověda v osnovách byla jen 
umocněním dětských zážitků. Kantoři 
bývali vzdělanými vlastenci, aktivními 
v celé řadě dalších oblastí života obce. 
Já už jsem takové štěstí neměl. Školství 
šedesátých let mi pro život dát příliš 
nemohlo, naučilo mne tedy hledat. A to 
v nejširším slova smyslu. Dnes vím, že to 
bylo setkání klíčové. 
 Mnohé se mi tak podařilo dohnat a 
dnes, při setkáních s dětmi, tou „nutností 
hledat“ začínám. A nesu tu pravdu před 
sebou všude, kam mne pozvou. Kdo si 
naladí rádio Jizera v neděli před Štědrým 
dnem, uslyší o podobném hledání a 
nalézání právě tam. 
 Rodiče či prarodiče, kteří berou děti na 
naši jarní ornitologickou vycházku, jsou 
jedněmi z těch, kteří přírodovědnému 
hledání s námi přišli na chuť. Děti se učí 
pracovat se zážitkem, učí se domovinou 

Svátek 28. října u pomníku padlých
Je to už 94 let, kdy vznikla Československá 
republika. A abychom si tuhle událost 
připomenuli, přišli místní skauti z 
Kněžmosta v neděli dne 28. října stát k 
pomníku u kostela čestnou stráž. Čestná 
stráž zde stála od 9:30 do 10:15 hodin. 
Jelikož už bylo velmi chladné počasí, tak 
se dvojice skautů střídaly po 10 minu-
tách. 
 Dopoledne v deset hodin měl Pavel 
Kverek a starosta obce Kněžmost, Adam 
Pospíšil, krátký proslov k této památné 
historické události, po něm následovalo 
položení věnce. Věříme, že tato akce 

měla úspěch a 
že se budeme i 
nadále v příštím 
roce účastnit 
pravidelně vz-
p o m í n k o v ý c h 
akcí, květnové u 
příležitosti konce 
2. světové války, a 
té říjnové ke vzni-
ku samostatného 
státu. 
   
 Martin PAŽOUT
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Je tu závěr roku. Dovolím si říci, že byl 
plodný po všech stránkách. Zajímavé 
besedy, přednášky poměrně velký 
počet nových čtenářů a hlavně rozsáhlá 
možnost doplňování knihovního fondu.
Naše webové stránky se rozrostly o od-
kaz k seniorům. Ti mají svůj profil se za-
jímavostmi a nabídkami kulturních akcí 
mířených právě jim.
 Novinkou bude od února 2013 Vir-
tuální Univerzita třetího věku 
Od ledna 2013 se můžete informovat a 
následně přihlašovat do pilotního kurzu 
pro seniory – ASTRONOMIE, která obsa-
huje 4 přednášky.
Výuka bude probíhat vždy po 14 dnech 
(únor–duben), ukončení výuky do 15. 
dubna, přednáška trvá vždy 1,5hod. 
Univerzita třetího věku bude fungovat 
v učebně základní školy s proškoleným 
lektorem.
 Pravděpodobný den výuky bude 
středa (lze podle zájmu studujících 
umožnit změnu) Garantem studijního 
programu a organizačním garantem 
VU3V je Provozně ekonomická fakul-
ta (PEF) ČZU v Praze. Kurz obsahuje 6 
přednášek, témata si už volí senioři sami.
Astronomie: 150 Kč (4 přednášky) 
Sluneční hodiny 1 a 2, Astronomové Ru-
dolfa II. 1 a 2)
 Ostatní kurzy 200–300 Kč 
(6 přednášek). Senior si může vybrat, jaký 

kurz navštíví a kolik.
 Jste srdečně zváni. Myslete na svůj 
volný čas a na to, jak ho můžete ve svůj 
prospěch využít.
Spolupráce se třídami v základní škole 
probíhá i v rámci projektu Noemova ar-
cha. Odkazy na práci v těchto hodinách 
najdete na webových stránkách knihovny 
http://knezmost.knihovna.cz/
 Za minulý rok děkuji všem, které 
lákají akce knihovny, děkuji čtenářům, 
že využívají našich služeb a věřím, že 
se v průběhu nastávajícího roku sej-
deme v nových prostorách s rozšířenými 
službami.

NOVÉ KNIHY
•	 Ježíšek vypráví o vánočních 
tradicích 
 ve dvanácti krátkých příbězích se děti 
seznámí s typicky českými vánočními tra-
dicemi a zvyky
•	 Krásné	české	vánoce
 nejznámější koledy
•	 Jak	se	staví	dům
 leporelo se zábavnými úkoly pro 
nejmenší
•	 O	veliké	řepě,	U	nás	na	zahrádce
 leporela pro nejmenší
•	 Klasické	české	skládačky	z	papíru
•	 Biblické	příběhy	-	Starý	zákon
 od Adama a Evy přes Noemovu archu 
až k vítězství Davida nad Goliášem

•	 Nancy	Martin:	Jak	zabít	milionáře
 detektivní příběh
•	 Aleš	Česal,	Otomar	Dvořák,	Vladimír	
Mátl:	Utajené	dějiny	Čech	
 od pravěku až do roku 1945
•	 Karel	 Foltin:	 Největší	 osobnosti	
našich dějin  
 životní příběhy, úspěchy i prohry 
významných osobností naší historie
•	 Velká	 obrazová	 encyklopedie	
zeměpisu
 odborný text, 1500 barevných ilus-
trací, soupis všech států světa, fyzický 
zeměpis…
•	 Zuzana	Haubová:	Rytíři  
 tajemná knížka s plastickými obrázky a 
spoustou skrýší
•	 Bob	Bampton:	Malé	koťátko	
 velká obrázková kniha o koťátku, které 
objevilo úžasnou hračku, klubko vlny…
•	 Bob	Bampton:	Malý	pejsek	
 velká obrázková kniha plná nových 
dobrodružství malého pejska…

Skautský oddíl v Kežmostě přijímá zájemce do oddílu světlušek
Náš oddíl stále přijímá nové členky  do skautské klubovny ve věku 6 - 10let v Kněžmostě v Růžové ulici každé pondělí od 16.30–
18.30 hod. Pokud máš ráda přírodu, ráda si hraješ, máš ráda dobrodružství a chceš si umět poradit se vším, co tě v životě potká, 
potom neváhej! Můžete kontaktovat vedoucí světlušek Barboru Josifovou na tel: 774 334 075, nebo vedoucího oddílu Martina 
Pažouta, tel.:  603 985 101

Výprava do libereckého bazénu a dinoparku
V sobotu 1. prosince se vypravili na vý-
let do Liberce, abychom navštívili bazén 
a dinopark. Sešli jsme se na vlakovém 
nádraží v Mnichově Hradišti, kde jsme 
nastoupili na vlak, který nás odvezl do 
Turnova. Jelikož měl trochu zpoždění, 
měli jsme načas,  abychom stihli další. 
Jak jsme se přibližovali k Liberci, cestou 
nabýval sníh. Tak jsme se aspoň nenudili 
na cestě do dinoparku. Když jsme vešli 
dovnitř, rozdělili jsme si lístky a měli jsme 
rozchod. 
 Všichni byli z dinosaurů nadšení, 
protože byli obrovští, vydávali zvuky, 
někteří se dokonce i hýbali a jeden z 
dinosaurů byl na ovládání. Ke každému 
dinosauru bylo zajímavé povídání. 
procházeli jsme i zajímavým pralesem 

kde každou chvíli byla 
bouře a pršelo. Byli jsme 
tam i ve 4D kině, kde fou-
kal na nás vítr a připadali 
jsme si, jako kdybychom 
tam byli. Poté jsme šli do 
bazénu, kde jsme si to 
opravdu užívali. Bylo tam 
plno atrakcí. 
 Nejvíce se nám líbi-
la vířivka, tobogán a 
klouzačka. Tato výprava 
se nám opravdu moc pov-
edla. Když jsme se vrátili, 
všichni se rozběhli ke svým 
rodičům, aby se pochlubili, 
jak se jim to líbilo.
  Martin PAŽOUT

Knihovna – co se chystá? 

Oznámení
Obecní knihovna bude během 

vánočních	svátků,	
od 22. 12. do 1. 1. 2013 uzavřena.

Zajistěte	si	prosím	své	výpůjčky	včas.
Vaše knihovna
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Halloween v kněžmostské sokolovně

Vraťme se v čase. Je podzim, poslední 
den měsíce října – Halloween.
 V místní ZŠ se od 1. vyučovacích hodin 
rozjíždí  halloweenský projekt naší paní 
knihovnice Ivy , která pro děti připravila 
hry, vyrábění , hádanky s halloweenskou 
tématikou. Toto dopoledne ve škole je 
ovšem jen rozjezd. To hlavní přichází v 
pozdních odpoledních hodinách, kdy se 
v místní sokolovně koná soutěž v dlabání 
dýní. O nejzajímavěji vydlabanou dýni.  
 A že přichází množství dětí a nejen 
dětí, ale i dospěláků! Sokolovna se plní, 
stoly na dlabání se pomalu obsazují, musí 
se přinášet další a další. Takový zájem o 
dlabání dýní nikdo nečekal. 
 Tatínkové, maminky, babičky a jejich 
děti dlabou, předhánějí se v kreativních 
nápadech, jak vylepšit právě tu jejich 
dýni. Malé, velké, dlouhé, žluté, zelené, 
všechny dýně jsou postupně vydlabány a 
každá z nich je originálně dovyřezána (viz 
. foto) postupně se dlabání dokončuje, 
děti u dlabání nechávají dospělý dopro-

vod a hrají si 
mezi s sebou, 
o b č e r s t v u j í 
se, tančí na 
písničky, které  
jim hrají z 
přehrávače. At-
mosféra je. .. jak 
to popsat? No 
prostě super!
U p r o s t ř e d 
sokolovny stojí 
hrad…sice je 
starý, všude 
samá pavučina 
s velkými pa-
vouky, ale děti 
se tento den 
nebojí, lezou 
do hradu a před 
hradem se hro-

madí vyřezané dýně. Pomalu se do 
všech vkládá zapálená čajová svíčka. 
 V sokolovně se zhasíná a všem 
se naskýtá úžasný pohled. Pak nas-
tává vyhodnocování. Porota složená 
z „odbornic“ na estetiku se radí, radí 
a nakonec začíná vyhlášení. Každá 

dýně se zvedá v rukou toho, kdo ji vyřezal 
, vzniká fotografie a na úplný závěr se 
vyhlašuje vítěz dnešního dlabání dýní. 
Vítězkou se pro tento rok stala Karolínka 
Kautzká se svým tatínkem Tomášem. 
Jejich dýně je originální a dle poroty 
nejzajímavěji zpracovaná.
 Pomalu si děti dýně odnášejí domů, 
aby si dýni rozsvítily před jejich domovem 
a ta je v tuto nejmagičtější noc v roce 
ochraňovala od zlých duchů. Sokolovna 
se uklízí, odvážejí se vydlabané vnitřky 
dýní. To ale už oči účastníků nevidí, to 
mají na starost organizátoři této malé 
akce pro děti – TJ Sokol Kněžmost a míst-
ní knihovnice paní Iva. 
 Někdo z Vás si možná řekne, proč 
slavit tento anglosaský svátek. Ale proč 
ne? Když je možnost se sejít, popoví-
dat si a dětem umožnit tvořit není nic 
jednoduššího, než využít i „cizího“ svátku 
a prostě si to jen užít. Pro připomenutí 
si můžete najít fotografie z této akce na 
rajče.net, uživatel… „sokolk.“ 

Za tým organizátorů Martina HOVORKOVÁ

Ohlédnutí za podzimem 
Ráda bych se vrátila k přednášce pana 
Thomase Graumana, která proběhla v 
rámci spolupráce s knihovnou pro žáky 
naší školy. Thomas Grauman jeden z pos-
ledních 669 dětí zachráněných Nicholas-
em Wintonem v roce 1939. 
 Pan Grauman přijel i s manželkou. Vel-
mi milý manželský  pár, který vyzařoval 
odhodláním upozornit na zachování míru 
a lásky mezi lidmi. Jejich vzpomínky na 
průběh druhé světové války jsou hrůzné, 
ale z podání pana Graumana je cítit 
velké odpuštění. Svůj životní osud mohl 
přestát díky víře v Boha a na to nás také 

upozornil. To mu pomohlo k překonání 
tak velké bolesti, jako je ztráta rodiny a 
hrůza války. S obdivem manželům Grau-
manovým přeji pevné zdraví a nám všem 
hodně lásky.

Na	co	se	můžeme	těšit
Naši čtenáři a posluchači se můžou těšit 
na cestovatele Jiřího Máru z Přerova, který 
k nám zavítá březnu 2013. Tentokrát nám 
Jirka představí Austrálii. Přednášky bu-
dou opět dvě dopoledne pro žáky naší 
škola a odpoledne pro veřejnost. 
 Jirka je upoutaný na invalidní vozík v 
následku své nemoci, ale i přesto dokáže 
za pomoci své rodiny navštívit všechny 

Vítězná dýně z rukou řezbářů Tomáše a Karolínky Kautzkých

Závěrečné shromáždění dýní všech účastníků

kontinenty světa. Přijďte ho podpořit 
svou účastí. Informace budou zveřejněny 
před konáním přednášky.
 V roce 2013 čeká naše seniory 
přednáška o bezpečnosti na ulicích, v 
bytě. O tom, jak se vyvarovat přístupu 
cizích lidí do bytů, jakými prostředky 
se bránit, kde hledat pomoc. Infor-
mace o konání rovněž zveřejníme před 
uskutečněním přednášky.

Příjemný vánoční čas přeje

  Ivana CENEFELSOVÁ
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Plaváčci ze školky v Jičíně

V průběhu měsíců září a říjen absolovova-
lo 22 dětí z mateřské školy plavecký kurz 
v krytém bazéně v Jičíně. Výcvik probíhal 
v šesti lekcích a vedly ho dvě zkušené  
lektorky plavání. 
 Děti se do bazénu vždy moc těšily, 
každá hodina byla jiná, činnosti byly velmi 
pestré se spoustou barevných pomůcek. 
Základem kurzu bylo to, aby předškoláčci 
měli vodu rádi, vody se nebáli, dokázali 
do ní fouknout, uměli si potopit obličej a 

s barevnými destičkami dokázali bazén 
také přeplavat. 
 Nechyběly ani hry ve vodě do-
provázené dětskými říkadly a písničkami. 
Dětem se moc líbila ,,jízda vláčkem” do 
páry, hry v bublinkách na ,,Hrnečku, vař!” 
a samozřejmě nesměla chybět ani jízda 
pro odvážné - TOBOGÁN! 
 Není divu, že se děti nemohly dočkat 
každého čtvrtku! Protože příprava dětí 
na kurz je organizačně i fyzicky opravdu 

hodně náročná, musíme touto cestou 
poděkovat všem hodným maminkám, 
které byly ochotné vždy dvěma učitelkám 
z MŠ asistovat a hlavně pomáhat s 
oblékáním nezbedných plaváčků. 
 Protože spatřujeme v plavání 
předškolních dětí velký přínos, je možné, 
že v něm budeme pokračovat i v dalším 
školním roce.

 Radka PELANTOVÁ

O provozu obecního koupaliště
V roce 1999, přesně 8. srpna, bylo 
otevřeno naše koupaliště. První celá 
sezona proběhla v roce 2000. Je třeba 
připomenout, že vybudovaní  koupaliště  
bylo dobrým  nápadem tehdejšího sta-
rosty naší obce pana Vítězslava Pospíšila.  
 Že to nebyla špatná investice, je víc 
než jasné. Za tu dobu si naše koupaliště 
získalo mnoho příznivců, kteří se k nám 
rádi vracejí. Díky velké podpoře naší 
obce můžeme tento rekreační objekt 
každoročně provozovat a nabídnout tuto 
vymoženost širokému okruhu lidí z řad 
místních i přespolních rekreantů. 
 S největším ohlasem široké veřejnosti 
se setkalo nové brouzdaliště (bylo vybu-
dováno v roce 2011). Lákadlo to bylo v 
uplynulé sezóně takové, že se poprvé v 
historii našeho koupaliště změnila struk-
tura prodaných lístků. Vstupného pro 

dospělé se prodalo více než vstupného 
pro děti. Maminky s malými dětmi každý 
den zařídily, že se z návštěvy koupaliště 
stala milá společenská událost. Tato 
loňská investice obce se setkala s velkým 
ohlasem.
 Zajistit provoz tohoto zařízení není 
vůbec jednoduché.  Musíme zajistit 
údržbu, nutné opravy, sehnat zodpovědný 
personál, sledovat nejnovější vyhlášky 
a nařízení a postarat se tak o bezproblé-
mové fungování od května do září. 
 Po napuštění bazénu a zahájení sezóny 
zajišťují fungování koupaliště 3 plavčíci a 
osoba vykonávající úklid. Není vůbec jed-
noduché sehnat personál, který je scho-
pný vyhovět přísným požadavkům na 
vykonávání funkce plavčíka. 
 Každé 2 roky musí plavčíci absolvo-
vat přezkoušení z teorie a z praxe. Jen si 

některé výkony zkuste…. Zaplavat 200 m 
pod 4 min, 25 m pod vodou, lovit z hloub-
ky 6 puků, vytáhnout z vody tonoucího.  
Člověk, který v mládí závodně neplaval, 
se musí na tyto výkony ve vodě dlouho 
připravovat. 
 Naši plavčíci zajišťují také kontrolu 
technologie čištění vody, čistí dno, dělají 
kontrolní rozbory vody, vybírají vstupné 
a dohlížejí na koupající se rekreanty.  V 
období pěkného léta začíná plavčíkům 
služba v 9:00 hodin a končí ve 20:00 ho-
din. 
 Z výše uvedeného musí být každému 
jasné, že zodpovědnost za chod 
koupaliště je velká. Závěrem si můžeme 
jen přát dostatečný počet letních dnů a 
mnoho spokojených návštěvníků našeho 
skvělého zařízení.   
 Jiří LEHEČKA

Už několikátým rokem jezdí děti z MŠ v Kněžmostě do jičínského bazénu na plavecký výcvik. Děti si vodu vždycky velice užívají a těší se na 
každou další hodinu
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Rok 2012 na Koprníku

Opět nastává předvánoční čas, blíží se 
konec roku a tak bych rád zhodnotil 
celý rok z pohledu dění v místní části 
Koprník. Avizovaná ekonomická krize se 
nutné odráží v činnosti Obce, místní části 
nevyjímaje. Přesto si myslím, že letošní 
rok nám na Koprníku přeci jenom přál. Již 
zjara jako každý rok jsme uklidili Svět. 
 Poté již přišly na řadu Čarodějnice a 
hned po nich poněkud recesistický, ale 
autentický Prvomájový průvod. Na konci 
prázdnin již tradiční Dětský den, zaned-
louho po něm Halloween, následovaný 
Mikulášskou nadílkou. Potud zábava pro 
děti i dospělé.
 Rok 2012 nebyl však nabit pouze 
zábavou. Po mém soudu je třeba vyzd-
vihnout tři události, které se opravdu 
povedly. Za prvé se jedná o vybudování 
veřejného přístřešku u budovy občanské 
vybavenosti, tzv. hasičárny. Tímto 
počinem výrazně stoupla využitelnost 
tohoto objektu, o čemž jsme se měli již 
možnost přesvědčit. Nyní pořádáme své 
akce nejen společenské, ale i kulturní, i v 
přívětivém venkovním prostředí a v su-
chu. 
 Za to patří dík nejen ochotným 

o b č a n ů m 
K o p r n í k u , 
ale i Obec-
nímu úřadu 
Kněžmost a 
zejména pak 
sponzorovi, 
fě. ARTEFA, 
s.r.o., a p. 
Šlégrovi za 
jeho pomoc 
při stavbě.
Další, podle 
mého velmi 
významnou 
u d á l o s t í , 
s o u v i s e j í c í 
rovněž s naší 
„hasičárnou“, 
byly volby 

do Senátu a krajských zastupitelstev. 
Shodou okolností, zejména prodejem 
obecní budovy v Násedlnici, byla orgány 
obce přijata nabídka Osadního výboru 
Koprník jako volební místnost volebního 
okrsku č. 4 ustavit právě naši budovu. 
 Tento počin nejen že změnil statut 
budovy, ale zejména nezanedbatelně 
zvýšil význam a vážnost naší místní části 
Koprník. Na to 
jsem, a věřím, 
že ne sám, 
náležitě hrdý. 
Z uvedených 
d ů v o d ů 
doufám, že ten-
to stav bude do 
budoucna za-
chován, o což 
se budu z tit-
ulu své funkce 
velmi snažit. 
Mimochodem, 
kdo se voleb 
zúčastnil, ale 
i kontrola z 
vyšších voleb-
ních orgánů, 

konstatovali, že se jedná o příjemné a 
důstojné místo, ať už jsou názory na tyto 
volby jakékoliv.
 Neméně významnou, byť (zatím) 
poněkud virtuální událostí, byl veřejný 
příslib p. starosty obce na jednom z ko-
naných zasedání Zastupitelstva obce, 
týkající se řešení situace s odvodněním 
pozemků a smysluplné opravy místní ko-
munikace v lokalitě „Ulička“. Budeme se 
těšit.
 Jako každý rok jsou tu i věci, které se 
nepovedly. Letos to byla hlavně oprava 
fasády zdejší kapličky, kdy však tuto pro-
vedeme v nejbližším možném termínu. 
V této souvislosti bychom na Koprníku 
chtěli obnovit tradici pouti a posvícení. 
No a pokud se podaří ona oprava fasády, 
čeká nás v příštím roce na Koprníku 
velmi zajímavá událost, která by mohla 
zvýšit prestiž obce i turistický zájem o ní. 
Uvidíme. 
 Závěrem mi dovolte poděkovat všem, 
kteří se svou pílí i financemi podíleli 
na shora uvedených událostech, ale i 
kritikům, kteří nás pohánějí ke stále lepší 
práci.

Mgr. Bc. Ladislav KILIÁN
předseda OV Koprník

Jak běží čas u nás v Úhelnici
Máme tady opět blížící se konec roku, 
jsou před námi svátky klidu a pohody, Sil-
vestr a vítání nového roku 2013. Je tady 
ale i čas, abychom se ohlédli zpět a bi-
lancovali, co se nám podařilo v naší obci 
Úhelnice vykonat. Ostatně jsem Vám to 
slíbil ve zpravodaji č. 1/2012. 
 Takže naším úkolem byla oprava a 
nátěr fasády hasičské zbrojnice. Leckdo 

by si mohl říci – taková banalita, na tom 
nic není, je to pár metrů čtverečních, to 
musí být hotovo za pár hodin a s jednou 
rukou v kapse. Opak je však pravdou a ti, 
kteří to celé sledovali po očku, mi dají za 
pravdu. 
 Nejprve jsme vyměnili vstupní dveře 
do společenské místnosti. Ty původní už 
byly dávno za zenitem a navíc ty nové 

jsou daleko hezčí. Následovalo oklepání 
odfouklé omítky a samozřejmě doro-
vnání omítkou novou. Déle přišlo na řadu 
kompletní přeperlinkování celé plochy 
fasády, které zabralo celý víkend, přičemž 
se končilo až ve večerních hodinách.
 Mezitím co takto provedená fasáda 
vysychala, vybírala se barva, resp. odstín. 
Majitel a jednatel firmy Seletická pila 
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se založenýma ru-
kama a nečekáme, 
že to za nás někdo 
udělá. Měli jsme 
ještě v plánu 
položit dlažbu ve 
společenské míst-
nosti, avšak čas je 
bohužel neúpros-
ný, takže si to dáme 
jako předsevzetí do 
roku příštího. 
 Tímto bych 
Vám chtěl popřát 
krásné a pohodové 
vánoční svátky a v 
novém roce 2013 
hodně zdraví, lásky 
a úspěchu v pra-
covním i  osobním 
životě.       Libor NOVÝ, osadní starosta Úhelnice 

– fasádní a malířské centrum, mi vyšel 
vstříc a po vzájemné domluvě nechal 
omítkovinu namíchat a ještě mi nabídl 
velice solidní cenu. 
 Když byla fasádní omítka na místě, 
druhý den dorazil kolega, zručný zedník 
Míra Kopecký a ihned jsme se pustili do 
práce a jak jinak… končili jsme opět v 
pozdních večerních hodinách. Fasáda se 
povedla i barevně, neboť další dny jsme 
od většiny místních obyvatel, ale i těch 
přespolních, sbírali samou pochvalu. 
 Tím ale práce na hasičské zbrojnici 
nekončily. Ještě bylo zapotřebí dát do 
pořádku sokl. Takže další víkend byl ve 
znamení opravy a omítky soklu a jeho 
přeperlinkování. No a další týden jsme 
sokl natřeli a tím byla fasáda hotová. 
 Myslím, že tímto zvelebením hasičské 
zbrojnice se opět vylepšil vzhled naší 
malé obce a ukázali jsme, že nesedíme 

Stěhování národů a příchod Slovanů
 Stěhováním národů se v Evropě ro-
zumí období mezi koncem 4. století a 6. 
stoletím našeho letopočtu. Je to doba 
největších přesunů etnických celků v 
Evropě. Začíná vpádem Hunů do sever-
ního Černomoří (r. 375) a končí příchodem 
Slovanů do střední Evropy (alespoň 
podle této datace). Jeho příčinou byly 
jednak klimatické změny, které během 
několika staletí postihly celou Euroasii 
(vpád Hunů), jednak populační exploze  
(expanze Slovanů).
 Klimatické změny, které vyhnaly 
Huny z jejich původních sídel v mon-
golských stepích, začaly již na přelomu 
starého a nového letopočtu. Tehdy začaly 
východoasijské a středoasijské stepi 
vysychat. A Hunové, kteří poslední tři sto-
letí před naším letopočtem kočovali po 
mongolských stepích, najednou neměli 
dostatek pastvy pro svoje stáda. Tak si 
museli hledat nové pastviny. A jediná vol-
ná cesta vedla na západ. Tak se pásmem 
asijských stepí dostali do střední Asie a r. 
375 jsou poprvé zaznamenáni v severním 
Černomoří. 
 A odtud začalo jejich tažení Evro-
pou. Kolem r. 400 se objevují v Panonii 
(dnešním Maďarsku), r. 451 jsou již v Galii 
(dnešní Francie). Jejich panství v Evropě 
končí po r. 453, kdy zemřel “bič Boží” – 
náčelník Attila. Jejich síla upadá a koncem 
5. století jsou vytlačeni ze střední Evropy 
do jihoruských stepí až za řeku Don.
 A zhruba v době, kdy se do Evropy 
tlačí Hunové, začíná na východě expan-
dovat další etnikum – Slované. Jejich ex-
panzi nezpůsobil nájezd kočovníků, ale 
spíše populační exploze. Jejich původní 
území je již nedokázalo uživit, tak se 
začali stěhovat do okolních oblastí.

Slované – jak vznikli a odkud přišli?
Když se kolem r. 1750 př. n. l. rozdělilo 
původně jednotné obyvatelstvo 
severoněmeckých popelnicových polí na 
území Polska na dvě skupiny. Dělicí linií 
byla řeka Wisla až po její ústí do Baltu. 
Obyvatelé, sídlící na jejím levém (západ-
ním) břehu odešli na severozápad a dali 
základ Germánů, obyvatelé z pravobřežní 
(východní) části povodí odešli na ji-
hovýchod a zde se z nich vytvořili Slo-
vané.
 Jejich prav-
last ohraničuje na 
severu  řeka Pripjať 
v jihovýchodním 
Bělorusku, protéka-
jící jižní částí Pin-
ských bažin až po její 
soutok s Dněprem, 
východní hranici 
tvoří řeka Dněpr až 
zhruba po Kijev, na 
západě tvoří hrani-
ci řeka Bug (jižní, 
ukrajinský) a na jihu 
ohraničují pravlast 
Slovanů stepi na jih 
od Kijeva.   
 Zhruba začátkem 
5. století (kolem 
r. 400) se začali 
stěhovat do okol-
ních oblastí. Invaze 
směřovala jednak na 
jih a jihozápad do 
vylidněných ukra-
jinských stepí mezi 
řekami Dněprem a 
Dněstrem (zdejší kul-
tura Korčak se nejvíce 

podobá naší keramice  “pražského typu” 
– první slovanské keramice v Čechách). 
Keramika je nezdobená a je vyráběna 
ještě bez použití hrnčířského kruhu. 
 Další proud vysídlenců, kteří došli až 
do Čech a severovýchodního Německa 
vyrazila na západ. Obešli přes Polsko 
severní oblouk Karpat, přes Ostravsko 
se dostali k Moravské bráně a odtud na 
Moravu a na západní Slovensko. V dalším 
pochodu do Panonie jim bránili zde usa-
zení Langobardi, kteří se zde usadili po 

Nově opravená budova hasičské zbrojnice

Šperk, součásti oděvů a toaletní potřeby z období stěhování 
národů
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V. ročník jezdeckých her v JO Kněžmost
Každý rok píši, jak nám počasí přálo a hry 
se nám vydařily, letos tomu bylo naopak. 
Počasí nám nepřálo, v sobotu 27. 10. 2012 
byl nejnevlídnější den, dovolím si tvrdit, z 
celého roku. Celou noc pršelo a do toho 
začal padat i sníh. Ráno bylo zatažené, a 
stále padal déšť se sněhem a nevypadalo 
to, že by se počasí umoudřilo. 
 Hry byly, ale připravené, tak se nedalo 
nic jiného dělat, než náš sportovní den 
odstartovat. K mému údivu se těsně před 
desátou dostavily všechny nahlášené 
děti se svými rodiči, vyzbrojené teplými a 
nepromokavými oděvy. 
 Jezdecké hry začaly již tradičně 
soutěží nejmenších dětí v překážkové 
dráze. Zvítězila nejmenší účastnice 
závodů Barborka Kastnerová, které ještě 
nejsou ani dva roky, druhá se umístila 
Helenka Švarcová a na 3. místě skončila 

Natálka Štěpánková. Mezi soutěžemi 
se děti a rodiče zahřívali teplými 
nápoji a občerstvovali se dobrým 
gulášem či párkem v rohlíku z našeho 
občerstvení. 
 Jezdecké hry pokračovaly soutěží 
pro větší děti v překážkové dráze s 
vodičem, kde bylo početné startovní 
pole 11ti závodníků. Zvítězila Anička 
Bradáčová, druhá byla Andrejka Pe-
likovská a na třetím místě se umís-
tila Lucka Volfová.  Poté následovala 
soutěž s koněm na ruce, kde děti 
musely zdolat překážkovou dráhu s 
koněm, kterého samy vedly. 
 Byť byl pro děti pohyb v těžkém 
mokrém písku na jízdárně velmi 
náročný, statečně bojovaly a všechny 
úspěšně závod dokončily. Na prvním 
místě se umístila Lucka Volfová, 

odchodu ze severozápadního Německa 
(někteří až od Hamburku). 
 U Moravské brány se proud rozdělil, 
část odešla na západ přes Olomoucko 
Trstenickou stezkou na Hradecko a dále 
do Čech. Tento proud pokračoval ze 
středních Čech na sever a osídlil Sasko a 
přilehlé oblasti. Na Moravu a na západní 
Slovensko se Slované dostali již před r. 
500 n. l., Čechy a přilehlé oblasti osídlili 
mezi léty 500–550 n. l. Tato první vlna 
slovanských kolonistů vyráběla keramiku 
“pražského typu”. Jméno dostala podle 
jejích prvních nálezů v Praze a jejím okolí. 
Tento proud podle posledních výzkumů 
osídlil celé území, osídlené Slovany. Kolo-
nisté však nepřišli do liduprázdné krajiny. 
Ta tu ostatně nebyla během pravěkého 
zemědělského osídlení nikdy.

 Při každé výměně obyvatelstva vždy 
zůstala v regionu část původních oby-
vatel, která se smísila s nově příchozími. 
Noví příchozí zde narazili na řídkou síť 
osad původních Langobardů. Dokonce 
se v místech styku obou národů vytvořila 
specifická keramika, mající prvky jak slo-
vanské (pražský typ), tak prvky germán-
ské (Langobardské). 
 To svědčí o mírovém, přímo soused-
ském soužití obou národů. Z Čech ji 
známe z nalezišť v Březně u Loun, kde obě 
osady prakticky sousedily a z Německa 
máme obdobnou situaci z naleziště Des-
sau – Mosigkau u Drážďan. 
 A z této doby pochází nejspíš označení 
Germánů Němci – němí, mluvící neznámým 
jazykem. Většina Langobardů odešla 
mezi léty 526–547 do Panonie (dnešního 

Maďarska).
 N e j b l i ž š í 
sídliště s 
k e r a m i k o u 
“ p r a ž s k é h o 
typu jsme měli 
donedávna až 
v Prachovských 
skalách nebo 
v Kalu u Jičína. 
Výzkumy v 
Turnově objevily 
tuto keramiku i 
zde a další výz-
kumy na mnoha 
dalších místech 
v Čechách. Po 
této první vlně 
kolonistů násle-
dovala druhá 
vlna mezi léty 

550–600 n. l. Tito kolonisté již vyráběli 
keramiku s typickou vlnicí, někdy i 
šroubovicí (vodorovná čára po obvodu 
nádoby). Střep je ostřen (zpevněn) 
pískem a obsahuje příměs slídy.
 A s touto druhou vlnou přišli i první 
slovanští osadníci i k nám. Při hloubení 
rýhy pro plynovod z Kněžmosta do Dol-
ního Bousova narazili stavaři na objekty 
se slovanskou keramikou. Objekty podle 
typu keramiky pocházely z doby mezi 
léty 600–650 n. l., tedy zhruba v době v 
době, kdy nám vládl kupec Sámo. Loka-
lita je nad malobratřickým potokem 
na poli mezi silnicí Žantov a rybníkem 
Novým.   
 Tato druhá vlna zahustila původní vel-
mi řídké osídlení s keramikou “pražského 
typu” a přinesla krom jiných vynálezů 
znalost hrnčířského kruhu, na kterém 
vyráběli svoji keramiku. Ale to už je starší 
doba hradištní (v této době vznikají první 
slovanská hradiště), ale o tom až příště.

Literatura: Radomír Pleiner a kolektiv: 
Pravěké dějiny Čech, Academia Praha, 
1978
Emilie Pleslová –Štiková: Mužský u Mnicho-
va Hradiště - pravěká skalní pevnost, Aca-
demia Praha, 1981
Bohumil Kvasil, Miroslav Štěpánek:  Malá 
československá encyklopedie, Academia 
Praha, 1984
PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.: Český ráj očima 
archeologie - 300 tajemných míst a jejich 
příběhy, Knihy 555, Liberec 2006

       Ing.Theodor HONICKÝ, spolupracovník  Muzea 
a galerie v České LípěImportované skleněné nádoby z období stěhování  národů (zlomky 

podobných nalezeny na Čertově ruce u Turnova)
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druhé místo obsadila Kačenka Švarcová 
a 3. místo vybojovala Terezka Volfová. 
 Po třetí soutěži následovala soutěž s 
tatínkem v sedle, kdy tatínkové vzali své 
ratolesti na záda a co nejrychleji s nimi 
museli zdolat překážkovou dráhu. Byl to 
boj 7 dvojic, kdy někteří tatínci startovali 
postupně se dvěma dětmi. Nakonec 
po rozběhu přes jízdárnu obhájili své 
vítězství z loňského roku Marek Černý s 
Eliškou, druzí byli pan Obrázek s Alen-
kou a třetí místo obsadili Petr Bradáč s 
Kačenkou.
 Pak již následovala trochu krize, děti 
se pomalu se svými rodiči celí promáčení 
rozcházeli domů, ale musím říci, že i přes 
nepřízeň počasí a promočené oblečení 

vypadly spokojeně, každý si odnášel ceny 
a mašle za svá umístění. Na tomto místě 
patří velké poděkování Škoda Auto za 
věcné ceny pro děti,  O.K Oriens Karton 
s.r.o. z Mnichova Hradiště za nádherné 
ceny ve formě puzzlí a her pro děti. 
 Poslední soutěží dnešního dne byla 
překážková dráha s koněm na ruce pro 
starší a pokročilé, kterou vyhrála Anežka 
Krézková, druhé místo vybojovala 
Markétka Škodová a třetí místo obsadil 
Marek Martinec.
 Soutěže překážková dráha v sedle 
koně a parkur musely být zrušeny pro 
nepřízeň počasí, všem byla zima, byli 
promočení a jízdárna se stala s postupem 
přibývající vody a sněhu nepoužitelná 

pro další závodní klání.
 Tak tedy V. ročník jezdeckých her v JO 
Kněžmost sice neměl ideální klimatické 
podmínky, ale mě osobně hřálo u srdce 
obrovské sportovní nadšení a vytrvalost 
všech děti, které se soutěží zúčastnily. 
 Tímto bych všem dětem ráda vys-
lovila velikánskou pochvalu za vytrvalost 
a statečnost.  Děkuji také všem 
organizátorům, členům JO Kněžmost 
a přátelům, kteří nám i v těchto pod-
mínkách s jezdeckými hrami ochotně 
pomáhali.

      
Za JO Kněžmost PhDr. Petra ČERNÁ RYNEŠOVÁ

Cvičení dětí v Sokole
Každý čtvrtek už několikátým rokem se v místní sokolovně koná cvičení dětí.
Není to jen o tom, že si děti zlepšují fyzickou kondici, že jsou zdatnější, že překonávají samy sebe, pro mnohé z nás dospělých 
v jednoduchých cvicích či polohách těla… např. pro děti ve věku 3 let není vůbec jednoduché projít krkolomnou dráhu, aby 
kličkovaly, o chůzi „pozadu“ vůbec nemluvím,… my dospěláci to bereme jako samozřejmost, ale u dětí to tak není… vše se musí 
naučit. Znát své tělo, jeho možnosti, jeho vytrvalost, pružnost, co jaký sval může udělat. I mnohdy jednoduché cviky pro nás 
dospěláky jsou pro děti mnohdy velkým oříškem. 
Do Sokola můžete přijít se svou ratolestí i Vy, pokud budete chtít, aby se v kolektivu stejně starých dětí rozvíjelo a seznámilo se s 
novými kamarády. Stačí si vzít sportovní oblečení, pevnou obuv a vyrazit ve čtvrtek do kněžmostské sokolovny. 
Cvičení	rodičů	a	dětí	probíhá	v	čase	16–17	hodin	a	cvičení	předškoláků	(4–8	let)	probíhá	od	17–18	hodin.

Těší se na Vás Martina HOVORKOVÁ

TJ Sokol Kněžmost roste
Rok 2012 znamenal výrazný posun a 
zlepšení našich sportovišť. Za vyzdvih-
nutí určitě stojí zavlažování fotbalového 
hřiště a tenisových kurtů. 
 Zlepšilo se vybavení v sokolovně, na-
koupili jsme nové židle a stoly, takže jsme 

Schází se nás dost nejen na sportovních a 
kulturních akcích, ale i na brigádách. To je 
dobrý posun a já věřím, že se tento trend 
povede udržet.

Vít POSPÍŠIL

lépe připraveni na kulturní akce.
 Nejdůležitější ale je, že to začíná 
žít. Vedle tradičních akcí se podařilo 
uspořádat 1. ročník cyklistických závodů 
v Důních, zažili jsme venkovní zábavu na 
hřišti a spoustu dalších akcí v sokolovně. 

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 
samé dobré myšlenky, mnoho chuti do práce, 
hodně elánu do sportu a hlavně pevné zdraví

přeje TJ Sokol Kněžmost.

Jeden smutný příběh
Je jedna malá vesnička, na jejímž okraji 
mají chalupu manželé důchodového 
věku. Pro radost a na likvidaci myší sta-
hujících se z polí a neudržovaných ploch 
chovají kočku. 
 Micina v létě vyvedla mladé, z nichž 
dvě přežila a maminka je usilovně učila 
lovit myšky. Jelikož hned za plotem 

psy a myslivci. Jelikož široko daleko nebyl 
ani zajíček, zaplatili za radost z dobré rány 
alespoň domácí kočky. Takže „myslivosti 
zdar“, alespoň že je na co vystřelit. Co by 
komu bylo do smutku občanů, kteří přišli 
o své mazlíčky.

 Jaroslav BEJR

domku byla na jaře vyseta cukrová řepa, 
tak na podzim po suchém létě se pole 
hemžilo myšmi. Naše rodinka přinesla 
denně 5–10 hlodavců, aby se pochlubila, 
jací jsou velcí lovci.
 Tak přišel podzim a čas větších 
dvounohých lovců. Jednoho krásného 
sobotního dopoledne přijela dvě auta se 
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Vánoce pro kočku – Terezie Radoměřská 
Někteří lidé v mém životě, které jsem 
měla možnost potkat, jsou jako zjevení 
– ovšem mám na mysli v tom pozitivním 
smyslu slova. Vyvažují svojí harmonií 
velkou disharmonii, se kterou se chtě 
nechtě, potýkám a to poměrně dost 
často. Jedno takové setkání mne potkalo 
zhruba před rokem a vím, že na něj nikdy 
nezapomenu. Okolnosti nám dovolily, 
povídat si o všem možném několik ho-
din. Přestalo se nám chtít spát, takže to 
nakonec byla jedna celá probdělá noc.  
 Jak jsme tak probíraly všechno možné 
i nemožné, Terezie se zmínila, že napsala 
knížku pohádek, původně pro své 3 děti. 
Zbystřila jsem, protože to mě opravdu 
překvapilo. Ptala jsem se, zda je možné 
tu knížku ještě někde koupit, ale byla už 

vyprodaná. Terezka měla však posledních 
pár kousků doma, takže jsem ji poprosila 
o jednu z nich a o věnování pro našeho 
Tadeáše. Přinesla jsem pak knížku domů 
a darovala mu ji. 
 Večer jsme pak začali číst. Už první 
věty mi přišly neskutečně krásné, a jak 
jsme tak četli dál, byli jsme těmi příběhy 
opravdově okouzlení. Možná to bylo tím, 
že bylo zrovna před Vánoci a byl to přesně 
ten správný čas, kdy je třeba knížku číst. 
 Je totiž poskládána z 23 advent-
ních pohádek a jednoho opravdového 
příběhu. Nebo to bylo tím, že průvodkyní 
knížkou je kočka, která se v chýšce pro 
Ježíška, objeví jako první hned po té, co 
rodiče dají dětem dobrou noc? Možná i 
tím, my jsme totiž velcí milovníci koček a 

kocourů. Z celé knížky zkrátka dýchá klid, 
mír, laskavost a něha. Děti se z knížky 
například dozví, proč se Ježíšek narodil 
v noci, proč jíme o Vánocích rybu, jak 
andělíčci pekli cukroví a jak to bylo s 
vánočním stromečkem. Ilustrace Anety 
Bendákové spolu s příběhy dělají z knížky 
rodinný poklad. 
 Když jsme knížku přečetli, napsala 
jsem si seznam přátel, kterým bych 
chtěla knížku darovat. Chtěla jsem se o 
ten náš zážitek podělit. Jenže už nebyla 
k dostání, ani u Terezky. Nakonec došlo k 
rozhodnutí, že bude druhé vydání. Dnes 
už bych řekla, že jsem obdarovala téměř 
každého, koho jsem chtěla. 
 Velké díky patří z mé strany Ivě 
Cenefelsové, kterou jsem s Terezkou 
propojila, aby mohlo dojít k autorskému 
čtení přímo pro děti v ZŠ Kněžmost. 
Stejně tak četla paní autorka dětem v MŠ 
Klubíčko, tady patří velké díky Jarmilce 
Pomocné, bylo to opravdu moc milé 
setkání. Pokud bude stát štěstěna při 
nás, ještě do Vánoc by se mohlo podařit, 
aby paní autorka četla i dětem z MŠ 
Kněžmost. Všechno je tak, jak má být, 
je dobře, že jsme se s Terezkou v životě 
neminuly. 
 Zajímá-li Vás o knížce víc, podívejte 
se na http://deti.vira.cz/Liturgicky-
rok-kalendar/Vanoce/Vanoce-pro-
Kocku nebo na http://deti.vira.cz/
Liturgicky-rok-kalendar/Vanoce/
Vanoce-pro-Kocku-II, kde si můžete dva 
příběhy přečíst. A kdybyste chtěli knížku 
s věnováním pro své děti přímo od paní 
autorky, prostě se mi ozvěte. Přeji všem 
krásný advent, Vánoce a o poznání 
šťastnější rok 2013. 

Veronika VENDLOVÁ

V sobotu 8. prosince 2012 jsme se sešli, abychom přivítali do 
naší obce nově narozené občánky. Protože jich bylo i tentokrát 
poměrně dost – dvacet čtyři, rozhodli jsme se uspořádat 
tento slavnostní akt již podruhé v přístavbě mateřské školy v 
Kněžmostě. Vítali jsme nadvakrát po dvanácti dětech.
 Rodiče se zapsali do Pamětní knihy narozených dětí, a své 
miminko položili do kolébky, kde je pohoupaly a pohlídaly 
děti, které si pro všechny připravily kulturní vystoupení pod 
vedením Šárky Svobodové. Po gratulaci od zástupců obce 
– paní Bartošové a paní Brdlíkové – si rodiče převzali dárky. 
Toto všechno se zdokumentovalo na fotografiích, které zho-
tovila Lucie Bejrová.  
 Všem zúčastněným na této akci přejeme hodně zdraví a 
spokojenosti do nového roku a někdy s některými opět na-
shledanou...

za OÚ Kněžmost  Jitka BARTOŠOVÁ

Přivítali jsme nové občánky Kněžmosta
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Kurzy šití na začátku roku 2013

Zásahy	a	ukázky:

Listopad
7. 11. 2012         – požár sila na kukuřici 
              v Arnošticích
Prosinec
11. 12. 2012        – požár sklepu rodin- 
               ného domu v Bosni

 V říjnu jsme provedli zkoušku čerpadel 
u vodního zdroje. V tomto měsíci jsme 
také provedli kontrolu a přípravu veškeré 

Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta
což bylo vidět na jejich tvářích 
Na závěr bych Vám rád za hasiče z 
Kněžmosta popřál:
Krásné prožití vánočních svátků a 
hodně štěstí a zdraví v roce 2013.

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

Zbyšek ORZECH  
    Hasiči Kněžmost

techniky na zimní měsíce.
 8. prosince jsme připravili pro děti 
Mikulášskou besídku. Na tuto besídku 
přišli děti jak z Kněžmosta tak i z okolí. 
Pro děti byl připravený bohatý program. 
Nejprve jsme jim na plátno promítali 
pohádky, poté pro ně byla připravena 
loutková pohádka. Po pohádce k nám 
přišel Mikuláš se svojí družinou a obdarov-
al všechny děti taškou sladkostí. Na závěr 
se rozezněla na sále dětská diskotéka. Pro 
děti bylo připraveno pěkné odpoledne, 

Tradiční vánoční jarmark ve škole

Kurzy	 pořádá	 Spokojený	 do-
mov,	 o.p.s.,	 a	 Obecní	 knihovna	
Kněžmost http://www.spokoje-
ny-domov.cz,	 http://knezmost.
knihovna.cz 

Úterní kurzy šití pro ženy 
10 lekcí šití s individuálním přístupem dle 
zájmu zkušeností a potřeb uchazeček. 
V nabídce kurzu: barvení, batikování látek 
a zhotovení výrobků z ní. Základy šití 
na stroji, nauka v praktické podobě jak 
vyměnit a všít zipy, jak upravit a opravit 
oděvy včetně zkracování. Výroba modelů 
oblečení na sebe. 
Začínáme	 8.	 1.	 2013,	 končíme	 12.	 3.	
2013. 
Kde?	Ateliér	v	DPS	Kněžmost.	
Čas:	od	15	do	16.30	hodin.	
Kurzovné: 1 050 Kč na osobu. 
Bližší informace: rejzkova.hana@seznam.
cz, tel.: 773 503 814 (H. Rejzková). 

Čas:	od	15.30	do	17	hodin.	
Kurzovné: 1 050 Kč maminka a 500 Kč 
dítě. 
Bližší Informace: knihovna@knezmost.cz, 
tel.: 326 784 244 (knihovna). 

Čtvrteční	 kurzy	 šití	 pro	 děti	
základní školy 
10 lekcí šití s individuálním přístupem. 
V nabídce kurzu: barvení, batikování látek 
a zhotovení výrobků z ní, např. tašky, 
polštáře hračky. Základy šití na stroji, zho-
tovení modelu oblečení na sebe dle vlast-
ního návrhu. 
Začínáme	 10.	 1.	 2013,	 končíme	 14.	 3.	
2013. 
Kde?	Ateliér	v	DPS	Kněžmost.	
Čas:	od	14	do	15.30	hodin.	
Kurzovné 600 Kč na dítě. 
Bližší informace: rejzkova.hana@seznam.
cz, tel.: 773 503 814 (H. Rejzková).   

Hana REJZKOVÁ

Středeční kurzy šití pro ženy a 
jejich děti od 3 let 
Ve spolupráci s tvořivou dílnou knihovny 
Kněžmost. 
„Aneb snadno šije moje maminka a mne 
tvořivě hlídá teta Fialka. Děti rády s tetou 
tvoří, mamka rekordy v šití boří.“ 
V nabídce kurzu: 10 lekcí šití s individuál-
ním přístupem dle zájmu zkušeností a 
potřeb uchazeček. A 10 hlídacích hodin s 
tvořením pro malé děti pod vedením tety 
Fialky. 
 V nabídce kurzu šití pro maminky: 
barvení, batikování látek a zhotovení 
výrobků z ní. Základy šití na stroji, nauka v 
praktické podobě jak vyměnit a všít zipy, 
jak upravit a opravit oděvy včetně zkra-
cování. Výroba modelů oblečení na sebe 
nebo děti. 
Začínáme	 9.	 1.	 2013,	 končíme	 13.	 3.	
2013. 
Kde?	 Ateliér	 a	 knihovna	 v	 DPS	
Kněžmost. 

V úterý 11. prosince jsme se sešli v aule ZŠ, 
abychom si navodili vánoční atmosféru, 
nakoupili výrobky dětí, ozdoby, drobné 
dárečky a dobroty. Tradiční jarmark 
opět nabídl kromě rukodělných deko-
rací i oblíbené buchty ze školní kuchyně, 
svařené víno a nově také párky v rohlíku. 
 Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na výrobě dárečků, organizaci nebo 
na samotném nákupu. Výtěžek z prodeje 
poputuje opět do fondu SRPŠ. Tentokrát 
se podařilo vybrat pěknou částku – téměř 
15 tisíc korun! Děkujeme. 

Za SRPŠ Kateřina POSPÍŠILOVÁ
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V měsíci lednu:
80 let  Josef AUGUSTIN, Kněžmost
75 let  Josef REJMAN, Drhleny
70 let  Marie BRZYBOHATÁ, Kněžmost
70 let  Josef HAVLÍK, Kněžmost
70 let  Jaroslava PIHÝKOVÁ, Kněžmost
65 let  Libuše EYSSELTOVÁ, Suhrovice

V měsíci únoru:
85 let  Jiřina ČERNÁ, Úhelnice
70 let  Jana HLOUŠKOVÁ, Úhelnice

V měsíci březnu:
85 let  Věra BERGMANOVÁ, Solec
80 let  Zdeněk VÁŇA, Kněžmost
70 let  Jiří KAŠPAR, Žantov
70 let  Vítězslava VRABCOVÁ, Násedlnice
70 let  Josef NEČAS, Žantov
65 let  Martin EYSSELT, Kněžmost
65 let  Jiří ZEJBRDLICH, Kněžmost
65 let  Zbyněk ZAJÍC, Úhelnice
65 let  Miroslav REJZEK, Kněžmost

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a do dalších 
let štěstí, spokojenost a radost ze života.
******************************************************
NARODILI	SE…
  2. 11. 2012  Juraj HREHA, Násedlnice
14. 11. 2012  Evelin STACHOVÁ, Suhrovice

ZEMŘELI…
15. 11. 2012  Jiřina NOVÁKOVÁ (*1927), Koprník
23. 11. 2012  František BARTOŇ (*1929), Kněžmost
26. 11. 2012  Věra NEJEDLÁ (*1930), Kněžmost
  6. 12. 2012  Blažena ŠMÍDOVÁ (*1963), Soleček

Zpravodaj obce Kněžmost, vychází čtvrtletně. Vydává Obecní úřad Kněžmost v prosinci 2012. Opovědná redaktorka 
Mgr. Kateřina Pospíšilová, Náklad 500 ks. Povoleno MK Praha, ev. č. MK ČR E 10400.

Uzávěrka	příštího	čísla	ZPRAVODAJE	je	3.	3.	2013

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEUM	OSLAVÍ	...

Ráda bych poděkovala všem přispěvatelům – pravi-
delným i občasným – kteří si dají tu práci a chtějí 
vyjádřit svůj názor veřejně nebo prostě jen mají chuť 
popsat nějakou zajímavou akci, jíž se účastnili. Děkuji 
za Váš čas a energii. Všechny, kdo by měli zájem se 
zapojit a poslat příspěvek do některého z příštích 
čísel Zpravodaje obce Kněžmost, vítám. Kam můžete 
posílat své příspěvky textové či fotografické? Na 
email: kacka.dole@seznam.cz. 
Dobré nápady a bystrou hlavu v roce 2013 přeje 
Kateřina Pospíšilová, redaktorka Zpravodaje.

Oznámení
Obecní	úřad	Kněžmost	oznamuje,	že	bude	v	době	
vánočních	svátků	od	27.	do	31.	12.	2012	uzavřen.	

Otevřeno bude opět ve středu 2. 1. 2013

Divadélko Človíček
Vás srdečně zve

dne 23. 12. 2012 od 18 hod
na náměstí v Kněžmostě,
kde se odehraje vánoční 

příběh
NAROZENÍ JEŽÍŠKA

aneb
CESTA DO BETLÉMA

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