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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
první letní teploty letošního roku a s nimi i zahájení další se-
zony provozu našeho bazénu jsou za námi. Prázdniny i ob-
dobí dovolených začnou vstupovat do našeho každodenního 
rytmu, sportovní fandové se plynule přeorientují z fotbalového 
šampionátu na olympiádu v dalekém Riu a nás v obci čekají 
náročné úkoly s konkrétními termíny.
Prioritou jsou práce spojené s přípravou 2 tříd pro místní školu 
v objektu na náměstí. Tato akce by nám měla být i nápomocna 
při řešení realizace výstavby nové školy, pro kterou se v sou-
časné době zpracovává a konzultuje se všemi zainteresovaný-
mi projektová dokumentace. 

V těchto dnech dokončujeme opravu fasády místní radnice, 
na kterou jsme obdrželi dotaci od krajského úřadu. Velmi in-
tenzivně probíhá příprava oslav, na kterých bychom si měli při-
pomenout 700 let od první zmínky o Kněžmostu.
Připravuje se i vydání první obsáhlejší publikace o naší obci.
Do konce roku se zrealizuje i odvodnění části obce na Koprníku 
a měly by být zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu v Su-
hrovicích. K otázce vody i likvidace odpadních vod ve všech 
místních částech obce se v současné době zpracovává vodo-
hospodářská studie, která by nám měla naznačit, jak řešit v bu-
doucnu v celém regionu tuto komplikovanou problematiku.
O dalších aktivitách v obci se dočtete v tomto vydání Zpra-
vodaje, a proto mi závěrem dovolte, abych Vám všem popřál 
klidné a pohodové léto, odpočinkovou dovolenou a veselé 
prázdniny, plné zážitků a dobrodružství.   

Ing. Karel Hlávka
místostarosta obce

jAk je to 
s cestovníMi 
DoklADY pRo Děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním 
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 
dokladů. co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlast-
ní občanský průkaz? cestovní pas i občanský 
průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodi-
ny cesta k moři či do hor za hranice České repub-
liky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým 
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní do-
klad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské 
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem nezna-
mená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestov-
ní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v ně-
kterých zemích, které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, 
se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování 
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 
po většině států Evropy pouze s občanským prů-
kazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Herce-
goviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.

cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít 
na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, 
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí foto-
grafii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj 
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného 
listu. 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě 
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné po-
žádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpo-
platněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. 
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Bližší informace k vyřizování osobních dokladů 
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou 
unii, doporučujeme se předem informovat u za-
stupitelského úřadu daného státu, jaké jsou pod-
mínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že ně-
které státy mimo Evropskou unii mohou vyžado-
vat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukonče-
ní pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimál-
ní doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těm-
to i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) 
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestu-
jeme“ a dále v části „Státy a území – informace 
na cesty“.

ZpRÁvY Z RADnice
Rada obce kněžmost schvaluje

-  přijetí dotace ve výši 436 000,- Kč z rozpoč-
tu Středočeského kraje a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce 
fasády radnice k 700. výročí založení obce 
kněžmost“, evidenční číslo žádosti FRO/
POV/029159/2016

-  přijetí dotace ve výši 4 000 000,- Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
životního prostředí a zemědělství na vodohos-
podářskou infrastrukturu a uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace na akci 
„Rekonstrukce vodovodu suhrovice, pro-
pojení vodovodu se skupinovým vodovo-
dem kněžmost“, evidenční číslo žádosti FŽP/
VOD/029093/2016

-  uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněž-
most (obdarovaný) a společností Faurecia Ex-
haust Systems s.r.o. (dárce), IČO 25639587, 
Bakov nad Jizerou, Horka 34, týkající se přije-
tí hmotného daru - dětské herní sestavy pa-
lis Gym Matýsek, v hodnotě cca 17.000,- Kč 
s tím, že herní prvek bude umístěn v místní 
části Býčina na obecním pozemku č. 1031/1, 
k.ú. Kněžmost

-  uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost 
(obdarovaný) a společností AgroVation Kněž-
most k.s. (dárce), IČO 24313246, Kněžmost, 
Nádražní 114, předmětem které je poskytnutí fi-

nančního příspěvku ve výši 80.000,- Kč v souvislosti s opra-
vou komunikace na obecních pozemcích č. 1022/4, 5, 6, 
8 a č. 1024/1, 8, vše v k.ú. Kněžmost.

Rada obce kněžmost souhlasí s realizací záměru společ-
nosti Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. IČO 475 38 244, se 
sídlem Kněžmost, Bakovská 36, dle předložené projektové 
dokumentace na akci „Dostavba skladové a výrobní haly 
v areálu společnosti kautex textron bohemia spol. s r.o.“, 
a souhlasí s vydáním příslušného povolení.

Rada obce kněžmost rozhodla poskytnout na základě vy-
hlášeného programu „podpora činnosti místních spolků 
obcí kněžmost v roce 2016“ dotaci z rozpočtu obce v roce 
2016 následujícím místním spolkům a organizacím takto:

Jezdecký oddíl Kněžmost  -  12.500,-  Kč

Junák-český skaut, oddíl Kněžmost  -  30.000,-  Kč

Modelářský klub Veselá  -  8.000,-  Kč

Myslivecký spolek SKALKA  -  8.000,-  Kč

SDH Kněžmost  -  27.000,-  Kč

SDH Solec-Malobratřice  -  15.000,-  Kč

SDH Suhrovice  -  8.500,-  Kč

SOLÍNEK z.s.  -  15.000,-  Kč

Zastupitelstvo obce kněžmost schvaluje 
- výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování 
projektových dokumentací na akci přestavba základní 
školy kněžmost“ mezi obcí Kněžmost a společností Starý 
a partner s.r.o., IČO 271 97 395, se sídlem v Praze 1, Se-
novážná 996/6, za nabídkovou cenu ve výši 2 374 021,- Kč 
včetně DPH

- poskytnutí dotace z programu „podpora činnosti míst-
ních spolků obcí kněžmost v roce 2016” následujícím 
místním spolkům a organizacím takto:

 Spolek pro záchranu kostela sv. Františka 

 Serafínského Kněžmost  -  49.000,- Kč

 Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí  -  49.000,-  Kč

 Tělocvičná jednota Sokol Kněžmost  - 400.000,- Kč

Zastupitelstvo obce kněžmost souhlasí s převodem ne-
peněžitého vkladu dle Smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu 
ze dne 21. 10. 2013 uzavřené mezi obcí a společností Vodo-
vody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., týkající se vodohospo-
dářských děl obce Kněžmost – vodovod kněžmost, žantov, 
násedlnice, koprník, lítkovice, býčina, solec, Malobratři-
ce a Úhelnice. Na převáděný majetek bude zpracován zna-
lecký posudek s vyčíslením hodnoty vkladu.

RADnice
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Akce 
ZÁklADní školY

pohÁDkové spAní 
ve škole Aneb 
„o kRÁle či kRÁlovnu 
pohÁDkového světA“ 
V pátek 3. června odstartovalo naše pohádkové putování. Šli 
jsme cestou necestou, překračovali jsme spadlé kmeny, prolé-
zali jsme krtčí norou, procházeli jsme přes úzkou lávku, prodí-
rali se houštím a nakonec jsme přeplavali rybník. Dostali jsme 
se do pohádkové říše!

Pak už jsme mohli začít soutěžit o to, kdo se stane králem 
či královnou pohádkového světa. Každé družstvo získalo 
za správné odpovědi a za plnění různých úkolů razítka – skřít-
ky, kteří hlídají pohádkový poklad. A kdo za ty dva dny nasbíral 
nejvíce skřítků a stal se tak králem pohádkového světa? Přece 
všichni. Všechny děti totiž zvládly najít poklad a zasloužily si 
tak diplom a sladkou odměnu za své snažení. Snad si děti ty 
dva pohádkové dny užily. Paní učitelka musela přes víkend 
načerpat nové síly do dalšího týdne.

Michaela Volfová

tuRistický kRoužek 
Ve školním roce 2015/2016 pokračoval turistický kroužek a zú-
častnilo se ho 20 žáků z 1. – 5. třídy. Na podzim jsme nejprve 
otestovali naše malé turisty prvním výletem kolem Kněžmostu, 

pak jsme byli na Malé Skále a Frýdštejně a nako-
nec jsme v prosinci vyrazili na Javorník za prvním 
sněhem. Potom následovala zimní pauza a v dub-
nu opět hurá do přírody. Nejprve z Bělé pod Bez-
dězem na hrad Bezděz, v květnu z Velkých Hamrů 
do Příchovic a Tanvaldu, a pak v červnu na zříce-
ninu hradu Pařez a přes Prachov do Jinolic. O turi-
stický kroužek je u nás ve škole velký zájem a dou-
fáme, že bude pokračovat i v dalším školním roce.

Mgr. Gabriela Hronová

jARní výlet 
Do žitAvských hoR 
V sobotu 7. května jsme vyrazili za hranice do Ně-
mecka. Parní mašinkou jsme se svezli z Žita-
vy do Žitavských hor, kde jsme se prošli v okolí 
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lázeňského městečka Kurort Oybin. Z vyhlídky 
na Scharfensteinu se nám naskytl nádherný vý-
hled na zříceninu kláštera a na téměř celé Lužické 
hory. A z vyhlídky Töpfer jsme pak dohlédli až hlu-
boko na sever do německého vnitrozemí. Po krás-
né procházce jsme se zastavili na zmrzlině a v Ži-
tavě v nákupním centru, kde jsme měli možnost 
koupit si něco dobrého na cestu domů. Výlet si 
všichni užili, i když někteří padali únavou.
Vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění byli v po-
hodě a nemuseli jsme řešit žádný problém, jsem si 
i já osobně výlet užila a za to všem děkuji. 

Mgr. Květa Havlíková

spAní ve škole 
Ve čtvrtek 26. května 2016 přespávali žáci 6. tří-
dy ve škole. Povečeřeli pizzu, zahráli si různé hry, 
absolvovali noční bojovku, shlédli film a proběhli 
se v tělocvičně. I když toho někteří moc nenaspali, 
všichni si to moc užili a už se těší na další společ-
né akce.

Mgr. Květa Havlíková

šesťÁci pRvňÁčkůM 
Aneb velcí 
poMÁhAjí MAlýM 
V pátek 27. května prvňáčky čekalo milé překva-
pení. Učebnice a sešity pro dnešní den schovali 
a těšili se, co si pro ně kamarádi z 6. třídy připravi-
li. Společně se vydali po stopách špačka Kamila, 
který neuměl létat, ale velmi rád četl. Stejně jako 
oni. S Kamilem si vytvořili svou vlastní knížku, po-
stavili mu domeček z kostek, vyrobili si záložku 
do knížky, přečetli si jeho příběh … prostě toho 
stihli opravdu hodně. Moc bychom chtěli šesťákům 
poděkovat za dnešní povedený den. 

Michaela Volfová, 
třídní učitelka

Chtěli bychom poděkovat prvňáčkům za jejich nasazení při pl-
nění úkolů, které jsme si pro ně na pátek 27. května připravili. 
Moc dobře spolupracovali a práce s nimi byla opravdu fajn. 
Děkujeme také paní učitelce Volfové, že nám umožnila tento 
projektový den zorganizovat. Budeme se těšit na další společ-
né akce.

Mgr. Květa Havlíková + žáci 6. třídy

exkuRZe 2. A A 2. b 
v botAnické ZAhRADě 
v tRóji 
Také ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 vyrazili žáci 2. tříd 
do hlavního města. Tentokrát se vypravili objevovat krásy pří-
rody v Botanické zahradě v Tróji. 

Nejprve je čekala komentovaná prohlídka skleníku Fata Mor-
gana. Žáci se zde dozvěděli plno zajímavostí o rostlinách a ži-
vočiších. Největším lákadlem pro ně byli všude kolem poletují-
cí motýli a samotné líhnutí motýlů.
Potom následovala prohlídka venkovních expozic. Bohužel 
nám počasí nepřálo a krásné zahrady plné bylin, keřů a stro-
mů se ponořily do deště a šedi. Děti si ale nedaly špatným 
počasím zkazit náladu a skotačily i v dešti a blátě.
Z exkurze jsme se vraceli všichni nadšeni.                   

Mgr. Aneta Šoltysová

Atletický víceboj 
žÁků 1. - 2. Ročníku 
Dne 3. 6. 2016 se ve spolupráci AŠSK a 7. ZŠ v Mladé Bolesla-
vi konal atletický víceboj nejmenších žáků 1. – 2. třídy v okrese 
MB.
Atletické klání bylo bohužel vzhledem ke špatnému počasí 
z atletického oválu přesunuto do dvou sportovních hal na 7. 
ZŠ. Organizátoři však měli skvěle připravenou i tuto variantu. 
Disciplíny atletického víceboje: běh na 50 m, hod medicinba-
lem, skok daleký z místa a štafetový běh celého školního týmu.
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Tým ZŠ Kněžmost:
1. třída: Tůma V., Štětina S., Hakenová T., Picková G.
2. třída: Mucska M., Eysselt J., Zimová M., Hušková L.
Všichni naši žáci běhali, skákali a házeli jako o život. Všichni 
přítomní pedagogové byli svědky nádherných výkonů všech 
zúčastněných škol. Vysoká účast škol a připravenost soutěže 
nás velice potěšila.
V konkurenci deseti škol jsme si přijeli pro neoblíbenou, ale 
pro nás i tak úžasnou 4. příčku. Před námi se umístila fotbalo-
vá škola 9. ZŠ Mladá Boleslav, atletická ZŠ Benátky a sportov-
ní 7. ZŠ Mladá Boleslav.
Zúčastněné školy: ZŠ Benátky, 1. ZŠ MB, 6. ZŠ MB, 3. ZŠ MB, 
4. ZŠ MB, ZŠ Bezno, 7. ZŠ Mladá Boleslav, 9. ZŠ Mladá Bole-
slav, 5. ZŠ Mladá Boleslav.
Děkujeme našim nejmenším sportovcům za krásné atletické 
klání.

Mgr. Zdeněk Chlup

McDonAlD´s cup 2016 
Dne 11. 5. 2016 jsme s žáky 
2. – 4. ročníku vyrazili 
na každoroční celostátní 
fotbalový turnaj McDonal-
d ś  cup. Nastoupili jsme 
do okresního kola, které se 
konalo na fotbalovém hři-
šti v Bakově nad Jizerou. 
V sestavě ZŠ Kněžmost 
nastoupili tito hráči: Bejr M., 
Pažout V., Mucska M., Dutý 
M., Šenkýř J., Svoboda T., 
Kubíčková A., Hybner J., 
Eysselt J. a Rychtr O.
Naše zápasy:
ZŠ Kněžmost: 2. ZŠ Mni-
chovo Hradiště – 2:2
ZŠ Kněžmost: ZŠ Kosmo-
nosy – 2:3 
ZŠ Kněžmost: ZŠ Bakov 
nad Jizerou – 3:4

V zápasech náš tým trápila nepozornost, neukáz-
něnost některých hráčů a také chyby v obraně. 
Nutno podotknout, že pro většinu z žáků byl tento 
turnaj první zkušeností s hrou na polovině velkého 
fotbalového hřiště.
Pochválit bychom chtěli žáky za nepřehlédnutel-
nou bojovnost a odvahu.
Náš hráč Dutý M. se stal nejlepším střelcem turna-
je mladší kategorie, na postup do dalšího kola nám 
to však nestačilo. Umístili jsme se na 3. místě ze 4 
týmů v tabulce.
Děkujeme chlapcům a Anežce za hezké sportovní 
okamžiky.

Mgr. Zdeněk Chlup

okResní kolo 
v přehAZovAné 
2016 
Letošní okresní kolo v přehazované se konalo dne 
10. 3. 2016 na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. 

Naši žáci 1. stupně ve složení: Vokál M., Char-
vát P., Kůrka T., Pospíšil A., Hušek J., Karlová S., 
Rejmanová B., Zimová K., Krčková P., Pospíšilová 
B., Petříková A. ukořistili na této soutěži vynikající 
3. místo.
Děkujeme za skvělý týmový výkon 

Mgr. Zdeněk Chlup

spoRtovní Den 
pRo Mš 
Dne 30. 3. 2016 žáci 7. ročníku naší školy uspořá-
dali sportovní den pro ty nejmenší a to děti z MŠ.
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štAfetový pohÁR 2016 
Dne 27. 4. 2016 se žáci a žákyně 3. – 5. třídy vydali na každo-
roční atletickou soutěž štafetového poháru. Atletické disciplíny 
8x100 m a 8x200 m se jako každoročně odehrávaly na měst-
ském stadionu v Mladé Boleslavi. Chladno a déšť předurčovaly 
ztížené podmínky, hlavně pro závodníky, kteří dlouho čekali 
na svůj start. V kategorii mladších jsme obsadili nádherné třetí 
místo z 8 týmů, před námi se umístila pouze sportovní 7. ZŠ 
Mladá Boleslav a ZŠ Kosmonosy. V kategorii starších jsme se 
umístili až na 5. místě. Ve štafetě na 8x200 m (smíšená štafeta 
starší a mladší kategorie) jsme však opět bodovali na předních 
příčkách a to na krásném 3. místě. 

Vzhledem k celkovému součtu všech konaných štafet jsme se 
umístili na perfektním 3. místě z 8 zúčastněných škol na našem 
okrese. Před námi 7. ZŠ Mladá Boleslav a ZŠ Benátky nad Jize-
rou. Další zúčastněné školy: 6. ZŠ Mladá Boleslav, ZŠ Semčice, 
ZŠ Kosmonosy, 4. ZŠ Mladá Boleslav, 5. ZŠ Mladá Boleslav.
Obrovské díky patří našim žákům.
starší kategorie – Hušek J., Charvát P., Pospíšil A., Vokál M., 
Zimová K., Rejmanová B., Pospíšilová B., Petříková A. 
Mladší kategorie - Pažout V., Dutý M., Fiala M., Kautzká V., 
Kubíčková A., Černá E., Mucska M., Šimonová A.  
Děkujeme žákům za skvělé výkony, reprezentaci naší školy 
a úžasný atletický zážitek. 

Mgr. Zdeněk Chlup

ÚkliD českého RÁje 
Aneb poZnejte 
český RÁj Z hleMýžDí 
peRspektivY 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj v rámci udrži-
telnosti mezinárodního projektu „Geopark - šance pro region“ 
pořádala dne 14. dubna 2016 - 6. ročník akce: 
Úklid Českého ráje aneb poznejte Český ráj z hlemýždí per-
spektivy a to ve spolupráci třech škol (Sobotka, Kněžmost, 
Hrubá Skála).

Pro děti byly připravené všestranné sportovní sta-
noviště, např.: střelba florbalovou holí, hod míčem 
na cíl, zkouška rovnováhy, běh přes překážky, 
nebo překážková dráha s méďou.
Celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou, žáci 
7. ročníku k přípravě sportovního dne přistoupili 
s velkým zaujetím a chutí. Právem jim náleží ob-
rovská pochvala a poděkování.
Děkujeme všem učitelkám MŠ za skvělou spolu-
práci.
Rádi znovu připravíme obdobnou akci a ukážeme 
dětem z MŠ, že je na co se k nám těšit!

Mgr. Zdeněk Chlup

Den technikY pRo 
DívkY 5. A 6. tříD 
ZÁklADních škol 
Škoda Akademie ve spolupráci s Lean Centrem 
uspořádala dne 23. 3. 2016 další Den techniky pro 
dívky. Výukový den je určený pro 11-leté až 13-leté 
dívky. Cílem celé akce firmy Škoda Auto je pod-
pora technického vzdělávání, zájmu o techniku 
a zvýšení atraktivity techniky. 
Celá akce proběhla v prostorách Lean Centra, kde 
dívky na deseti stanovištích prokázaly nejen svoji 
zručnost, ale i technické myšlení. Formou her si dív-
ky mohly vyzkoušet optimalizaci výroby, standardi-
zaci procesů, manipulaci s materiálem, navštívily 
stanici pro úsporu energií, vyzkoušet si také mohly 
vyhledávání závad na karoserii a také mohly nabýt 
vědomostí z oblasti mechaniky, robotiky, ergono-
mie či s nakládáním s odpady.
Velmi nás těší letošní obrovský zájem děvčat. Rádi 
na naší škole podpoříme zájem žáků o technické 
vzdělávání v příslušných vyučovacích předmětech 
i v rámci takto skvěle připravených akcí.

Mgr. Zdeněk Chlup
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Za naší školu jsme letos vybrali 7. ročník.
Trasa, kterou naši žáci absolvovali: ZŠ Kněžmost - po cyklotra-
se na žlutou do Drhlen - kolem Drhlenského rybníka do Nové 
Vsi (k hotelu U Jezera) - restaurace na Křižovatce (Branžež).
Na konci jednotlivých tras bylo pro všechny účastníky připra-
veno opékání vuřtů a společným posezením byla akce ukon-
čena. Naši žáci k úklidu Českého ráje přistoupili velmi poctivě 
a za odvedenou práci si zasloužili uznání. Žáci byli velmi pře-
kvapeni, co v naších lesích a kolem cest našli. Počínaje obaly 
od potravin, přes plechovky a skleněné láhve až po řadu pne-
umatik a plastových trubek.
Veliké díky patří žákům 7. ročníku za skvěle odvedenou spolu-
práci při úklidu Českého ráje.

Mgr. Zdeněk Chlup 

vYbíjenÁ 
V úterý 12. 4. 2016 se naše žákyně zúčastnily okresního finále 
ve vybíjené. Turnaj hostila 8. ZŠ v Ml. Boleslavi.
Družstvo dívek ve složení B. Pospíšilová, B. Rejmanová, E. 
Stejskalová, A. Petříková, P. Krčková, E. Eysseltová, A. Šmí-
dová, A. Červová, K. Zimová, S. Karlová a Eliška Bočková 
získalo nádherné druhé místo ve skupině. Do dalších bojů se 
však dívky neprobojovaly.
Za skvělý výkon a vzornou reprezentaci školy jim patří velký 
dík.

Mgr. Zdeněk Chlup 

ÚvAhA je nA vAší 
stRAně… 
Rok opět uplynul jako voda a naši školu opouští 
další třída deváťáků. V letošním školním roce je 
žáků ukončujících základní školní docházku cel-
kem 14 (8 chlapců a 6 děvčat).
Z tohoto počtu jich 9 nastupuje do maturitních stu-
dijních oborů. A jaké je spektrum škol, kam se naši 
žáci dostali?
2x Stř. zdravotnická škola MB, 1x Integrovaná stř. 
škola na Karmeli, 4x Stř. odborné učiliště ŠKODA 
Auto (z toho 1 x maturitní obor), 2x Umělecké prů-
myslové školy Turnov a Lysá n. L., 2x Obchodní 
akademie MB, 1x Stř. průmyslová škola v Jičíně, 
2x Soukromé školy – Maja a Střední škola gastro-
nomie MB.
Při přijímacích zkouškách naši žáci obstáli velmi 
dobře, někteří dokonce výborně. Dva z našich de-
váťáků dokonce obsadili první místo při přijímacích 
zkouškách z českého jazyka na dvou různých ško-
lách a v žádaných oborech, jako je Ekonomické ly-
ceum a Zdravotnický asistent. Což je jistě skvělá 
vizitka pro naše učitele českého jazyka. Základům 
se všem dostalo na naší škole a je dál už jen na sa-
motných žácích, jak s nimi naloží dál. Nicméně si 
dovolím ještě předložit k zamyšlení rodičům budou-
cích generací deváťáků určité skutečnosti.
Dnes existuje obrovská spousta škol a oborů – ma-
turitní, nematuritní, státní, soukromé… Možností je 
mnoho, ale bohužel některé obory mají pouze hez-
ký název, uplatnění však prakticky nulové… Přesto 
tyto školy chrlí stovky absolventů – čekatelů na úřa-
dech práce. Nejde přeci jenom o to, abychom dítě 
„někam umístili“, ale i o to, aby mělo perspektivu 
práce a uplatnění do budoucna. Jenom namátkou – 
kolik je zapotřebí maturitních zahradníků se speci-
alizací na údržbu golfových hřišť? Kolik je zapotřebí 
absolventů oboru Veřejná správa? Kolik je zapotřebí 
PET specialistů? Absolventi některých oborů mají 
sice maturitu, ale to je tak vše. Uplatnění v oboru 
chybí. V lepším případě skončí někde za kasou 
supermarketu - bez příslušného vzdělání, přestože 
prodavačka s výučním listem je oceněna samozřej-
mě více, než člověk s maturitou mimo obor. 
Každá škola má jakési renomé a ani to není dobře 
přehlížet. Výběrová škola je škola, která dělá výběr 
(přijímací zkoušky), škola, která zkoušky nekoná, 
výběrová není. U takové školy se může stát i to, 
že vám 2 dny před posledním termínem podání 
přihlášky oznámí, že obor, kam vaše dítko přijali 
s otevřenou náručí, se otvírat nebude. Co na tom, 
že druhou přihlášku již nestačíte podat jinam? Co 
na tom, že obor s maturitou nemá reálné uplatně-
ní, nebo se může uplatnit maximálně pár jedinců 
v republice? Obecně se dnes ví, že je třeba více 
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absolventů průmyslových a strojních oborů. Ano - 
je. Ale i zde by volba školy měla být prioritou. Ne 
každá průmyslová škola je schopná připravit kvalit-
ního absolventa. Z žáka, který už na ZŠ má několik 
dostatečných, ho vychová opravdu těžko, ale místa 
je tam dost a dotace na něj také.  Proto také není 
vzdálenost oné školy prioritou – aneb vybereme tu 
nejbližší, aby to bylo pohodlnější, levnější a snazší... 
Čím snazší cesta, tím větší náraz reality pak absol-
venty čeká právě na trhu práce. A vlastně i jejich 
rodiče, kteří je nezřídka živí i dlouho po ukončení 
studia, a to mnohdy i vysokoškolského.
Letos si naštěstí rodiče s žáky nakonec počínali při 
výběru škol realisticky, a to i s ohledem na mož-
nosti budoucího uplatnění. Ovšem za rok se celý 
tento koloběh bude opakovat a nezbývá než dou-
fat, že i příští rok se deváťáci rozhodnou s ohle-
dem na realitu. 

Mgr. Alena Brixí
výchovný poradce pro kariérové poradenství

Akce MAteřské 
školY

AGRovAtion 
kněžMost 
Ve spolupráci s paní Janou Klazarovou jsme pro 
děti mateřské školy naplánovali exkurzi do Agro-
Vation Kněžmost na prohlídku zemědělských stro-
jů.
Dne 13. 4. 2016 nás paní Klazarová přivítala a po-
zvala do společenské místnosti, kde se nám před-
stavil pan ředitel Christoph Foth a v krátkosti nám 
řekl pár slov o firmě. Další informace jsme se do-
zvěděli z připravené prezentace. Po té se jedné 
skupinky dětí ujal pan Luděk Jireš a pozval nás 
na prohlídku zemědělských strojů. Druhá skupinka 
zatím vybarvovala tematické omalovánky a vytvo-
řila z nich krásnou výstavu. Když byly děti s prací 

hotovy, čekalo je pohoštění v podobě ovocných mís a nápoje. 
V činnostech se děti vyměnily a po prohlídce moderních stro-
jů s několikametrovým rozpětím se zašly podívat na historický 
traktor Zetor. Tentokrát si děti mohly vyzkoušet, jak se v něm 
sedí, řídí volantem a šikulové našli i klakson. S poděkováním 
jsme se rozloučili a na cestu jsme ještě dostali překvapení – 
dárkové tašky s hračkami a poukaz na nákup hraček.
Děkujeme za skvěle připravenou akci. 

Květa Kobrlová

Děti Z MAteřské školY 
si ZAcvičilY ve školní 
tělocvičně 
Již je tomu pár let, co jsme vždy s radostí přivítali nápad paní 
učitelky Pokorné udělat pro nás, školkové děti, sportovní do-
poledne v tělocvičně základní školy. Oslovili jsme proto pana 
učitele Chlupa, zda by bylo reálné opět tuto tradici obnovit. 
Pan učitel s nadšením přikývl a po doladění některých detailů 
jsme vyrazili za sportem. V základní škole už na nás čekali 
žáci 7. třídy, kteří měli celé dopoledne krásně zorganizované 
a pomohli nám se všemi potřebnými věcmi. Nejdříve jsme se 
přezuli a svlékli si teplé bundy a čepice, pak nás děti a pan uči-
tel přivítali a seznámili s několika stanovišti, na kterých jsme se 
postupně střídali po skupinkách a tak si mohl každý vyzkoušet 

všechny sportovní disciplíny přizpůsobené nám, předškolá-
kům. Nakonec jsme se dozvěděli, kdo byl na jakém stanovišti 
nejlepší, a rozdali jsme si diplomy. Dokonce ani pitný režim 
nebyl opomenut a po sportovních výkonech jsme se mohli ob-
čerstvit a doplnit si tekutiny připraveným čajem.  S úsměvem 
na tvářích a plni skvělých sportovních zážitků, hrdí a spokoje-
ně unavení jsme se vrátili do naší kněžmostské školičky. 

Naše velké díky patří dětem ze 7. třídy za jejich ochotnou po-
moc a spolupráci, také panu učiteli Chlupovi za skvělou or-
ganizaci, úžasné vedení a za teplé občerstvení, které přišlo 
vhod.

Sportu zdar! 
Radka Pelantová
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Den Země

Letos jsme se s kolegyní rozhodly, že se pokusíme 
v rámci celostátní akce DEN ZEMĚ zvelebit okolí 
knihovny DPS. Ač jsme oslovily širokou veřejnost, 
sešlo se nás pomálu. Ale to není to nejdůležitěj-
ší, podstatné je to, že se nám i přes vytrvalý déšť 
podařilo zasadit vzrostlý strom a několik keřů. Ná-
sledně byla pro účastníky připravena keramická 
dílnička, kterou nám připravila paní Hana Bejro-
vá. Věřím, že naše výsadba bude dělat veřejnos-
ti a obyvatelům DPS radost. Zeleň zajistila paní 
Jana Marková - referent OÚ.

s karlem iv. do naší školy 
Chtěly jsme s kolegyní podpořit výtvarnou akci 
za pomoci interaktivní výstavy, kterou jsme si 
objednaly v národním pedagogickém muzeu 
a knihovně J. A. Komenského s názvem „Karel IV. 
Život Otce vlasti“. Obsahově byla výstava velice 
hezky připravená. Naším úmyslem bylo osvěžit 
žákům naší školy znalosti, které už jistě mají. Jak 
s informacemi naloží a jestli se zúčastní výtvarné 
soutěže, nevíme, necháme otevřený konec.

školní družina a školní klub v knihovně
Po celý školní rok byl připraven program pro školní 
družinu a klub. Starší děti ze školní družiny cesto-
valy po krajích naší republiky. Dozvěděly se něco 
o historii, zemědělství, průmyslu, přírodě, fauně 
a flóře našich krajů. Pro mladší děti ze školní dru-
žiny bylo připraveno Putování s pohádkou, Hádan-
kové povídání. Společně jsme řešili rébusy, hleda-
li cesty v bludištích a lámali si hlavičky s dalšími 
úkoly. Děti ze školních družin jsou šikovné a se 
zadanými úkoly se vypořádaly. Nejstarší děti ze 
školního klubu cestovaly po celém světě. Pomoh-
ly jim v tom knihy cestovatele Jirky Máry. Jirka je 
mladý muž upoutaný na invalidní vozík a tak děti 
pochopily, že cestovat po světě s postižením a tím 
překonávat vlastní hranice, může být motivací 
k překonávání hranic vlastních.
Procestovali jsme takřka celý svět. Od států Evro-
py přes Austrálii do Japonska, Nový Zéland i Afri-
ku. Musím velice pochválit děti ze školního klubu 

knihovnA v novéM 
Od 1. 4. 2016 se název knihovny mění na „Kulturně vzdělá-
vací centrum a knihovna Kněžmost“.
Budete se setkávat se zkratkou KVCK Kněžmost.
Děkujeme panu místostarostovi karlu hlávkovi za pod-
poru činnosti informačního střediska, obecní knihovny, 
klubu seniorů a klubu coolDay.

knihovnické okénko 
noc s Andersenem

Pohádkové odpoledne v knihovně bylo pořádáno na několik 
etap. My, co jsme se sešli v rámci tohoto dne, jsme si zasou-
těžili, získali nové znalosti a v závěru na nás čekala dílnička 
s Ladou.

pěkně se to v knihovně hemžilo čarodějnicemi a čaroději.

Čarodějnická rada, kterou zajistili členové knihovnického klu-
bu CoolDay, se všem podívala pěkně na zoubek. Hravé odpo-
ledne proběhlo ve stylu čarování a o pěkné kostýmy nebyla 
nouze. Těší nás zájem o tyto akce, a proto se jim budeme rády 
věnovat i nadále.
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a paní vychovatelku Věru Jakubcovou za jejich 
nádherné koláže z cest, které zdobí naší knihovnu. 
Těšíme se na další spolupráci s družinou i klubem. 
V září přivítáme nové prvňáčky v družině a mlad-
ší děti nám o trošku povyrostou. Doufáme, že ná-
vštěvy v knihovně přinesou dětem spoustu zába-
vy i poučení a knihovna se pro ně stane vítaným 
zpestřením života školáka.

připravujeme
•	 zakončení	čtenářského	projektu	KOMISAŘ	VR-

ŤAPKA

•	 pasování	našich	prvňáčků	na	čtenáře

něco MÁlo 
Z knižních novinek 
smrt nosí rudé škorně: hrdlička, p. 1. – 3. díl
Děj historického dobrodružného románu s detektivní 
zápletkou se odehrává ve středověké Praze na pod-
zim roku 1396. Hlavním hrdinou je Václav, podrychtář 
Starého Města pražského, který stojí před nesnad-
ným úkolem: vypátrat vrahy mladého pána Jindřicha 
Bludovského, zavražděného přímo na tržišti.

Malá cesta po francii: henry, j. 
Sladká Francie přinese obdivovatelům ovoce vý-
lučně jako celek, a proto není moudré omezovat 
její krásy na pozlátko předváděné v Paříži. Svéráz-
né kouty této různorodé země uhranuly i vyzna-
vači pitoreskna Henrymu Jamesovi, a tak se jimi 
jako nejslavnější americký reprezentant zjemnělé 
tradice konce devatenáctého století kochá s týmž 
zaujetím, jaké ve svých románech věnoval třeba 
ladným liniím kávového šálku. 

já, Mattoni: Zikmund, p.
Kniha k připravovanému historickému seriálu Čes-
ké televize o Heinrichu Mattonim, zakladateli svě-
tově proslulé stáčírny minerálních vod. Heinrich 
Mattoni dokázal ve své době nepředstavitelné – 
díky až pošetilé touze po úspěchu, vášnivé dra-
vosti a geniálnímu, byť spíše intuitivnímu obchod-
nímu duchu to dotáhl z malého chudého úředníka 
na velkopodnikatele, jehož jméno dodnes vyslovu-
je přinejmenším polovina Evropy. 

bábovky: třeštíková, R.
Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže 
a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o kte-
ré jí on vypráví? Nebo proč má její sestra tak špat-
ný vztah se svou dcerou? Jak se cítí ta patnáctile-
tá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? 
A kam se vlastně poděly ty peníze? Kdo je vzal, kdo 
je ztratil a kdo je bude muset nakonec vrátit? 

touhy: keleová-vasilková, t.
Kdepak život, to ty sama ses o to zasloužila. Mnohem víc než 
kdokoliv jiný. Prožila sis bolest, poznala samotu, zakusila zra-
du… To ale muselo jednou skončit. Protože všechno má svůj 
čas, to zlé i to dobré… A pak, nemysli si, že jsi na konci. Pořád 
bude něco, po čem budeš toužit…

letní pRovoZ knihovnY 
čeRvenec - sRpen 
bude jako již v minulém roce omezen
po       9 - 15
Út      10 - 15
čt       11 - 17
pá        8 - 13
knihovnA buDe uZAvřenA v obDobí 

25. 7. - 5. 8. 2016

infoRMAční střeDisko 
kněžMost 
Zahájení turistické sezóny proběhlo 18. 6. 2016.
„Provětrali“ jsme žlutou turistickou trasu z Kněžmostu na Va-
lečov a zpět přes Boseň po hlavní cestě. Výlet Batoh na záda 
– bude to paráda se vydařil. Počasí nám přálo, hojný počet 
výletníků dodal tu správnou atmosféru. 

provoz informačního střediska
po – pÁ 9 - 17      
so 9 - 13    
ne 10 - 14
Provoz zajišťují: Ivana Cenefelsová, Lada Charvátová, Veroni-
ka Červená, Pavla Karlová

v nabídce informačního střediska
•		 pohledy,	 propagační	 materiály,	 turistické	 noviny	 Český	 ráj	

2016
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•		 automat	na	kávu
•		 nanuky,	pamlsky,	nápoje
•		 nové	razítko	„POVĚSTI	Z	KNĚŽMOSTU“	a	magnetka	s	rad-

nicí
•		 výrobky	centra	83	-	chráněná	dílna
•		 CD	kostel	–	všechna	představení,	papírový	model	kostela
•		 prodej	 vstupenek	na	VALEČOVSKÉ	LÉTO	a	SEDMIHOR-

SKÉ	LÉTO
•		 tematické	knihy	ČESKÝ	RÁJ

senioR klub 
Moc nás těší zájem o Klub seniorů. Je to pro nás motivace 
k další práci a přípravám plánů do budoucna. Jaro 2016 bylo 
velmi bohaté na seniorské aktivity. Zmíním jen namátkou, pla-
vání, cvičení seniorů, přednáška o bezpečnosti seniorů, výlety 
a VU3V.  U této aktivity bych se ráda pozastavila.

vu3v – GeneAloGie 
Letní semestr 2016 na téma Genealogie – hledáme své předky, 
byl jedním z nejnavštěvovanějších semestrů VU3V. Zúčastnilo 
se ho 15 studentů. Velice pěkné přednášky zaujaly studen-
ty i mne. Téma genealogie je v dnešní době velice populární. 
Tento semestr dokončili všichni studenti. Na závěr semestru 
jsme společně navštívili Okresní archiv v Mladé Boleslavi. Co 
najdu v archivu? Jak se chovat v archivu? Kdo mi pomůže 
s hledáním v archivu?
Mnoho dalších otázek nám zodpověděla paní PhDr. Alena Be-
nešová, jejíž výklad byl inspirující i užitečný.

Genealogie je prostě věda i zábava.

pRoMoce stuDentek 
vu3v 
Sedm studentek VU3V  jmenovitě:
Horáková Ludmila, Kličková Helena, Malečková Miloslava, 
Mocáková Yvona, Ondřejová Miloslava, Škodová Radmi-

la, Šturmová Miloslava dokončilo celý program 
přednášek VU3V a tím uzavřely první etapu stu-
dia v Kněžmostu. Dne 19. 5. 2016 v doprovodu 
lektorky Hany Bejrové, byly v Praze promovány. 
Je to velký úspěch nejen pro absolventky, ale 
i pro nás organizátory.

Gratulujeme všem promovaným a vážíme si je-
jich snahy a píle při studiu.

Z vlastní zkušenosti víme, že studium VU3V není 
nikterak snadné, o to více si tohoto úspěchu váží-
me.

Paní Hana Bejrová při předávání Osvědčení o ab-
solutoriu Univerzity třetího věku
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Lorety nás všechny nadchl. Dozvěděli jsme se o její historii 
a vzniku, ale také mnoho z historie Kosmonos a okolí.
Je s podivem, že cestujeme do dalekých krajů a přitom se 
dá říci, že za humny máme tak nádherné místo jako je Loreta 
v Kosmonosích. Doufáme, že se výlet seniorům líbil a rády při-
pravíme další výlet do okolí.

velký jARní výlet 
Do hospitAlu kuks 
V sobotu 4. 6. 2016 jsme navštívili Hospital Kuks. Cestušky 
agentury Buclinka bus přivítaly cestující a usadily je v autobu-
su. Upřesnili jsme si plán na celý den a jelo se. Cesta uběhla 
poměrně rychle a před námi se v celé své zrekonstruované 
kráse zjevil Kuks. 
Přejít celé údolí Kuksu není úplně snadné, zvláště pro seniory 
je to poměrně velká zátěž. Musíme ale říci, že to všichni naši 
senioři zvládli na výbornou.
Pár minut čekání a jde se na prohlídku. Slečna průvodkyně 
nás velice barvitě a se zaujetím seznámila s historií hospitalu. 
Nádherná bylinková zahrada a nádvoří s citronovníky obsypa-
nými citróny, to je zážitek, který v nás dlouho přetrvá.
Je poledne a tak hurá na oběd. Máme řízek a ten k výle-
tu prostě patří! Všem chutnalo „doufáme“.  Kávička, desert 
a pokračujeme v programu. Jedeme se podívat na lesní 
Braunův betlém.
Strastiplnou cestu po úzkých uličkách, šikovný pan řidič to 
zvládl. A jsme na místě. Cesta k betlému vypadala schůdně 
do doby, než jsme narazili na bažinu. Většina z nás to zvládla, 
ostatním jsme betlém alespoň vyfotili.

Buclinka bus a s ním 

HAPPY MENEGER Ivana Cenefelsová

ANTISTRES MENEGER Lada Charvátová

Vás zdraví a těší se na další zájezd za hranice všedních dnů. 

ZDAR všeM výletníkůM!

senioR RelAx 

Ve středu 13. 4. 2016 v rámci Seniorské středy si 
členky klubu užily relaxační dopoledne. Zájem byl 
velký, a proto plánujeme tuto akci na podzim zo-
pakovat.

MAlý výlet 
Do okolí – loRetA 
kosMonosY 
Ve středu 25. 5. 2016 jsme se v rámci SENIOR 
KLUBU vypravili na malý výlet do Lorety v Kosmo-
nosích.  Výletu se zúčastnilo 20 seniorů. Odjížděli 
jsme ve 13 hodin z náměstí. Bylo nás hodně a měli 
jsme obavu, aby nás linkový autobus všechny po-
bral. Obavy byly zbytečné, všichni jsme se poho-
dlně vešli.
V Loretě na nás čekala paní průvodkyně, také 
seniorka. Její poutavý výklad a milé vystupování 
jsme velice ocenili. Krásně zrekonstruovaný objekt 
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inDiÁnskÁ noc 
Aneb „týpíčkovÁní“ 
po kněžMostsku 
Kdo z vás jel v pátek 27. 5. 2016 kolem kněžmostského hřiště, 
jistě si nemohl nevšimnout dvou obrovitánských teepee, které 
se tyčily k nebi a též toho množství pobíhajících dětí, které se 
s radostí přišly účastnit Indiánské noci - přespat v teepee, plnit 
různé úkoly, projít stezku odvahy a hlavně si to s kamarády 
celé užít a o to šlo pořadatelkám především. 
Pořádat dětskou akci se rozhodly holky ze Spolku holek Kněž-
most ihned po skončení pořádání předešlé akce (MDŽ, která 
měla také obrovský úspěch, tentokráte ale u místních žen). 
Netrvalo dlouho a bylo naplánováno, že se bude jednat o pře-
spání v teepee. A tak se rozjela mašinerie příprav. Kdo z vás 
pořádal jakoukoli akci pro děti ví, že je třeba ji řádně naplá-
novat. Děti jsou totiž velice netrpělivé a jakýkoli prostoj do-
káží řádně „prozlobit“ či se jím dokonale „pronudit“ a tak se 
plánovalo. A jak to holky ze Spolku holek umí, začala akce 
(zatím jen plánovaná) nabývat takových rozměrů, že se roz-
hodly poprosit místní TJ Sokol Kněžmost o spolupráci. Hla-
vy na vymýšlení plánů byly, ale chyběly ruce a nohy, které by 
pomáhaly. Tak se spojily tyto dvě organizace, které spolu již 
několikrát spolupracovaly a vždy úspěšně! V pátek dopoledne 
byly přivezeny kůly a plachty na teepee. Teepee postavili chla-
pi z Kněžmosta, někteří přišli cíleně stavět, někteří se přidali 
když viděli, že postavit teepee je celkem dosti obtížné, tedy 
pro ty, kteří teepee nikdy nestavěli. Povedlo se a touto cestou, 
ještě jednou děkujeme! 
A pak to začalo; postavit ještě stan na kreativní činnosti a ob-
čerstvování, naplnit várnice s pitím, připravit občerstvení, na-
chystat rychle stůl k přihlašování - každé dítě dostalo triko 
s potiskem na památku, dřevěné kolečko ze dřeva, které si pak 
samo pomalovalo a sloužilo mu poté na stezce odvahy jako 
amulet, aby se nebálo - a jsme rádi, že pomáhal. Ale to před-
bíhám. Zatím jsme na začátku, kdy vznikl problém, že když 
děti, které začaly přicházet a viděly teepee, chtěly tam přespat 
i ty, které měly spát doma a ráno opět přijít. Tak místo 27 při-
hlášených spacích jich spalo 43 a díky tomu vzniklo i stanové 
městečko (cca 5 stanů), ve kterých nakonec spali ti nejmenší, 
samozřejmě všichni s dospělým dohledem. 

Děti byly po zahájení akce rozděleny do 5 kmenů. 
Každý kmen měl svou barvu trika, každý si musel 
vyrobit svou vlajku, vymyslet svůj bojový pokřik 
a některé kmeny měly i svůj tanec. Do setmění 
děti plnily úkoly, hrály stmelovací hry, vyfotili jsme 
se na památkovou společnou fotografii, která byla 
obratem odeslána do fotogr. ateliéru, kde nám pan 
fotograf obratem vyrobil 50ks a my jsme si ještě 
večer v pátek pro ně dojeli, abychom je měli při-
pravené na sobotu pro děti. Děti si namalovaly 
svůj totem - sovího znamení (za nějž moc děkuje-
me panu Sedláčkovi), a nemohly se dočkat stezky 
odvahy, která začala ihned po západu slunce. Šli 
jsme po kmenech a ještěže tak, neboť stezka odva-
hy byla opravdu strašidelná a plná dechberoucích 
strašidel.  Ještě nyní se mi při vzpomínce klepou 
nohy. Zpátky na hřiště jsme dorazili všichni spo-
lečně s písní na rtech a začalo se opékat a zpívat 
u ohně. Poté se děti umyly a odebíraly se ku spaní. 
V největším a nejvyšším teepee spaly děti nejstarší 
a díky tomu se odtamtud ozýval hlahol hooodněě 
dlouuho. Malé děti usnuly jako když je do vody hodí. 
Ráno před 6 hodinou už zase byly vzhůru, plné elá-
nu a těšení se na nadcházející úkoly. V půl 8 začala 
rozcvička, kdy nás bylo plné hřiště, pak se všechny 
děti umyly a začalo se snídat. A pak už soutěže, pl-
nění úkolů, a to až do oběda, který jsme měli z kot-
líku. Kotlíkový gulášek, který chutnal skvěle, trochu 
přičouzeně a nezbyl (malým indiánkům ho uvařila 
zajatá skalpovaná bílá tvář)!  Po obědě si každé 
dítě umylo svůj ešus a šup na vyhlášení nejlepšího 
kmene. Rozdání cen, diplomů a pak nastalo louče-
ní. Někteří dospělí se domluvili a přespali v teepee 
ještě ze soboty na neděli a tak Indiánská noc vlast-
ně skončila až nedělním ránem.
Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli 
na přípravách a chodu Indiánské noci, která byla 
spolufinancována z programu Sokola: MOVE 
WEEK 2016 - která tento rok rozpohybovala nejen 
nás, ale i dalších 10 000 000 evropanů během da-
ného víkendu.

za Spolek holek Kněžmost i TJ Sokol Kněžmost
Martina Hovorková

Odkaz na fotografie z akce najdete na stránkách 
Sokola.
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mladších dětí i žen se poprvé setkala s hasičskou výzbrojí 
a bylo nutné je s ní seznámit, ale i s provedením samotného 
požárního útoku.
Samozřejmě ze začátku nešlo vše dle představ, ale postupem 
času se všichni zlepšovali a nácviky měly svoje výsledky.
A přišel den soutěže, kde se mělo ukázat, co jsme za posled-
ních 6 týdnů vylepšili a nacvičili. Jako první soutěžila družstva 
dětí. Nejvíce jsme byli zvědaví na premiéru mladších dětí, jak 
si povedou. Svého úkolu se chopily dobře, oba soutěžní útoky 
provedly a v celkovém umístění skončily na 9. místě s časem 
46,84s. Starší děti také provedly oba soutěžní útoky úspěšně 
a po několika letech jejich působení obsadily 3. místo s časem 
32,68s.
Po dětech vstoupily do soutěže ženy. Byla na nich vidět tréma, 
přesto s menšími chybami provedly oba útoky až do konce 
a v celkovém hodnocení obsadily 8. místo s časem 40,47s.
Jako tradičně poslední do soutěže vešli muži. Jako předchozí 
družstva dětí a žen zvládli muži obě soutěžní kola úspěšně 
a v celkovém hodnocení obsadili 6. místo s časem 25,82s.
V celkovém hodnocení naší účasti mohu konstatovat a dovo-
lím si říci, že bylo velmi úspěšné a místo na bedně pro naše 
starší děti bylo krásným ukončením okrskové soutěže na Solci.
Závěrem bych chtěl ještě říci, že letošní soutěž nabídla vel-
ké množství družstev ve všech kategoriích a byla i cítit velká 
touha po dobrém výsledku u všech sborů a myslím si, že je to 
pouze dobře.
Také nesmím zapomenout poděkovat sboru SDH Solec – 
Malobratřice za skvěle připravenou, ale i následně organizo-
vanou soutěž, která díky tomu proběhla bez problémů a spo-
kojenost z řad sborů byla jistě vidět.

Ladislav Bartoň 
starosta SDH Suhrovice 

Den koní 
Dne 21. 5. 2016 proběhl v Jezdeckém oddíle Kněžmost již 
VI. ročník Dne koní, zorganizovaný jako den otevřených dveří 
v jezdeckém oddíle pro širší veřejnost, rodiče s dětmi, milovní-
ky koní a příznivce JO Kněžmost.
Letos nás počasí mělo rádo a celý den bylo nádherně, slunce 
a teplo, obloha bez mráčků. Dětští návštěvníci si mohli opět 
užít soutěže s koňskou tématikou (hod podkovou, skládání 

okRskovÁ soutěž 
v požÁRníM 
spoRtu – sDh 
suhRovice 
Letošní okrsková soutěž v požárním sportu se 
podle předem daného rozdělení měla konat v Sol-
ci. Proto se náš sbor již od jarních měsíců snažil 
na tuto soutěž připravit jak po technické stránce, 
tak i kolik možných družstev je možno sestavit 
a tím reprezentovat SDH Suhrovice.

Po posouzení stavu členů v našem sboru jsme se 
rozhodli pokusit se získat další děti ve věku 6 – 
10 let, a tím mít druhé družstvo mladších dětí. Ne-
jenom mít dvě družstva dětí v různých věkových 
kategorií, ale abychom byli kompletní, po snaze 
jsme sestavili také družstvo žen, které naposledy 
a celkem úspěšně se zúčastnilo okrskové soutěže 
v polovině devadesátých let, takže po 20 letech.
I když získání nových členů z řad dětí a žen ne-
bylo snadné a několikrát to vypadalo, že se nám 
náš záměr nezdaří, přesto jsme slavili první menší 
úspěch.
Tím, že se nám podařilo sestavit 4 družstva a po-
dle historických pramenů, které máme k dispozici, 
jsme přepsali historii sboru, protože v minulosti ni-
kdy nebyla účast sboru v této soutěži, co do počtu 
družstev, tak velká.
Dalším krokem v přípravě na soutěž bylo najít 
vhodné místo na nácvik a začít, protože většina 
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koňských puzzlí, překážkovou dráhu s koníkem na tyči a vy-
barvování omalovánek či spojovačky s motivem koní). Dále 
svezení na koních, které zajišťovali koně z Psychiatrické ne-
mocnice v Kosmonosích, vedoucí Hipocentra Kamila Petrová 
letos oživila program i o svezení ve voze, který tahali dva statní 
chladnokrevníci. Koně z Kosmonos zde prezentovali sdružení 
přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa. Sdružení CPK 
Chrpa, věnovalo také drobné ceny pro děti do soutěží. Opět 
u nás nabídla svá domácí ručně dělaná mýdla a perníky Eliška 
Josifová, letos měla v sortimentu i motiv mýdla s koněm:-).
Na kolbišti probíhal od 10:45 program, který zahájily členky 
JO Kněžmost a předvedly vystoupení čtverylky (jezdecké vy-
stoupení, kdy jezdci s koňmi jezdí na hudbu a společně vyko-
návají různé cviky) na motiv labutího jezera v podání Veroniky 
Nedomové, Barbory Jašekové, Terezy Šorejsové a Jitky Bar-
tošové. Jitce Bartošové patří velký dík za sestavení celé cho-
reografie, řízení tréninků a ušití kostýmů. Velmi vtipným před-
stavením byl jeden ze tří vstupů filmových koňských kaskadérů 
v podání Jana Šobora a Jana Kopse na motivy dvou nešiků 
Pata a Mata. Opět celý program oživily členky klubu Agillity 
Mladá Boleslav a.s., které se svými pejsky předvedly ukázky 
agility - překážkové dráhy pro psy a flyballu. Při vystoupení 
nejmladších členek oddílu Anny Černé, Elišky Černé a Laury 
Bartošové některé maminky uronily i slzu, holčičky předved-
ly voltižní cvičení na pony Rozárce a Calypso, tentokrát jako 
malé princezny na motivy pohádky Ledové království. Po té 
následovala ještě jedna ukázka filmových kaskadérů, kteří 
předvedli práci s bičem a lasem, chytání dětí do lasa. 

Krátká polední pauza umožnila návštěvníkům plně 
využít bohaté občerstvení, které jezdecký od-
díl pro tuto příležitost připravil. V sortimentu byla 
mimo jiné výborná káva, domácí zákusky z ku-
chyně našich tet a babiček, vynikající uzená kýta, 
guláš a na zapití se točilo rohozecké pivo a točená 
rohozecká limonáda. Během této pauzy proběhla 
na dvoře jezdeckého oddílu ukázka okování koně, 
byla to opět divácky velmi zajímavá podívaná. 
Odpolední program zahájil tým Hipocentra PL 
Kosmonosy, který představil koně pracující v hi-
porehabilitaci. Po té následovali znovu naši kas-
kadéři, kteří předvedli seskakování a naskakování 
na koně ve cvalu. Program uzavřeli Marek Černý 
a Eliška Černá při ukázce parkůrového skákání. 
Marek Černý s koněm Brisko předvedl skákání 
s koněm do výšky tzv. miny-maxi. Marek s Bris-
kem zdolal výšku skoku 150 cm. 
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, 
které korunovala živá krůta. 
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala 
všem sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému zre-
alizovaní naší akce: průmyslové zboží manželé 
Kobrlovi, obec Kněžmost, pivovar Rohozec, řez-
nictví a uzenářství Pavel Kobrle, ZZN Polabí. Po-
děkování patří SDH Kněžmost za zapůjčení stolů 
a lavic. Velký díky patří také všem členům a přáte-
lům oddílu, kteří se na přípravě a realizaci našeho 
Dne koní podíleli a bez kterých by se tato akce 
neobešla.

za Jezdecký oddíl Kněžmost 
Petra Černá Rynešová
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nejblíže možné zbudované přípravné základny, skvělého pří-
stupu všech družstev, bezproblémového přísunu vody z hyd-
rantu a přehledného řízení chodu soutěže týmem rozhodčích, 
tak soutěž záhy nabrala nečekaných obrátek.
Okrskové soutěže se tradičně zúčastnila soutěžní družstva 
dětí, žen a mužů a každá kategorie absolvovala oba požární 
útoky hned za sebou. Pozitivní změnou byl letos ten fakt, že 
i muži startovali na dvě hadice B a tak dráha pro požární útok 
měřila pro všechny družstva stejně, 70 metrů. To následně při-
spělo nejen k urychlení časů útoků, ale i ke spotřebě vody. 
K dobrému letos po letech též přispěly zapůjčené nástřikové 
terče s elektronickou časomírou.
V průběhu požárních útoků byly komentovanými vstupy zá-
stupcem pořádajícího sboru návštěvníkům poskytovány pří-
nosné informace z hasičiny v minulosti i té současné a hlavní 
rozhodčí soutěže byl tak pozitivně doplňován.
Soutěžní družstva předvedla řadu skvělých výkonů, některých 
k pousmání, ale i těch nezdařených. Okrsková soutěž proběh-
la za krásného letního počasí, pro všechny bylo připraveno 
hojné občerstvení ve vojenském stanu a další dva altány po-
sloužily pro klidné posezení návštěvníků ve stínu. Další formu 
osvěžení přivítaly hlavně děti osvěžujícími nanuky a též byla 
připravena záložní káď s vodou, kterou měla hlavně využít 
družstva k oplachu spojek hadic.
A tak vše klapalo bez zádrhelu, čas letěl a najednou udeřila 14 
hodina 25 minuta a bylo dostříkáno. K údivu přihlížejících bylo 
zvládnuto všech 72 útoků. Tým našich dam průběžně aktuali-
zoval a zpracovával výsledky jednotlivých družstev a katego-
rií, a tak zanedlouho mohlo dojít k vyhlášení výsledků Okrsko-
vé soutěže.
Také se tak stalo, všechna soutěžní družstva opět nastoupi-
la k závěrečnému nástupu a dekorování. Nejprve si domácí 
pořadatelský sbor připravil při příležitosti 125. výročí založení 
sboru a konání Okrskové soutěže ocenění šestici zasloužilých 
členů SDH Solec-Malobratřice. Krátkého úvodu se ujal velitel 
Soleckých hasičů a uvedl zásluhy oceněných pro sbor. Oce-
nění, plaketu s čestným uznáním následně předali starostové 
SDH Solec-Malobratřice a 8. okrsku Kněžmost. Následně se 
již přistoupilo k vyhlášení výsledků Okrskové soutěže a pře-
dání cen. 

okRskovÁ soutěž 
v požÁRníM spoRtu 
– solec 2016 
Sbor dobrovolných hasičů Solec-Malobratřice 
ve spolupráci se sousedským klubem Solínek 
a dalšími občany uspořádal po dlouhých 33 letech 
Okrskovou soutěž v požárním sportu 8. okrsku 
Kněžmost. Okrsková soutěž byla uspořádána při 
příležitosti 125. výročí založení SDH Solec-Malo-
bratřice.
Samotné soutěži předcházelo sedm organizač-
ních schůzek pro zajištění celé soutěže a rovněž 
tak příprava čtyř soutěžních domácích družstev 
Solce. Celkem tak proběhlo šest nácviků.
Jako každý rok se v pátek před soutěží usku-
tečnil sraz zástupců jednotlivých sborů okrsku 
v místě soutěže. Zde proběhla prezentace sou-
těžních družstev a rozhodčích, losování startov-
ního pořadí, prohlídka celého areálu soutěže 
a následné ujasnění společných pravidel pro 
požární útok. Startovní listina tak čítala rekord-
ních celkem 36 soutěžních družstev s dvěma po-
žárními útoky a na programu tak bylo očekáváno 
72 útoků.
Za brzkého sobotního rána po příjezdu všech 
soutěžních družstev a prvních návštěvníků násle-
dovalo krátké uvítací slovo zástupce pořadatele 
soutěže. V 8 hodin byl vyhlášen nástup zúčastně-
ných soutěžních družstev a rozhodčích, při kterém 
nejvyšší představitelé okrsku a pořádajícího sbo-
ru krátce přivítali všechny přítomné a připomněli 
hlavní pravidla pro požární útok. Nechybělo před-
stavení týmu rozhodčích, složeného z jednotlivých 
zástupců sborů a jako čestný host přijal pozvání 
bývalý ředitel územního odboru HZS Mladá Bole-
slav plk. Ing. Jan Lejsek.

Velkou neznámou pro všechny bylo, jak bude sou-
těž dlouho časově probíhat. Opak byl pravdou. 
V čase nějakých 9 minut po osmé hodině ranní již 
bylo po útoku prvního družstva dětí. Za přispění 
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Na stupních vítězů se v kategorii DĚTI umístila družstva: 1. 
Branžež „B“, 2. Solec-Malobratřice, 3. Suhrovice „B“. V kate-
gorii ŽENY: 1. Branžež, 2. Solec-Malobratřice, 3. Kněžmost 
„B“ a v kategorii MUŽI: 1. Branžež „B“, 2. Buda-Horka „A“, 3. 
Kněžmost „A“. Domácí Solečtí hasiči obsadili: MUŽI „A“ 7. mís-
to a MUŽI „B“ 14. místo. Družstva na stupních obdržela poháry 
a všechna soutěžní družstva diplomy se vzpomínkovým moti-
vem Solce. Každé družstvo dětí ještě dostalo balíček se slad-
kou odměnou a vítězné družstvo nezbytné šampáňo. Pořada-
telský sbor nezapomněl ani na ceny útěchy za poslední místa. 
V samém závěru, ještě zazněla slova na hodnocení Okrskové 
soutěže a gratulace k umístění jednotlivých družstev. Tímto 
byla letošní Okrsková soutěž v požárním sportu v Solci 2016 
zakončena.
Úplně na závěr bych chtěl, ještě jednou poděkovat všem 
soutěžním družstvům za přístup k soutěži a týmu rozhodčích 
za nadhled při řízení soutěže. Dále pak především obci Kněž-
most a Boseň, majitelům pozemků, všem sponzorům a partne-
rům, i těm mediálním.
Zvláštní poděkování patří členům obou Soleckých spolků hasi-
čů a Solínka a dalším spoluobčanům, kteří se podíleli na skvělé 
přípravě a chodu celé Okrskové soutěže. Nemohu opomenout 
též podporu od našich nejstarších žen v důchodovém věku.
A co ještě dodat? Snad jen to, že jsme se při této slavnostní 
příležitosti na památku všichni vyfotili do našeho archivu, ob-
sadili přilehlý vojenský stan a zaznělo několik chvalných ko-
mentářů včetně na triko šité básničky k našemu působení při 
soutěži. Hlavně bylo co slavit, především naše vítězství nad 
zvládnutou Okrskovou soutěží v Solci.
K příjemnému posezení nechyběly, jak je u nás v Solci zvy-
kem, opět kytary a country hudba.

za pořadatelský tým soutěže s poděkováním
velitel SDH Solec-Malobratřice Luboš Koprnický

výlet Do kutné hoRY 
Dne 14. 5. 2016 jsme uspořádali pro občany Kněžmostu a spá-
dových obcí výlet do Kutné Hory. Natěšení jsme odjížděli za-
půjčeným autobusem DP Kněžmost v půl osmé ráno z místní-

ho náměstí a již při cestě do KH byla pro výletníky 
uspořádána malá soutěž ze znalostí naší historie, 
kde výherce získal panoramatickou mapu Kutné 
Hory s obrazovým průvodcem. 
Po příjezdu kolem deváté hodiny jsme navštívili 
jako první kapli Božího těla a Chrám sv. Barbory, 
který je také zapsán do seznamu světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Po shléd-
nutí chrámu jsme se vydali do městského paláce 
- Hrádek - Českého  muzea stříbra, kde byly na vý-
běr dva okruhy prohlídky. I. okruh „Město stříbra“ 
mapuje geologii, archeologii, vývoj středověké KH, 
dějiny Hrádku, numizmatiku. II. okruh „Cesta stříb-
ra“ mapuje technologii dobývání a zpracování stří-
brné rudy ve středověkém dole až po ražbu mincí. 
Čas oběda jsme strávili v jedné z malebných re-
staurací „Rutharka“. 
Po výborném a vydatném obědě jsme navštívili 
další kutnohorskou památku - Vlašský dvůr s krá-
lovskou mincovnou, kde od r. 1300 probíhala raž-
ba pražských grošů. K vidění zde byla expozice 
vyražených mincí, ukázka jejich ražby a ke shléd-
nutí prostory bývalého královského paláce s uni-
kátní secesní kaplí. Poté následoval pro všechny 
na hodinu volný program, kde si každý mohl vy-
brat, co z dalších kulturních památek chce ještě 
vidět. Po příjemně stráveném dni jsme odjížděli 
v půl páté z KH a do Kněžmostu dorazili kolem 
osmnácté hodiny. 
Dle ohlasu zúčastněných je zřejmé, že se všem vý-
let velmi líbil. Obecnímu úřadu děkujeme za pod-
poru našeho spolku. Touto cestou chci poděkovat 
také naší člence paní Ivaně Hakenové, která se 
přípravou zájezdu zhostila na jedničku.

za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí 
Václav Honc

hAsiči suhRovice 
v pRvní polovině 
Roku 2016 
Sbor dobrovolných hasičů Suhrovice jako v loň-
ském roce začal svoji činnost počátkem ledna 
na schůzi výboru, kde zhodnotil rok předchozí, ale 
byly i dohodnuty plány na rok letošní.
Protože jsme se koncem roku přihlásili do soutě-
že „Dobráci roku“, který organizuje Český rozhlas 
ve spolupráci s novinami Deník, byl náš sbor vylo-
sován a 16. ledna byla v hasičské zbrojnici natoče-
na krátká rozhlasová reportáž o našem sboru, kte-
rá byla následně i odvysílána na vlnách Českého 
rozhlasu. K tomu byl i vytištěn článek v novinách 
respektive ve všech Denících v rámci Středočes-
kého kraje.
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Jelikož se jedná o soutěž, kde se hlasuje prostřed-
nictvím SMS zpráv a hraje se o hodnotné ceny, 
budou výsledky zveřejněny po ukončení, a to 
v měsíci červnu 2016. Takže se necháme překva-
pit, jak pro náš sbor soutěž dopadne.
Další činností, která proběhla, byla každoroční 
protipožární hlídka při pálení čarodějnic a násled-
ně na 1. května pěší výlet Českým rájem. Letošní 
cíl výletu byl hrad Kost. Akce se zúčastnilo 18 vý-
letníků a díky příjemnému počasí se výlet zdařil.
Během května jsme také uspořádali sběr železné-
ho šrotu a získané finanční prostředky jsme po-
užili do naší výzbroje, abychom ji zmodernizovali 
a mohli používat většinou při soutěžích.
Hlavní událostí celého pololetí jsou přípravy a sa-
motná okrsková soutěž v požárním sportu, která 
se letos bude odehrávat na Solci.
Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, bylo po-
třeba provést pár technických změn na technice, 
ale i v nácvicích. S tím souviselo získat další členy, 
což se podařilo. Novým členům byla zakoupena či 
získána trička a hasičské oblečení.
Soutěž dopadla pro náš sbor velmi dobře a jako 
poděkování za reprezentaci našeho sboru jsme 
všem po skončení soutěže uspořádali sezení s ob-
čerstvením.
Závěrem je nutno říci, že ne všechno je mož-
né zvládnout vlastními silami, a proto bych touto 
cestou chtěl poděkovat našim příznivcům, pod-
porujícím členům ze Suhrovic, Drhlen, ale i také 
obci KNĚŽMOST a za poskytnutí finančního daru 
p. MUDr. Oldřichu Šléglovi. Děkujeme!

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

ochotnické 
DivADélko 
človíček všeM 
Začátkem května se naše divadélko vydalo 
za humna k našim boseňským sousedům s před-
stavením	„ZPÍVÁ	CELÁ	REPUBLIKA“.

Jako vždy byla pod hradem Valečov příjemná sousedská at-
mosféra. Doslova jsme se vyřádili. Náš herecký autobus pře-
vezl rodinu Homolkových z Bosně do středu Prahy a vystavil ji 
konkurenčnímu boji folklórního a operního zpěvu. Ale nebojte 
se, vše dopadlo dobře, Homolkovi zvítězili a vraceli se do své 
rodné Bosně jako pyšní  vítězové. Děkujeme paní starostce 
Haně Maudrové za pozvání, bylo nám u vás dobře.

Členové divadélka Človíček všem

žÁDost spolku RoDÁků 
kněžMostu občAnůM 
obce A okolních obcí 
Protože se blíží 700. výročí první zmínky o naší obci, žádáme 
občany i z okolních obcí touto formou o spolupráci. Plánova-
né téma k tomuto výročí za spolek bude „Kněžmost a oko-
lí mýma očima“. Občané mohou zasílat své fotky ze starší 
i mladší doby pořízení, jak vidí svou obec a okolí na e-mail: 
srpko@seznam.cz, nebo osobně donést do místní knihovny, 
a to do konce července 2016. Tyto fotky pak budou vystaveny 
na výstavních panelech při konání oslav výročí.

Děkujeme občanům za spolupráci, 
za SRPKO Václav Honc

spolek rodáků a obyvatelé ulic k Důním a k cihelně 

pořádají dne 20. srpna od 14:00 
v areálu střelnice setkání obyvatel 

přátelský kněžmost ii. 
program pro děti, bohatý hudební program 

a občerstvení zajištěno. 

srdečně vás zveme!
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postřehY 
Z lesopARku – 
léto 
Letní postřehy z lesoparku jsou každoročně 
spojené s vůni sušeného sena, se zmínkou 
o dozrávání třešní a lesních jahod. Jarní mra-
zíky a nedostatek vláhy se velkou měrou po-
dílejí opět na nižším objemu ovoce, než tomu 
bylo například v předloňském roce. I přesto si 
v kapsách, či na dně košíčku červeňoučké třeš-
ně domů odnesete. Z hub jsem viděl zatím po-
skromnu, což oni rostli smrži, žampióny a další 
pro mě netradiční jednonožky. Jenže raději je 
nechám zkušenějším houbařům. Páč by to asi 
nedopadlo nejlépe.
Dlouhá tráva rovná se, donesu si domů klíště. Pro 
letošek mám zajímavou studii ve spojení s vypá-
sáním travních ploch. Vzhledem k tomu, že v le-
soparku trávím mnoho času při údržbě, tak i při 
využití volného času mám porovnání. Kdy na ak-
tivně využívaných pastvinách, já nebo pejsci, 
máme jen výjimečně klíště po nás lezoucí, natož 
„přisáté“.  Ale za to, pokud vstoupíme do spodní 
části lesoparku nebo remízků, tam kde se traviny 
pouze v periodě sečou, je 99% jistota, že si do-
nesete domů tohoto malého zákeřného parazita. 
Proč zákeřného?  Klíště svým hostitelům mnohdy 
zadělá na velké potíže a to v podobě nám známým 
onemocněním, jako je klíšťová encefalitida, či lym-
ská borelióza a další. Osobní ochrana je všem 
známá, ale co udělat v rámci prevence. Častější 
sečení travních ploch, výpas větších ploch leso-
parku, aplikace prostředků pro snížení množství 
těchto nechtěných cestujících, ono i vypalování 
stařiny v předjaří mělo také co do sebe – POZOR, 
je zakázáno!
Při smykování travních ploch s následnou kont-
rolou stavu zachyceného hmyzu - klíšťat, je vý-
sledek téměř o 94% vyšší v neobhospodařované 
ploše, než tomu je ve spásané travině. Travina 
pravidelně sečená vyšla z pěti pokusů v prů-
měru na 76% vyšší než tomu je na vypásaných 
plochách. Mulčované plochy jsem neměl v onom 
čase připravené, nelze tedy objektivně posoudit. 
Klíšťata se vyskytují ve zvýšených množstvích 
ve spojení s počasím v lokalitě, ročním období, 
s reprodukčním a vývojovým obdobím klíštěcích 
potomků. Buďte opatrní, kontrola dětí po návště-
vě přírody je na místě.  

co se událo v bodech?
► aplikace postřiku na mladé višně a třešně
► jarní úklid celého areálu lesoparku
► ořez stromů

► čištění kanalizačních vpustí po silnějších deštích
► odstraňování nebezpečných větví na komunikací
► ochrana výsadby proti škodám způsobenou zvěří
► výsadba drobných jedlých bobulovin

co plánujeme v bodech?
► během měsíce června již proběhne instalace nových popi-

sek
► dosečení lesoparku – 1. Etapy, v letošním roce se bude 3x 

až 4x sekat
► nátěr dřevěných prvků, případné opravy
► lesopark se kulturně rozzáří – doplníme přírodu o básně 

pana Brože

Co víc napsat, přijďte navštívit lesopark Důně, posedět na la-
vičce s pohledem na nádherné letité stromy. Zapomenout 
na shon a stres – jak se říká vypnout hlavu a nechat se unést 
teplíčkem léta.
Informace na telefonu 602 530 614.

s láskou k lesoparku, Petr Maleček

ukliĎMe česko 2016 
lítkovice
lokalita úklidu: 
► Lítkovice obec, dále podél komunikace k rybníku Brodek 

a zpět
► Lítkovice a na půl cesty k Chlumínu
Účast: 8 človíčků

nÁseDlnice 
lokalita úklidu: 
► Násedlnice obec, dále podél komunikace až na Starou Stu-

dénku
sebrané množství odpadu:
► 25 pytlů + 8 pneumatik
Účast: 18 človíčků
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MAs 
► spolupráce pravděpodobně se ZŠ Kněžmost 

suhRovice – l. bartoň
lokalita úklidu: 
► Suhrovice obec, okolo nových rybníků do Drhlen a zpět 

po komunikaci do Suhrovic
Účast: 6 človíčků

sRbsko – pan vacek
lokalita úklidu: 
► Srbsko část obce, podél komunikace na druhou lesní křižo-

vatku
sebrané množství odpadu:
► drobný odpad, Pet lahve
Účast: neznámá

býčinA
lokalita úklidu: 
► Býčina obec, podél komunikace směr Buda k vrtu
► podél komunikace na okraj Kněžmostu
► komunikace směrem na Agro, cca do 1/2
sebrané množství odpadu:
kontejner 5m³
Účast: 17 človíčků

kopRník
lokalita úklidu: 
► Koprník obec
Účast: neznámá

soleček
lokalita úklidu: 
► Soleček obec
► podél komunikace na okraj Kněžmostu
sebrané množství odpadu:
► 33 pytlů, 6 pneumatik
Účast: 11 človíčků

kněžMost
lokalita úklidu: 
► sraz u ZŠ, směr trasy k rybníku Kněžmosťák 

a Patřín
► podél komunikace na okraj Kněžmostu a dále 

po Pazderně do Lesoparku Důně
► úklid letitého odpadu po bývalé skládce „čaro-

dějnice“ na první křižovatce do lesoparku
► spojeno se záchranou žab na Pazderně, za-

chráněno bylo 36 žab z košů kanálových vpustí
► Iva Cenefelsová v rámci této akce, se zaměřila 

na odpad na náměstí v Kněžmostu
sebrané množství odpadu:
► 6 pytlů
Účast: 4 velcí človíčkové a 6 malých

RoMAn kAvAlíR
lokalita úklidu: 
► Žantov směr rybník Brodek a zpět
► Soleček až Solec a zpět
► 6 pytlů + 9 pytlů
Účast: rodinná akce  

souhrn:
Účast byla velmi slabá, přesto všem, kteří přišli, 
moc a moc děkuji. Jste super 

celkem se nasbíralo cca:
82 pytlů odpadu
plný kontejner 5 m³
cca 15 pneumatik
a další drobný odpad

Pokud jsem někde popletl počty či jména – tak 
mne omluvte.

Děkujeme sponzorům, dále všem příznivcům, 
vám obyvatelům – kterým není lhostejné v jaké 
nečistotě tu žijeme. přijďte lidičky pomoc při 
dalších akcičkách uklidit naše vesničky. vždyť 
není ostudou sbírat nepořádek, stydět by se 
měl ten, kdo odpad úmyslně odhazuje a i ten 
kdo jej přehlíží.

Libor Nový / Petr Maleček / Miroslav Štěpánek 
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lítkovice 
A chluMín 
lítkovice
Lidkovice, ves v Čechách, hejtmanství a okres 
Mnichovo Hradiště, fara Všeborsko, pošta Kněž-
most, 25 domů, 144 obyvatel (1890), poplužní 
dvůr.  Zdejší dvorec prodal r. 1576 Vilém Odko-
lek z Újezdce Martě Krajířové z Krajku, načež až 
do r. 1850 příslušel k panství Kosmonoskému. 
Tolik Ottův slovník naučný. Svědectví starých do-
kumentů.

Lítkovice, Lidkovice, Litkowitz - to jsou různé ná-
zvy současné obce Lítkovice. Kdy a kým byla 
obec založena, nevíme. Podle Dr. J. V. Šimáka 
mohl její název pocházet od zakladatele Lítka, 
ale doložit to nemůže. Obec do r. 1363 patřila 
k Obrubcům, vladykovi Mikulášovi z Obrubec. 
Roku 1363 se v latinské listině připomíná Bonczo-
nis  de Wrssecz (Boněc z Vršec u Libáně) - snad 
bratr zesnulého panoše Načka z Vršec, který se 
kolem r. 1350 připomíná jako majitel Všeborska 
a Arnesti de Litkouicz ad e. in Wsseborsk (Arnošt 
z Lítkovic a Všeborska). Jedná se nejspíš o lis-
tinu z 1. března 1363, kdy výše uvedení spolu 
s dalšími podílníky fary Všeborské podávají kně-
ze Odolena Boňcova, kanovníka boleslavského, 
k faře Všeborské.

Roku 1370 se Zdena z Lítkovic provdává za Ješ-
ka, řečeného Literát ze Solečku a před r. 1383 
prodává Mikeš z Lítkovic za 40 kop grošů čes-
kých dvůr nový (Neumburgam) ve vsi Lítkovicích 
Herešovi (Heřmanovi) z Valečova a ještě téhož 
roku v tomto dvoře umírá. V této latinské listině 
je první zmínka o obci Lítkovice. Ves byla rozdě-
lena mezi více majitelů, jeden kmetcí dvůr (sel-
ský statek) patřil v letech 1370 - 1415 Studlům ze 
Solečku - nejspíše jej vyženil Ješek se Zdenou 
z Lítkovic.

V letech 1402 - 1404 se připomíná další majitel 
Lítkovic - Jan z Lítkovic, zvaný Ujec. Z Lítkovic 
pocházejí i dva kněží, r. 1370 je to Vojslav, farář 
na Studénce a v letech 1402 – 1404 se připomíná 
Sbinco de Litkovicz (Zbyněk z Lítkovic), který je 
r. 1406 uváděn jako plebán (farář) v Brodcích n/
Jiz. a později v Kostelci n/Labem. Roku 1408 se 
v soudní při Dobeše Hrzána z Újezda a na Chlu-
míně uvádí soused Zbyněk z Lítkovic - nepraví se 
ale, zda jde o vladyku nebo jen místního sedláka. 
Po smrti Zdeny z Lítkovic zdědil její část vsi její 
syn Všeslav ze Solce.

Za husitských válek zůstávají Lítkovice spolu 
s farností Všeborsko a Solec katolické. Po hu-
sitských válkách jsou selské statky v Lítkovicích 
rozděleny mezi několik vrchností (Solec, Soleček, 
Obrubce). Zda byly v květnu 1468 vypáleny křižá-

ky z Lužice jako Kněžmost a okolní obce, nevíme. Zatím pro 
to nemáme hmotné důkazy - stopy ohně z této doby ve staré 
části obce. Tolik staré dokumenty.

kde stála původní obec?
Protože zatím chybí archeologické nálezy, předpokládám, že 
původní ves se rozkládala v prameništi Lítkovického potoka 
kolem současného kalu u kapličky, severozápadně od zboře-
ného dvora. Tvrz byla nejspíš pod střední částí jižního kříd-
la dvora (při silnici). V této nejstarší části dvora byla zhruba 
uprostřed podsklepená řezárna (přípravna krmiva). V jejím 
sklepě byla stará studně, která  mohla být součástí tvrze. Na-
víc je to nejvyšší místo předpokládané původní vsi. Při bou-
rání dvora zde byly odstraněny pouze nadzemní části stavby, 
takže pod úrovní podlah zbouraného křídla se mohly zacho-
vat pozůstatky tvrze. Více zatím o nejstarší podobě Lítkovic 
říci nemohu.

chlumín
Klomín, Chlumín a Chlumínek, Velký a Malý Chlumín - to jsou 
pouze různé názvy pro obec, vzdálenou 2 km západně od Lít-
kovic. Obec vyrostla na mírném protáhlém návrší, které jí dalo 
jméno. Návrší je rozděleno hlubokým zářezem Koprnického 
potoka, které dělí ves na Velký Chlumín s kalem a kapličkou 
a Malý Chlumín - Chlumínek.

Chlumín, Klumín, osada u Lítkovic, hejtmanství a okres Mni-
chovo Hradiště, fara Všeborsko, pošta Kněžmost. V r. 1890 
- 21 domů, 119 obyvatel.
Tolik Ottův slovník naučný.

A co nám říkají dokumenty
Je-li datování zlomku urbáře cisterckého kláštera  na Klášte-
ře - Hradišti opravdu k r. 1400, pak Chlumín vznikl před tímto 
datem a patřil spolu s Býčinou a Jívinou uvedenému klášteru. 
Další zmínka o Chlumíně je z r. 1402,  kdy je připomínán uni-
versitní mistr Jan Ušák z Chlumína, ale z listiny není jasné, 
o který Chlumín se jedná. 

Roku 1405 se poprvé připomíná poplužní dvůr Dobeše Hr-
zána z Újezda. Pokud je jeho predikát (šlechtický přídomek) 
podle Velkého Újezda u Mšena (okres Mělník), pak jde o to, 
jak uvedený dvůr na Chlumíně získal. Nejpravděpodobnější 
je koupě od cisterciáků, nejspíš i s přilehlou vsí. 

Roku 1405 zároveň buduje i velký rybník. Jedná se nejspíš 
o rybník, po jehož hrázi jde současná silnice, spojující Chlu-
mín a Chlumínek. Koprnický potok zde teče hlubokým zá-
řezem, který odděluje Chlumín od Chlumínku. Ideální místo 
pro postavení hráze a zároveň koruna hráze posloužila pro 
zřízení cesty, spojující obě části současné obce. Protože ryb-
ník zaplavil část zádušních (církevních) pozemků, platil Do-
beš Hrzán z Újezda a Chlumína po napuštění rybníka ročně 
1 kopu grošů českých kostelu ve Všeborsku jako náhradu 
za  zaplavené pozemky.

Z Chlumína pocházejí i dva kněží. 4. dubna 1405 byl v Praze 
vysvěcen  akholytou (nejnižší kněžské svěcení) Antonín, syn 
Janův a 27. března 1406 byl tamtéž vysvěcen Ondřej Petrův, 
taktéž na akholytu.
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Roku 1408 řeší Dobeš Hrzán z Újezda při se sousedy - 
Zbyňkem z Lítkovic a Příbkem z Kamenice. Zde se poprvé 
píše jako Dobeš Hrzán z Újezda a na  Chlumíně. Před r. 
1408 se oženil s Markétou, která mu však již r. 1412 zemřela. 
Podruhé se oženil se Svěčkou, která mu zemřela r. 1419. 
Po vypuknutí husitských válek  zůstává tvrdý a aktivní ka-
tolík, za což se mu císař Zikmund patřičně odměnil. Dobeš 
náramně zbohatl. Když r. 1438 umírá, dědí ves a dvůr Chlu-
mín jeho syn Jindřich, pravděpodobně se již píše z Újezda, 
na Chlumíně a z Harasova. Za Jindřicha z Újezda, na Chlu-
míně a z Harasova dochází pravděpodobně k rozdělení 
Chlumína, před r. 1443 získávají část Chlumína a Lítkovic 
Studlové ze Solečku a r. 1443 zapisuje svůj díl panství Je-
niš Studl ze Solečku dceři Kateřině. Umírá před 28. únorem 
1449.  Chlumín (jeho část?) drží strýc Kateřiny Mikuláš Stu-
dl ze Solečku, získal jej po r. 1454. Roku 1460 se s ním o něj 
soudí manžel Kateřiny Mikuláš z Leskovce. Roku 1456 je 
Jindřich Hrzán z Újezda, na Chlumíně a z Harasova mrtev. 
Jeho část Chlumína dědí potomci, ostatní zboží (pozem-
kové državy) získává Jan Zajíc z Hasenburka a na Kosti. 
V květnu 1468 je Chlumín a sousední Hájek vypálen křižáky 
z Lužice. Před r. 1486 vlastní pusté vsi Chlumín a Hájek Ra-
meš z Hrádku, majitel Hořeních Stakor. Roku 1486 kupuje 
Chlumín a Hájek od Rameše z Hrádku Jiřík Samuel z Hrád-
ku a na Valečově. Chlumín se jako pustý uvádí ještě r. 1605 
- ves pustá a dvůr zaniklý.

původní chlumín
Zda byl původní Chlumín jen okolo tvrze a později dvora na Vel-
kém Chlumíně,  nebo stálo již nějaké stavení na Chlumínku, 
nevíme, chybí archeologické nálezy. Tvrz a později dvůr měl 
stát v místě současného čp. 3 na Chlumíně na severozápad-
ním okraji vsi, kde je dodnes malá vyvýšenina. Na zbytky tvr-
ze, případně dvora ukazuje jenom konfigurace terénu, nálezy, 
které by existenci uvedených objektů dokázaly, zatím chybějí. 
Současný Chlumín a Chlumínek mohl vzniknout až po obnově 
vsi po r. 1605.

literatura: J. V. Šimák - Dějinné paměti okresu 
Mnichovohradišťského, Mnichovo Hradiště 1917
Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze králov-
ství Českého, díl X - Mladoboleslavsko, třetí, ne-
změněné vydání - Praha 1997
Josef Profous - Místní jména v Čechách - Praha 1947
Ottův slovník naučný

Ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě 

Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?

1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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jubilea oslaví:

červenec 

85 Šída Jaroslav Suhrovice 

94 Černý František Úhelnice

65 Kavalír Jaroslav Kněžmost

srpen  

90 Hybnerová Miluška Kněžmost

80 Šlesařík Karel Kněžmost

75 Pánek Miloslav Suhrovice

75 Svobodová Jiřina Kněžmost

92 Vignerová Ludmila Žantov 

70 Prokorátová Zdeňka Kněžmost

70 Macounová Marie Kněžmost

 
Září  

65 Šimon Miloslav Kněžmost

91 Jarošová Jaroslava Kněžmost

70 Koprnický František Kněžmost

65 Kyzivátová Alena Násedlnice

Třídenní oslavy 
výročí 700 let 

od první zmínky 
založení obce 

Kněžmost 

se uskuteční 

16. – 18. 9. 2016
Těšit se můžete na křest knihy 
o Kněžmostu, spoustu hudby, 

představení v kostele, jarmark, 
den otevřených dveří místních podniků 

a mnoho dalšího.

                                                           

          Společnost AgroVation Kněžmost, k.s., Nádražní 114, v Kněžmostě, 
                         se zaměřením na rostlinnou výrobu přijme : 

• nové zaměstnance s platným ŘP skupiny B, C, E, T, příp. s profesním 
průkazem do hlavního pracovního poměru.

Preferujeme časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem zejména při řízení nových 
moderních strojů. 
Nabízíme dobré platové podmínky +  nadstandartní podnikové bonusy. 
Kontaktní osoba: p. Ružanská Soňa, tel.: 739 589 570, e-mail: s.ruzanska@agrovation.com

Rozloučení proběhlo 24. 6. 2016 ve 12:00 v obřadní síni v Přerově.


