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RADnice

co se ZMěniLo 
A co nÁs ČekÁ
Jestli jste měli možnost číst můj minulý článek, tak se od té 
doby změnilo opravdu hodně. Jak jsem psal, snažili jsme se 
získat dotace na některé z akcí a zatím to vypadá, že budeme 
s některými žádostmi úspěšní.
Jako první bych zmínil vodovod Suhrovice, kde je pravděpo-
dobnost docela veliká. I když zatím nemáme nic na papíře. 
Podali jsme žádost a proběhla jednání a snad se blýská pro 
občany Suhrovic na lepší časy, co se týká vody.
Na druhém místě bych zmínil situaci, kdy jsme po jednání 
na Ministerstvu financí zjistili, že bez kompletní dokumentace 
a stavebního povolení nemůžeme o dotaci na nový pavilon ZŠ 
žádat. Proto jsme se rozhodli zadat VŘ na projekt. Bohužel 
v tuto chvíli je to vynucená investice, kdy jistotu získání dotace 
nemáme, ale prostředky musíme vydat. Není to malá částka, 
ale zastupitelstvo již odsouhlasilo zadání VŘ do částky 1,99 
mil. CZK bez DPH. Musíme si ovšem uvědomit, že jiná cesta, 
než mít na stole projekt a následně pracovat na získání dotace 
v dnešní době není.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo výběrové řízení na nákup 
nového malého autobusu pro DP Kněžmost, který nahradí stá-
vající. Jeden ze současných, který je v permanentním provozu 
bude tedy sloužit jako náhradní autobus a autobus pro místní 
spolky nebo zájezdy. Tak bude dodržena i jedna z podmínek, 
stáří vozového parku, která je obsažena ve smlouvě se Stře-
dočeským krajem.
Velmi intenzivně se pracuje na dotaci na nákup nového ha-
sičského vozu a chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům 
a jmenovitě panu Orzechovi a Zimovi, za práci, kterou s přípra-
vou strávili. Byly to opravdu hodiny a hodiny práce na zadání. 
Pevně věřím, že se vynaložené úsilí vrátí a v žádosti budeme 
úspěšní. Předpokládaná cena vozidla bude kolem 6 mil. CZK 
bez DPH, spoluúčast obce by následně byla 10%.
Nakonec bych chtěl zmínit ještě situaci, která vyvstala díky 
množství dětí u zápisu do první třídy. V tuto chvíli řešíme mož-
nost pořízení nebo pronájmu kontejnerového systému pro jed-
nu nebo dvě třídy u ZŠ. Je to celkem narychlo, ale věřím, že se 
podaří nějaké vhodné řešení najít.

Jak je vidět z výše zmíněného výčtu akcí, tak jsme 
od přelomu roku opravdu nezaháleli. Proběhla 
řada jednání.  Doufám proto, že alespoň někte-
ré akce se podaří dotáhnout již v letošním roce 
do zdárného konce.

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

ZpRÁvY Z RADnice
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí 
zadání výběrového řízení na nákup jednoho me-
ziměstského nízkopodlažního autobusu na nafto-
vý pohon za cenu cca 2,4 mil. Kč bez DPH pro 
Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. v roce 2016 
a dále bere na vědomí, že realizaci výběrového 
řízení provede dodavatel společnost 1FSL s.r.o., 
IČ 02619407, se sídlem č.p. 139, 506 01 Holín, 
za cenu ve výši 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje změnu 
názvu organizační složky obce Kněžmost „Obecní 
knihovna Kněžmost“, nově jako „Kulturně vzdělá-
vací centrum a knihovna Kněžmost“, a dále schva-
luje změnu zřizovací listiny této organizační složky 
- její úplné znění, a to vše ke dni 1. 4. 2016. 

veLikonoČní 
jARMARk
Nedělní odpoledne bylo až příliš mrazivé, ale 
i přesto příjemná atmosféra velikonočního jarmar-
ku byla naplněna.

Na uvítanou se nám předvedly děti z mateřské 
školy v Kněžmostě s jarním vystoupením plném 
tradičních písniček, tanečků a dětských her, kte-
ré připravila paní učitelka Lucie Bejrová. Sluníčko 
se sice neobjevilo, ale děti byly kouzelné. Tradič-
ní řemeslnický um jsme mohli shlédnout ve všech 
stáncích, kde o jarní doplňky nebyla nouze. Pro 
děti byla připravena tvořivá jarní dílnička a soutěž 
v pojídání sladkých koláčů. Teplý svařáček a klo-
báska, to byla ta nejvřelejší tečka nakonec. 

za Kulturní komisi Kněžmost, Ivana Cenefelsová
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pLÁn Akcí obce, spoLkŮ A oRGAniZAcí 2016 
Datum Čas Místo Akce Spolek

05.02. Násedlnice Ples SDH Koprník - Násedlnice

24.02. 18:00 Kněžmost ZŠ Přednáška - Živá příroda Českého 
ráje SRPKO

27.02. Kněžmost - kostel Od opery k muzikálu SpzK
19.03. Suhrovice Jarní úklid SDH Suhrovice
20.03. Kněžmost Velikonoční trh Obec Kněžmost
25.03. Kněžmost - kostel Velikonoce – Stabat mater SpzK
10.04. Kněžmost Sběr železného šrotu SDH Kněžmost
16.04. Suhrovice, Drhleny Ukliďme Česko 2016 SDH Suhrovice
23.04. Kněžmost - kostel Sláva jaru a sv. Jiří SpzK
30.04. Kněžmost Pálení čarodějnic, lampiónový průvod SDH Kněžmost
30.04. Suhrovice Pálení čarodějnic SDH Suhrovice

30.04. Koprník Pálení čarodějnic
SDH Koprník-Násedlnice

Obec Koprník
01.05. Prvomájový pěší výlet Českým rájem SDH Suhrovice
08.05. Kněžmost Den vítězství – vzpomínka Obec Kněžmost
14.05. Zájezd do Kutné Hory SRPKO
21.05. Žantov - Loučný mlýn Den koní JK

21. (28.) 5. Kněžmost - kostel Kdyby byly varhany SpzK
květen Kněžmost MŠ – ukázka práce SDH Kněžmost
21.05. Soutěž v PS SDH Kněžmost
28.05. Solec Okrsková hasičská soutěž SDH Solec  -Malobratřice
10.06. Kněžmost - kostel Noc kostelů SpzK
09.07. Suhrovice II. ročník – Turnaj ve stolním tenise SDH Suhrovice
09.07. Koprník Pouť s odhalením znaku obce Obec Koprník
30.07. Drhleny- kemp II. ročník – Drhlenský triatlon SDH Suhrovice
20.08. Suhrovice 125. SDH Suhrovice SDH Suhrovice
20.08. Suhrovice Loučení s prázdninami SDH Suhrovice
20.08. Koprník - letiště XIX. Pojizerská model air show Modelářský klub
27.08. Koprník Dětský den SDH Koprník -Násedlnice

03.09. 10:00 
-16:00

Kněžmost u hasičské 
zbrojnice Dětský den SDH Kněžmost

16.-19.09. Kněžmost Oslava 700. výročí obce Kněžmost 
(upřesnění před akcí)

Obec Kněžmost, osady, 
spolky a organizace

16.09. Kněžmost - kostel Prodáváme nevěstu SpzK

17.09. Kněžmost náměstí Obrazy z dějin Kněžmosta – div. 
představení Div. Človíček

17.09. Kněžmost - IC Výstava fotografií Kněžmosta SRPKO
17.09. Kněžmost - kostel Kočičí hra SpzK
18.09. Kněžmost - kostel Slovanské tance SpzK
22.10. Žantov – Loučný mlýn Jezdecké hry JK

28.10. Kněžmost Den vzniku samostatného českého 
státu - vzpomínka Obec Kněžmost

29.10. Suhrovice Svátek Halloween SDH Suhrovice
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15. (22., 29.) 10. Kněžmost - kostel Puccini-Verdi SpzK
říjen Kněžmost IC Přednáška SRPKO

listopad Koprník Svátek Halloween Obec Koprník

18.11. - 16.12. Suhrovice III. ročník vesnického turnaje ve stol-
ním tenise SDH Suhrovice

26.11. Suhrovice Zdobení a rozsvícení vánočního stro-
mu SDH Suhrovice

27.11. Kněžmost - kostel 1. advent – Hej, mistře SpzK
27.11. Kněžmost náměstí Rozsvícení vánočního stromu Obec Kněžmost
03.12. Suhrovice Mikulášská nadílka SDH Suhrovice

04.12. Kněžmost hasičská 
zbrojnice Mikulášská nadílka SDH Kněžmost

03.(4.)12. Kněžmost - kostel Mozart SpzK
05.12. Kněžmost - kostel 2. advent - Mikuláš SpzK
11.12. Žantov – Loučný mlýn Vánoční setkání s dětmi JK
11.12. Kněžmost - kostel 3. advent - Vánoční koncert SpzK

17.12. Kněžmost náměstí Narození Ježíška – charitativní diva-
delní vystoupení Div. Človíček

18.12. Kněžmost - kostel 4. advent – Štědrovečerní zvyky SpzK
24.12. Kněžmost - kostel Půlnoční SpzK
31.12. Koprník Silvestrovský výšlap Obec Koprník
07.01. Kněžmost - kostel Tříkrálová sbírka SpzK

SpzK Spolek pro záchranu kostela
JK Jezdecký klub
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SRPKO Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí

Všechny pořádající spolky a organizace si vyhrazují právo zrušit akce nebo přesunout termín jejich konání.

za Kulturní komisi Kněžmost, Mgr. Milena Škaloudová

Zastupitelstvo obce kněžmost schvaluje nově zpracovaný znak obce a vlajku obce kněžmost dle návrhu č. 1, 
kterou připravila odborná firma pro heraldiku – Mgr. jan tejkal, Heraldická tvorba, Záblatská 23/25, 713 00 ost-
rava – Heřmanice, DiČ: cZ7308275546.
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Akce 
ZÁkLADní škoLY  

ZÁpis Do 1. tŘíDY 
V úterý 2. února přišli předškoláci, naši budoucí 
prvňáčci, k zápisu. Ve škole na ně čekaly paní uči-
telky a žáci 9. třídy pro všechny připravili občerst-
vení a zájemce provedli po škole. Předškoláci uká-
zali, že jsou na školu dobře připraveni a my už se 
na ně všichni těšíme. 

Mgr. Michaela Řeháková Černá

kARnevAL 
V letošním roce se konal karneval 5. února a jako 
tradičně i letos si připravila 5. třída pro své spolu-
žáky z 1. stupně krásné soutěže. Všichni už se těší 
na další rok.

Mgr. Michaela Řeháková Černá 

ZiMní víceboj 2016 
Zimní víceboj je soutěž zaměřená na testování základních po-
hybových dovedností jednotlivců a prověření jejich všestran-
nosti. Mezi jednotlivé disciplíny patří: šplh, člunkový běh 4 x 
10 m, vrh medicinbalem a skok daleký z místa. Disciplíny, které 
byly omezeny časem (1min): sedy-lehy, výstupy na švédskou 
bednu, přeskoky švihadla, hody míčem o zeď. Z okrskového 
kola konaného v Bakově nad Jizerou, jsme opět postoupili 
z prvního místa a to s dostatečným náskokem téměř 300 bodů, 
což v mnoha případech odpovídalo celkovému výkonu jednoho 
člena týmu. V každém týmu byli čtyři chlapci a čtyři dívky věku 
odpovídajícím 2. – 3. třídě a 4. – 5. třídě.

Na postupové okresní kolo se naši žáci velice těšili. Chtěli po-
měřit síly se sportovními školami z Benátek nad Jizerou a Mla-
dé Boleslavi. Na oficiální zahájení soutěže do 8. ZŠ Mladé 
Boleslavi jsme dorazili jakožto obhájci a vítězové dvou přede-
šlých ročníků. Naši žáci již při úvodním nástupu slyšeli z davu 
ostatních soupeřů: „je tady zase Kněžmost…, ty to určitě znovu 
vyhrají…“.

Naši žáci se však s pokorou, respektem a skromností pustili 
do svých prvních disciplín. Průběh soutěže nasvědčoval tomu, 
že od vítězství nejsme daleko. Disciplíny jako šplh, přeskoky 
švihadla či hody míčem o zeď se staly našimi silnými stránka-
mi. Znovu jako v kole okrskovém, a to se značným bodovým 
náskokem, jsme soutěž vyhráli.

Naší školu reprezentovali: Hušek Jan, Pospíšil Adam, Pospí-
šilová Barbora, Krčková Pavlína, Kubíčková Anežka, Kautzká 
Vendula, Pažout Vojtěch, Krejčík Jan.
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První úsměv, první vypadnutý zoubek, první slův-
ko, první den ve škole, první vysvědčení – důvod 
k velké radosti. I letošní prvňáčci už všechna tato 
„poprvé“ stihli a všichni odcházeli domů šťastní 
a pyšní na svoje jedničky.

Michaela Volfová

ZDRAvÉ 
pocHUtnÁní 
V průběhu února, kdy řádí spousta bacilů, jsme se 
rozhodli, že si mrazivé dny zpříjemníme přípravou 
zdravé svačinky. Všichni o nás ve škole vědí, že se 
v kuchyni velmi dobře vyznáme a ani teď tomu ne-
bylo jinak. Míchali jsme, krájeli, ochutnávali a než 
jsme se nadáli, vše bylo snědeno. Chutnalo nám 
moc.

Michaela Volfová

konveRZAČní 
soUtěž 
v AnGLickÉM 
jAZYce 
Začátkem ledna se na ZŠ konalo Školní kolo kon-
verzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se 
zúčastnili žáci 7. a 8. třídy. Dva nejlepší z každé ka-
tegorie postoupili do okresního kola, které se usku-
tečnilo začátkem února na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. 
V silné konkurenci vybraných žáků základních škol 
obsadila Anežka Bergmanová 17. místo a Kateřina 
Štěpánová 21. místo. V kategorii starších žáků se 
umístil Jiří Maděra na 20. místě a Adéla Bejrová 
na 21. místě.

Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a věří-
me, že se soutěže zúčastní i v dalších letech.

Mgr. Gabriela Hronová

V soutěži jsme předvedli všestrannost v pohybových doved-
nostech, na které se zaměřujeme v rámci tělesné výchovy. Pro 
naší školu to byl třetí ročník a třetí vítězství v celém okrese.

Mgr. Zdeněk Chlup

soUtěžit se DÁ 
i v MAteMAtice 
V pondělí 25. ledna se 8 žáků 5. třídy potrápilo nad úlohami 
školního kola Pythagoriády. Žáci Adam Pospíšil a Tomáš Kurka 
se stali úspěšnými řešiteli. Okresní kolo se uskuteční 23. břez-
na v Mladé Boleslavi.

Po jarních prázdninách se žáci ze 4. – 9. třídy (85 žáků) zúčast-
nili školního kola mezinárodní Matematické soutěže Pangea, 
kterou organizuje Meridian International School v Praze. Žáci 
řešili během 45 minut 15 úloh zaměřených na logické myšlení, 
prostorovou představivost a na využití získaných matematic-
kých dovedností. Žáci tak měli možnost změřit své síly se svý-
mi vrstevníky z celé České republiky.

Jako v minulém školním roce se žáci v pátek 18. března zúčast-
ní soutěže Matematický klokan.

Mgr. Květa Havlíková

jAk jseM se ZtRAtiL …
V úterý 9. února jsme se ráno vydali vlakem do Divadla v Dlouhé 
v Praze. Představení „Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční po-
vídka“ se hraje již od roku 2000 a patří stále mezi oblíbená před-
stavení. Jedná se o divadelní revue doplněnou o naživo hrané 
hity 60. let, stínohru, hraní s loutkami. Před odjezdem jsme měli 
čas koupit si něco dobrého na cestu domů. Moc se nám to všem 
líbilo a užili jsme si hodně legrace. Budeme se těšit na další ná-
vštěvu divadla.

žáci 6. a 7. třídy

popRvÉ – pRvní 
vYsvěDČení 
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LYžAŘskÝ kURZ 
se neUskUteČniL 
Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme 
byli nuceni zrušit plánovaný lyžařský kurz v  prosin-
covém termínu. Ani v dalším zimním období letošní 
zimy nebyly podmínky na Studenově ideální, tak-
že jsme se rozhodli lyžařský kurz zrušit. Lyžařský 
kurz nabídneme opět našim žákům příští školní rok 
2016/2017.

Mgr. Jiří Lehečka

novÝ Rok s novÝMi 
ZMěnAMi v nAší kniHovně 
Přemýšlely jsme s kolegyní, jak obměnit prostory pro vás, čte-
náře. Dětem jsme připravily dětské oddělení v minulém roce 
a letos jsme se soustředily na vás, dospělé čtenáře.

Začaly jsme redukovat naučnou literaturu, která je zčásti za-
staralá a frekvence výpůjček mizivá. Díky tomuto kroku jsme 
rozšířily zadní prostor knihovny a pořídily nový odpočinkový 
nábytek: kulatý stůl, 5 židliček, 2 křesílka.

Prostor nyní umožňuje čtenářům odpočinek s knihou při kávě. 

Nespěchejte z knihovny domů, odložte si své svršky, vezměte 
s sebou přítelkyni, přítele a přijďte na kávičku se zajímavou 
knihou.

Dalším novým počinem je založení klubu pro děti od 11 let 
„cooL DAY“, který nabízí společenské – informační – zábav-
né – poznávací dny. Právě nás čeká návštěva RÁDIA SIGNÁL, 
jste všichni zváni. Informace na nástěnce knihy v základní ško-
le a na webu knihovny http://knezmost.knihovna.cz/.

Rády bychom poděkovaly Vám, kteří jste svou účastí podpořili 
průběh výstavy obrazů paní malířky Julie Svobodové. 

Shodou okolností se nám podařilo představit vnučku malířky 
Petru Žákovou a dlouholetou přítelkyni PhDr. Hanou Knížkovou.  
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květen

•	 Výstava	„ZtRAcenÁ GeneRAce“ k stoleté-
mu výročí světové války.

 Připomeneme si 700 let od naro-
zení muže, který se výrazně za-
psal do evropských dějin.

 Projekt pro ZŠ a Senior klub 
„kAReL iv.“ Karel IV. (1316–
1378), král český a císař Svaté 
říše římské. 

 Klub cooLDAY se ZApojí 
do výtvarné soutěže „kAReL iv. 
očima dětí“.

•	 pAsovÁní našich prvňáčků nA ČtenÁŘe  

O přesném datu všech pořádaných akcí knihov-
ny vás informujeme pomocí webu, informačního 
kanálu SMS, periodikami Novinek z Kněžmost-
ska a Zpravodaje obce, letáky, plakáty, vývěskou 
na autobusové zastávce, dále v knihovně a na ná-
stěnce v ZŠ.

novÉ pŘíRŮstkY
kafe a cigárko: Doležalová, M.
A když se k tomu přidají geniální ilustrace Jana 
Hofmana, vznikne kniha, kterou prostě chcete mít. 
Kterou chcete dát jako dárek. Protože tahle kniha 
vám zvedne náladu tak, jako žádná jiná!

syn: jo nesbo
Sonny je ideální vězeň. V moderní, přísně střežené 
věznici Staten se těší značné oblibě, neboť slou-
ží ostatním vězňům jako zpovědník – naslouchá 
jejich přiznáním a uděluje jim rozhřešení. Šušká 
se o něm, že na sebe bere vinu za zločiny jiných 
a odpykává si jejich tresty výměnou za pravidelnou 
dodávku drog.

Moje milované tchyně a já: bittnerová, M.
Kniha je sbírkou humorných povídek o tchyních, 
v nichž nechybí nadhled nad situacemi, jež nám 
někdy mohou připadat téměř groteskní. S tchy-
ní Jaruškou čtenáři podniknou dobrodružný výlet 
na Radhošť, s paní Singerovou se ponoří do tajů 
meditace, se svéhlavou Lídou stráví nevšední so-
botu  na hausbótu, s paní Millerovou  pak budou 
krotit divokou dogu a s Darinou Dobiášovou si uvě-
domí, že je někdy lepší vlastně žádnou tchyni ani 
nemít.

krásný holky: slaughter, k. 
Před více než dvaceti lety beze stopy zmizela Clai-
řina a Lydiina dospívající sestra Julia. Pár let poté 
se obě ženy odcizily a od té doby spolu nepromlu-
vily. Z Claire se stala oslnivá manželka atlantského 
milionáře. Lydia, svobodná matka, žije s bývalým 

Poděkování patří též Davidu Vejražkovi, který citlivě přiblížil 
vystavovaná díla tématicky mluveným slovem, dětem, které 
hudebně podbarvily atmosféru: Pavel Charvát - kytara, Bára 
Vokálová – klávesy, Eliška Stejskalová – klávesy, Adam Pospí-
šil – baskřídlovka.

Milé bylo přivítání s panem Martinem Vedralem, který se s paní 
Julií osobně znal a převyprávěl nám několik milých situací ze 
setkání s ní.

Toto odpoledne bylo velmi příjemné. Těšíme se na další podob-
ná setkání.

pŘipRAvUjeMe pRo vÁs 
Duben

•	 06.	04.		Noc	s	Andersenem

 V rámci tohoto dne pro 
vás knihovna připravila 
odpoledne s názvem „OB-
JEVUJEME POHÁDKY“ 
od 15–17 hodin. Hodíš 
kostkou! Poznáš pohád-
ku? Na pohádkové trase je 
ukryto pět hádanek, splníš 
je a můžeš si vyrobit lout-
kovou postavu z pohádky.     
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vězněm a jen tak tak vydělává na živobytí. Ani jed-
na z nich se však dosud nevzpamatovala z kruté 
ztráty, která jim zlomila srdce. Tato zničující rána se 
opět otevírá, když dojde k vraždě Claiřina manžela.

Hra o trůny – píseň ledu a ohně: Martin, George 
R.R.   
„Pod každým prstem měl čepel, hroty pokrouce-
ných mečů vyčnívajících jako tesáky z opěrek trů-
nu. Dokonce i po třech staletích byly některé os-
tré tak, že dokázaly říznout. Železný trůn byl pro 
neopatrného plný pastí. V písních se pravilo, že 
bylo třeba tisíce mečů, aby ho vyrobili, rozžhave-
ných doběla ve výhni plamenů dštících ze chřtánu 
Baleriona Černého děsu. Kovali jej padesát de-
vět dní. Konec jejich snažení korunovalo toto po-
kroucené černé monstrum vyrobené z jako břitva 
ostrých hran, hrotů a pásů kovu; trůn, který mohl 
zabít člověka, a také zabil, pokud lze věřit příbě-
hům.“

Mrtvý posel: vondruška, v.
Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne 
u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umí-
rající stihne ještě říci, že se chystá jakési spiknutí, 
jenže zemře dřív, než stačí povědět víc. Jiří Adam 
z Dobronína pochopí, že pro úspěch svého pát-
rání musí smrt onoho muže zatajit. Nejdříve však 
potřebuje zjistit, kdo to je a proč se v posledních 
dnech objevoval u všeho důležitého, co se na Sta-
rém Městě pražském stalo. Pomalu začíná skládat 
střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti 
němu stojí mocní nepřátelé.

Zuzanka: krolupperová, D.
Čtení pro všechny správné holky. Hrdinkou je malá 
Zuzanka, se kterou strávíme celý jeden rok a pro-
žijeme spoustu zajímavých příhod. 

senioR kLUb 
Senior klub nezahálel ani v zimě. Stále probíhající 
programy plavání a cvičení s míči jsme obohatili 
o několik dalších zajímavých akcí.

Dne 23. 1. 2016 pořádala Obecní knihovna výstavu 
obrazů paní Julie Svobodové. Jsme rády, že i přes 
nepřízeň počasí se členové SENIOR KLUBU této 
výstavy zúčastnili a tím podpořili tuto akci.

Od 11. 2. opět probíhají přednášky Virtuální Univer-
zity třetího věku na téma Genealogie.

Genealogie – hledáme své předky - je téma 
v dnešní době velice populární, o čemž svědčí 
i zájem studentů. Tento semestr navštěvuje 15 po-
sluchačů. Těšíme se na závěr semestru, kdy se 
studenty Vu3v navštívíme Okresní archiv v Mladé 
Boleslavi a osobně si vyzkoušíme pátrání v archi-
vech. 

SENIOR KLUB ve spolupráci s Policejní mluvčí oddělení v Mla-
dé Boleslavi por. Mgr. Lenkou Sikorovou připravil dne 1. 2. 
přednášku na téma bezpečnost seniorů. Přednáška byla za-
měřena především na 

•	 krádeže	při	nakupování

•	 podvody	na	seniorech

•	 násilí	páchané	na	seniorech

•	 reflexní	prvky	mimo	obec

•	 řidič	senior

Od Policie jsme obdrželi velice pěkné DVD s preventivním pro-
gramem pro seniory. DVD si je možné zapůjčit v knihovně.

ZveMe A pŘipRAvUjeMe 
Rády bychom Vás pozvaly na představení z cyklu LISTOVÁNÍ – 
EKONOMIE DOBRA A ZLA, které se uskuteční ve středu 23. 3. 
od 18 hod. v ZŠ Kněžmost. Členové senior klubu mají snížené 
vstupné.

Rády bychom Vás pozvaly v rámci seniorské středy na Se-
nior relax dne 13. 4. 2016 od 9:30 hodin v knihovně. Těšit se 
můžete na dobrou kávu či čaj, parafínový zábal rukou a po-
slech kvalitní audio knihy. Těšíme se na Vás. Účast potvrďte 
na telefonu 734 479 675 nebo osobně v knihovně.

Na jaro připravujeme malý výlet do Lorety v Kosmonosích. Bliž-
ší informace sdělíme Informačním kanálem.

V červnu se můžete těšit na velký výlet do Hospital Kuks. 

O všech akcích SENIOR KLUBU informujeme na vývěsce 
u autobusové zastávky a pomocí Informačního kanálu. Rády 
přivítáme nové zájemce, kteří se chtějí zaregistrovat v SENIOR 
KLUBU a využívat tak jeho nabídky.

Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová
Knihovna Kněžmost

SENIOR - RELAX
PEČUJTE O SEBE I V SENIORSKÉM VĚKU. NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK V NAŠÍ 

KNIHOVNĚ, V RÁMCI SENIOR STŘEDY.
CO VÁS ČEKÁ?     

• DOBRÁ KÁVA, ČAJ A ZÁKUSEK 
• PARAFÍNOVÝ ZÁBAL RUKOU 
• POSLECH AUDIO KNIHY 
• PRO NOVÉ ZÁJEMCE REGISTRACE DO SENIOR KLUBU 

TĚŠÍME SE NA VÁS DNE 13. 4. 2016 OD 10 HODIN 
V KNIHOVNĚ těšíme se na vás 

dne 13. 4. 2016 od 9.30 hodin 
v knihovně
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Rok 2015 
U jsDHo kněžMost  
Jednotka vyjela v roce 2015 k 37 událostem, zasahovala pře-
vážně v okolí Kněžmosta a Mnichova Hradiště, ale vyjížděla 
i do Královéhradeckého kraje. Jednotka v průměru vyjíždě-
la v 7 lidech, kdy první vozidlo vyjíždělo v průměru 6 minut 
po ohlášení výjezdu.  Podařilo se nám vyjet i tři minuty po ohlá-
šení požáru.  

Jednotka se schází každé pondělí v hasičské zbrojnici, kde se 
stará o svěřenou techniku a výzbroj. Dále se schází při různých 
brigádách.

SDH se podílelo v roce 2015 na společenských akcích, ať už 
konaných obcí nebo samotným SDH. Mezi největší akci pat-
ří hasičský dětský den, na který k nám jezdí lidé ze širokého 
okolí. Na všech akcích se podílí svojí prací členové jednotky 
a další členové SDH, kteří nejsou členy jednotky.

Výkaz hodin jen za členy jednotky za rok 2015:

Počet hodin strávených u zásahů:                 660 hodin
Počet odpracovaných brigádnických hodin:   1142 hodin
celkem hodin:                    1802 hodin

Při požáru rekreační chaty v Drhlenách jsme dohromady strá-
vili u zásahu 98 hodin. Začátkem srpna naše jednotka byla po-
volána k požáru každý den, za jeden týden jsme vyjeli k osmi 
požárům a strávili u zásahu 199 hodin.

za JSDHO Kněžmost Zbyšek Orzech

jezdecký oddíl kněžmost, 

Žantov 17, Kněžmost, 294 02

IČO: 48682225, 

číslo účtu: 246312012/0300, 

tel.: 732/47 20 73

tÁboRY A AktivitY 
jo kněžMost 
pRo Rok 2016  
Pro sezónu 2016 jsme připravili letní i celoroční 
víkendové příměstské tábory. 

Příměstské tábory. Dopolední ježdění a odpoled-
ní program zaměřený na témata z koňského svě-
ta, hry a kvízy, vše s koňskou tématikou. Program 
od 9 hod do 16 hod. Budeme otevírat vždy jeden 
víkend v měsíci, dle počtu přihlášených dětí min. 
10 max. 15 dětí. Cena za víkend 1.000 Kč. V březnu 
nabízíme prodloužený víkend - v době velikonoč-
ních prázdnin - čtvrtek až neděle. Program bude 
spojen i s velikonočními tradicemi. Cena 2.000 Kč. 
Pro zájem ze strany rodičů jsme rozšířili nabídku 
stravování, tedy všechny příměstské víkendové 
tábory i letní příměstské tábory, budou rozšířeny 
o stravování. Děti budou mít k dispozici pití na celý 
den a oběd (polévka a hlavní jídlo). 

termíny letních táborů pro rok 2016 jsou: 

1. příměstský 11. - 15. 7. 2016 - 6 volných míst
2. příměstský 18. - 22. 7. 2016 - plný
pobytový 30. 7. - 6. 8. 2016 - 2 volná místa 
3. příměstský 22. - 26. 8. 2016 - plný. 

Ceny táborů pro sezónu 2016 – příměstský 
2.500 Kč, pobytový pro členy oddílu zůstává stejný 
4.000 Kč. Pro nečleny pobytový 4.300 Kč.
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A tak nás napadlo literární příběhy v letošním adventu nahra-
dit příběhy či příhodami, které se staly vám, vašim blízkým, 
jsou zajímavé, mají šťastný konec, jsou poučné. Staňte se 
tedy našimi spolupracovníky při přípravě programu na ad-
ventní čas roku 2016 a posílejte tyto své příběhy na adre-
su Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského, 
Branžežská 126, 294 02 Kněžmost, nebo na emailovou adre-
su: z.zdoba@seznam.cz.

Zaslané příběhy upravíme a zařadíme do programu. Děkujeme 
a již nyní se těšíme na vánoční příběhy z Kněžmosta a jeho 
okolí.

Pokud chcete být včas informováni o tom, co se v kostele sv. 
Františka Serafínského v Kněžmostě děje, sledujte naše strán-
ky http://kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz/.

 za Spolek pro záchranu kostela 
Zdeněk Zdobinský

pŘeDnÁškA 
o ČeskÉM RÁji  
Dne 24. 2. 2016 proběhla v místní základní škole přednáš-
ka s promítáním o Českém ráji, kterou pro občany připra-
vil Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí. Tuto před-
nášku s názvem „Živá příroda Českého ráje“ nám přiblížil 
pan RNDr. Zdeňek Mrkáček, (bývalý dlouholetý pracovník 
CHKO). Přítomní se zde seznámili s vybranými druhy živo-
čichů a rostlin i zajímavostmi z jejich života, skalními městy, 
apod. Tyto informace lze pak v budoucnu využít k návodu 
na výlet či procházku, neboť je tu v okolí stále co objevovat. 
Na konci přednášky bylo pro přítomné připravené i malé ob-
čerstvení. Děkujeme všem občanům za hojnou účast a těší-
me se v budoucnu na další podobné setkání.

za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí 
Václav Honc

termíny jezdeckých víkendů (na všech jsou za-
tím volná místa):

březen – 24. - 27. 3. 2016 velikonoce - program jez-
dectví a velikonoční tradice 2.000 Kč
duben – 23. - 24. 4. 2016 
květen – 14. - 15. 5. 2016
červen – 24. - 25. 6. 2016
září – 17. - 18. 9. 2016
říjen – 26. - 29. 10. 2016 – podzimní prázdniny 
2.000 Kč 
listopad – 12. - 13. 11. 2016 

předběžný rozpis ostatních oddílových akcí 
jarní brigáda - 9. 4. 2016
den koní - 21. 5. 2016
jezdecké hry - 22. 10. 2016
podzimní brigáda – 19. 11. 2016

Pokud budete mít individuální dotazy, klidně se ob-
racejte na tel. 724 710 498
email: p.rynesova@centrum.cz

za JO Kněžmost Petra Černá Rynešová

ADvent 2016  
Vážení čtenáři, ne nejde o chybu. Ale proč advent 
2016? Proč nyní, kdy čekáme na jaro, těšíme se 
na jistě krásné léto? My však adventní program při-
pravujeme opravdu již od začátku roku, abychom 
včas zajistili vše potřebné. Vy, pravidelní návštěv-
níci adventních setkání v kněžmostském kostele 
víte, že naše programy vznikají za výrazné pomoci 
členů pěveckého souboru Cantores Pontem Prin-
ceptis, který si v loňském roce na pomoc přizval 
i děti. Myslím, že koledy v podání tohoto souboru 
a dětí a Vánoční příběhy vyprávěné Hanou Maciu-
chovou a Davidem Vejražkou byly vámi přijaty vel-
mi příznivě a věřte, že pro nás to byl neskutečně 
nádherný zážitek. 
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postŘeHY Z LesopARkU 
– jARo 
Jarní postřehy začnu krapítek netradičně. Každé jaro doslova 
žasnu, jaké množství odpadu se vždy objeví. Odpadky doslova 
vylézají ze země. Ono je to pochopitelné, opadá listí, slehnou 
stařiny, omokne půda. Letité odpadky vykukují i na místech, 
která opakovaně navštěvujete. Lesopark procházím při pracov-
ní činnosti dnes a denně a jejej, tu kouká růžek nějakého ple-
chu. Odhrnu letitou vrstvu humusu a je tu překvapení – kousek 
televizoru. Anebo jiné překvápko - z trávníku vyčuhuje červený 
drátek, začnu tahat, a co nevytáhnu. Starý poškozený elektric-
ký rozvaděč. Na druhou stranu vždy s úžasem pozoruji, jak se 
podobný „odpad“ stane součástí mnoha společenstev živoči-
chů, kořenový systém rostlin jej doslova pohltí. Vrstva humu-
su s mnoha zákoutími a otvory, se doslova stane městem pro 
mnoho druhů hmyzu. Připomíná mi to umělé vytváření útesu 
z vraku starých lodí, které jsou očištěné od ekologické zátěže 
a následně dotažené na místo cíleného potopení a zaplněné 
vodou, tím dojde k potopení torza lodi. Odborníci tvrdí, že bě-
hem 5let se stane vrak plnohodnotnou součástí tamního eko-
systému. Ale zpět do našich luhů a hájů.    

co se událo v bodech?

- zimní období spíš připomínalo aprílové počasí – i v lesopar-
ku lze nalézt v únoru rozkvetlou Smetánku lékařskou, či 
překrásné ocúny

- lesopark chráníme před zvěří – navštěvují jej zajíci, srnčí 
a	mufloní	zvěř

- na podzim na fotopast zachycen i daněk skvrnitý

- ochrana proti okusu a ohryzu

- vánoční procházka ke krmelci s ukázkou létaní dravce, bese-
da s návštěvníky, předání dárku zvěři v podobě jablíček, mrk-
ve, kaštanu, žaludu, poděkování lesoparku Důně a přírodě 

- odstranění nebezpečných polámaných větví, letitých jabloní 
– u komunikací

- opravy oplocení na remízcích – na remízku č. 6, největší 
poškození (zemědělská činnost a starší újmy při sečení, za-
rostlé ve stařině)

- průběžný sběr odpadků – nejvíce zatížená jsou 
odpočinková místa (vyhlídky, stůl s lavicemi)

- čištění odvodňovacích rýh od závalu při podmít-
ce polních ploch

- ochrana jehličnanů proti případným krádežím

- poškození cest těžkou lesnickou technikou

- preventivní činnost, komunikace s návštěvníky, 
plánovaní dalších aktivit

co plánujeme v bodech?

- důkladnější ochrana výsadby proti škodám způ-
sobenou zvěří

- postřik višní a třešní

- výsadba jedlých bobulovin

- oprava komunikací, dlažby, zásyp děr

- čištění kanalizačních vpustí a sběrných košů

- kontrola sběrných košů při migraci žab – Paz-
derna, křižovatka pod střelnicí

- ořez starých větví, částí stromů ohrožujících ná-
vštěvníky lesoparku

- oprava dvou vrátek do remízku a výměny něko-
lika uhnilých sloupků

- ořez velmi zanedbané lípy na druhé křižovatce

- během dubna/května společný piknik v leso-
parku – povídání o přírodě v přírodě 

- na jaře konečně proběhne obnova popisek vý-
sadby, směrovek – hurá!

Co víc napsat, přijďte navštívit lesopark Důně, po-
sedět na lavičce s pohledem na nádherné letité 
stromy. Zapomenout na shon a stres – jak se říká 
vypnout hlavu a nechat se unést vůní jara.

Další Informace na telefonu 602 530 614.

s láskou k lesoparku Petr Maleček 

UkLiĎMe Česko 
2016 
V letošním roce bychom se velmi rádi připojili opět 
k celorepublikové akci „ukliďme Česko“.

Tato akce se koná opakovaně, měla by pozitivně 
přispět k výchově nejen mladých lidiček, ale i uká-
zat na zakořenělý problém. Nešvar, kdy my lidé 
si doma udržujeme čisto a pořádek, ale to co je 
za plotem mnohdy přehlížíme, lépe řečeno „zde to 
není naše, zde to odložíme“. Ať už se jedná v tom 
lepším případě o biologicky rozložitelný odpad 
anebo v tom nejhorším scénáři o odpad znečiš-



nAše pŘíRoDA

13

- od organizátorů potřebujeme nahlásit co nejdříve (nejlépe 
do 1. 4. 2016) orientační počet aktivních účastníků (děti 
zvlášť) a předpokládanou potřebu pracovních rukavic, pytlů, 
případně požadovanou technickou pomoc

- rukavice a pytle budou moci organizátoři vyzvednout 
ve sběrném dvoře 

- dále je třeba, aby organizátor určil místo, kde budou naplně-
né pytle umístěny pro odvoz

- odvoz sebraného odpadu z určeného místa zajistí technická 
četa – Libor Nový - 605 241 418

- akce samotná nebude vázána přesně na 16. 4. 2016, ale 
organizátor v dané lokalitě ji může se svou skupinou provést 
i dříve (doporučujeme od 9. 4. do 17. 4. 2016)

- hlavním organizátorem za obec Kněžmost je Miroslav Ště-
pánek 

- organizátoři pro danou lokalitu, osadu se mohou sami zare-
gistrovat na www.uklidmecesko.cz

- doporučujeme organizátorům pořídit fotodokumentaci z akce

Přijímáme jakékoli neanonymní náměty a připomínky od obča-
nů, kteří se chtějí aktivně zúčastnit.

Akce je to dobrovolná a je na úvaze každého, zda se připojí ….

Motto k zamyšlení: „není lepší se aktivně připojit, než kri-
tizovat v médiích?“

ťující přírodu, spodní vody, ohrožující životy lidí, 
živočichů, či celých společenstev rostlin. O zne-
čištění, o odpadech se dá hovořit na mnoha úrov-
ních. Od odborných debatách, vzdělávacích pro-
gramech, až přes běžné postřehy každého z nás. 
Pryč od zbytečných slov, jdeme k činům.

„tímto vás chci požádat, lépe řečeno pozvat 
k úklidu všech našich krásných dědin, ves-
nic, osad, obcí, které spadají pod správu obce 
kněžmost“.

V každé naší malebné vesničce bude kontaktní 
osobou povětšinou osadový starosta, na kterého 
se můžete obrátit s dotazy typu, kdy bude organi-
zovaný úklid probíhat, která lokalita je případně vy-
braná, jaké ochranné prostředky a nářadí si mám 
sebou vzít, popřípadě jestli bude možnost zapůjče-
ní nářadí, kde odpad uložit, kdo jej odveze a mno-
ho dalšího.

V rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ orga-
nizovaných Spolkem Ekosmák a Českým svazem 
ochránců přírody na 16. duben 2016, Vám nabízí-
me podporu v organizaci, materiálním a technic-
kém zajištění této akce v lokalitách pod správou 
obce Kněžmost.

Veškeré informace o této akci v rámci České re-
publiky jsou k dispozici na webových stránkách 
www.uklidmecesko.cz

organizační informace k této akci v kněžmostě 
a okolí jsou následující:

- v Kněžmostě bude hlavním organizátorem Petr 
Maleček – 602 530 614, kdokoli se může při-
hlásit jako spoluorganizátor pro lokalitu v Kněž-
mostě, kterou si sám se svou skupinou po do-
hodě s Petrem Malečkem zvolí a u něho také 
potvrdí svou účast

- v osadách mohou být organizátory osadoví sta-
rostové, případně kdokoli, kdo převezme orga-
nizaci na svá bedra, tady účast potvrdí u Miro-
slava Štěpánka – 606 682 167,     
stepanek.obec@seznam.cz 
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ÚHeLnice A žAbokLik 
Vhelnicz, Auhelnicze, Ouhelnice, Úhelnice. To je vývoj součas-
ného názvu obce. Vhelnicz je latinský název obce v nejstarších 
známých listinách ze 14. a 15. století, Auhelnicze je německý 
název ze Schallerovy Topografie z r. 1790. Ouhelnice je lidový 
název a Úhelnice je současný oficiální název obce. Ves Úhel-
nice vznikla na mírném návrší, které tvoří rozvodí říček Kněž-
mostky a Klenice. Voda, odtékající z jižního okraje obce odtéká 
dvěma vodotečemi na jih do Klenice, voda z obecních kálků 
odtéká severozápadním směrem do Kněžmostky.

název obce

Název obce je odvozen od úhlu - rohu. Obec vznikla vykluče-
ním části lesa, který ji dodnes ze tří stran obklopuje. Pole na ji-
hovýchodě obce tvoří klín (roh, úhel), který téměř odděluje dva 
lesní porosty. Nejspíš podle tohoto klínu - úhlu dostala obec 
jméno.

Založení obce

Úhelnice je kolonizační ves, založená podle skrovných nále-
zů středověké keramiky koncem 13. nebo začátkem 14. sto-
letí. Nálezy jsou rozesety od východního okraje obce (louka 
za zbořenou drůbežárnou) po několik nálezů přímo z obce až 
po větší množství středověké keramiky na severozápadním 
okraji obce, na poli severně od panelové cesty. Kdo ves založil, 
nevíme. Vzhledem k tomu, že první známý majitel vsi je do r. 
1411 Petřek ze Stakor (Horních - Dolní se v té době jmenovaly 
Stakorce) „Petronius de Stakor alias de Vhelnicz“ - Petřek ze 
Stakor a Úhelnice soudím, že ves založili stejně jako Horní St-
akory cisterčtí mniši z Kláštera Hradiště. 

První zmínka o obci je z r. 1395. Je z knihy svěcenců a píše se 
v ní „že Bohuslav, syn Petra z Úhelnice, byl vysvěcen na ak-
holytu“. Akholyta je nejnižší kněžské svěcení. Další zápis je 
z r. 1411. Je z knihy erekční a týká se daru 10. kop kostelu st-
akorskému. Tuto sumu daroval výše zmíněný Petřek ze Stakor  
a Úhelnice s manželkou Annou. Vzhledem k tomu, že zápis 
je datován v roce smrti dárce, může se jednat o součást jeho 
závěti. Měna není uvedena, jedná se nejspíš o české (pražské) 
groše, tehdy běžné platidlo. Další zápis máme až z r. 1440, 
kdy se Vršek z Úhelnice zúčastnil sněmu v Nymburce. O jeho 
původu nevíme nic, snad byl členem rodu vladyků, sedících 
na tvrzi v Horních Stakorách. Jeho tvrz se v obci zatím nepo-
dařilo nalézt. V místě, zvaném Na zemánce (leží na severním 
okraji obce východně od silnice Úhelnice - Násedlnice na obou 
březích mělké rokličky, zvané Ve žlábkách) jsou dnes staveb-
ní parcely a při zemních pracích se zde nenašly žádné sto-
py středověkého osídlení. Takže jedinou upomínkou na Vrška 
z Úhelnice jsou jména dvou rybníků - Hoření a Dolení Vrškov-
ský. Rybníky byly vysušeny v r. 1790. Ves pravděpodobně moc 
neprosperovala, protože r. 1454 zde Mikuláš Fryczek (Fryček) 
z Daliměřic kupuje ve vsi jen dva člověky (dvě hospodářství). 
Když  Úhelnici 26. srpna 1525 Markvart Fryček z Daliměřic pro-
dává městu Mladá Boleslav, uvádí se jako „ves pustá“, zůstaly 
zde jen rybníky. Může to být následek vpádu křižáků z Lužice 
v květnu 1468, kteří zdejší kraj vyplenili skoro až k Mladé Bo-
leslavi.

samota žaboklik

Bor, Sboře nebo Žaboklik - to jsou názvy samo-
ty severovýchodně od Úhelnice mezi Chlumínem 
a Násedlnicí.  Sestává ze tří usedlostí, dnes je oby-
dlena jen jedna. Písemných zmínek je zoufale málo 
a navíc jsou až z nedávné doby.  Snad zde býva-
la kdysi vesnice, jejímž pozůstatkem by mohl být 
malý rybníček, patřící k osídlené usedlosti.  Jednou 
z usedlostí měla být hájenka. Ottův slovník naučný 
zde uvádí k r. 1900 poplužní dvůr Žaboklik.  Ryb-
níček mohl sloužit jako zdroj vody i tomuto dvoru. 

Název Bor pochází od borového lesa, s nímž used-
losti sousedily. Název Zboře připomíná dávnou ka-
tastrofu, která vše zbořila, takže z vesnice, která 
zde možná stála, byly obnoveny jen zmíněné used-
losti, případně zde byl zřízen poplužní dvůr, který 
byl později rozdělen mezi současné usedlosti. To je 
zatím vše, co mohu k uvedené samotě říci.

soupis literatury:

František Bareš - Soupis památek historických 
a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslav-
ském - Praha 1905

Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze králov-
ství Českého - díl X - Mladoboleslavsko, třetí, ne-
změněné vydání, Praha 1997

Učitelstvo školního okresu Mladoboleslavského 
- Dějiny obcí okresu Mladoboleslavského a Bená-
teckého, Mladá Boleslav 1926

Josef Profous - Místní jména v Čechách - Praha 1947

Náš kraj v pravěku - autor neuveden, nedatová-
no (pravděpodobně školní inspektor a spisovatel 
Karel Sellner - učil ve škole v Násedlnici a r. 1901 
i v Kněžmostě)

ing. Theodor Honický, spolupracovník Muzea 
a galerie v České Lípě
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20. 03. 2016  10:00  Kněžmost; Dobrovice  

03. 04. 2016 08:30  Doubrava; Kněžmost  

10. 04. 2016  08:30  Kněžmost; Kosmonosy  

17. 04. 2016  08:30  Kněžmost; Benátky   

23. 04. 2016  10:00  Čistá (SD); Kněžmost  

01. 05. 2016  08:30  Kněžmost; FK MB  

08. 05. 2016  15:00  Bezno; Kněžmost 

15. 05. 2016  10:00  Kosmonosy; Kněžmost  

21. 05. 2016  08:30  Benátky; Kněžmost  

25. 05. 2016  17:00  Kněžmost; Doubrava  

29. 05. 2016  08:30  Kněžmost; Čistá (SD)  

04. 06. 2016  10:30  FK MB; Kněžmost 

12. 06. 2016  08:30  Kněžmost; Bezno  

19. 06. 2016  08:30  Dobrovice; Kněžmost 

Přijďte povzbudit kněžmostskou mládež!

Budoucnost kněžmostského sportu a fotbalu ročník 2009–2010 
a jejich první fotbalový moment 22. 1. 2016 i s asistenty (tj. ml. 
žáky, které vedeme k trénování a koučinku).

Od konce ledna se u nás v Kněžmostě věnujeme pravidel-
nému rozvoji pohybového aparátu s důrazem na sportovní 
všestrannost. Cílem této zájmové činnosti je vzbudit kladný 
vztah ke sportu, a to v různých sportovních odvětvích, nejen 
fotbalu.

Mgr. Zdeněk Chlup

bosU A jUMpinG  
v rámci zimní přípravy mladších žáků tj sokola 
kněžmost.

Naši svěřenci v zimním období absolvovali 3x cvi-
čení na Bosu a 3x cvičení na trampolínkách.

Cílem těchto lekcí bylo především posílení HSS - 
hlubokého stabilizačního systému, pocit rovnová-
hy, zlepšení stability do osobních soubojů a akti-
vaci core - zpevnění jádra (středu) těla, koordinaci 
pohybu v rytmu hudby, agility, frekvence DK i HK.

Pevně věřím, že tyto lekce nebyly jen dalším trénin-
kem, ale především velkou „dávkou“ zábavy, legra-
ce a že v budoucnu tento typ cvičení rádi využijí. 
Cvičení tohoto typu využívají moderní tréninková 
střediska. Jsme rádi, že tento program můžeme 
nabídnout i našim dětem v Kněžmostě.

S FITPLACE MB budeme spolupracovat i v bu-
doucnu.

FotbALovÁ seZÓnA 

mladších žáků TJ Sokola Kněžmost – jaro 2016.

Srdečně bychom Vás rádi pozvali na domácí i ven-
kovní zápasy žákovské kategorie v jarní sezóně. 
V podzimní části se naši chlapci a děvčata probo-
jovali mezi osm nejlepších týmů v celém okrese. 
V jarní sezóně se utkáme s těmito týmy.
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knížkoU jseM 
vYRovnAL DLUH 
Když jsem byl mladý, moc knížek o přírodě nebylo. Jaromír To-
meček napsal Stříbrného lipana, Karel Nový Rybaříky na Mod-
ré zátoce. Pak tu byl Ondřej Sekora s Knížkou Ferdy Mravence, 
ale hlavně s nenápadným Uprchlíkem na ptačím stromě. Ten si 
mne získal dokonale. Začal jsem chodit do přírody a vyčtené 
příběhy zažívat doopravdy. Později jsem si říkal, jak by bylo 
dobré něco podobného napsat pro děti s odstupem času.  Do-
přát jim zažít ono dobrodružství poznávání z mého podnětu. 
Před pěti lety jsem vymyslel jak na to a před nedávnem kníž-
ka s ilustracemi mojí dcery vyšla. Nepsal jsem ji pochopitelně 
celou tu dobu, spíš do ní příběhy tak nějak přihazoval. A to se 
ukázalo být šťastným. Přibyl tak Humprecht, kde se ilustrátorka 
rozhodla mít svatbu, připsal jsem příběh od pramene Klenice 
kvůli režiséru Bedřichu Ludvíkovi, který místo dostal i s mým 
průvodcovstvím na obrazovku České televize a přibyl tam i pří-
běh plný překvapení z pražské zoologické zahrady. Ten jsem 
přidal kvůli řediteli Mirkovi Bobkovi, aby se mu knížka pak lépe 
křtila. Dostala název Slavík z dubového lesa a příběhy jsem 
nechal vyprávět dubový les. Děj se odehrává v oblasti mého 
ornitologického výzkumu. Začíná se Sobotkou přes Dolní Bou-
sov, Kněžmost, Březno až k Mnichovu Hradišti, k Bakovu či 
Mladé Boleslavi. Všude, kde slavíci doposud hnízdí. Knížka ov-
šem není jen pro děti, s chutí ji čtou i dospělí. Sestává ze sedm-
nácti kapitol, toulajících se místní krajinou, pozve však čtenáře 
i k ptačím cestám za sluncem přes horské výšiny, mořské dál-
ky, nebezpečnou poušť až do srdce Afriky. A potom nazpátek. 
Slavičí knížce, jak se jí dnes už familiárně říká, se na cestě 
ke čtenářům vede. K dostání je třeba až v krkonošském Vrch-
labí či již v zmíněné zoo. Sehnat ji lze také ve všech městech 
našeho regionu včetně Benátek. 

Protože výzkum slavíků prezentuji ponejvíc v odborné rovině 
a s knihou jsem zkušenost neměl, překvapilo mne kolem jejího 
vydání dost věcí. Na besedách jsou tyto okolnosti oblíbené, 

několik jich zmíním i tady. Knížka mne přinutila vy-
jíždět za pozváním všemožných institucí k jejímu 
představování. Je příjemné, když se k vám v Be-
nátkách nad Jizerou přihlásí zdejší rodáci. A i když 
to trochu zdržuje autogramiádu, přijde to milé. Tak 
se stalo i v Březně, kde šlo ovšem o vztah k Dol-
nímu Bousovu, mému rodišti. Hlásí se i lidé pro-
fesně - kováři, klempíři, přírodovědci. Hlásí se ti, 
kdo slavíky při koncertech zažili na vlastní uši, 
myslivci, rybáři, chalupáři. Připomínají se poslu-
chači z U3V z Mladé Boleslavi, kteří si mne jako 
lektora pamatují. Plný březenský sál vůbec bylo 
těžké opouštět, protože půlkou rodu tam do kovár-
ny patřím. Besedu poctili návštěvou i oba hlavní 
představitelé městyse. V Mnichově Hradišti zase 
pan starosta přizval ke křtu děti poté, co pro ně 
odšpuntoval dětské víno. Knížka se tam křtila vo-
dou z Jizery – řeky, která se příběhy prolíná věr-
ně. V Hradišti na pódiu promluvil vedle ředitele 
zoo i bývalý vedoucí Kroužkovací stanice Jiří For-
mánek, u kterého jsem v minulém století skládal 
zkoušku na kroužkování. V Bakově jsem knihu vy-
měnil s historikem Vladimírem Bednářem za jeho 
současné dílo o regionu. Do tamní knihovny si 
přišli poslechnout mladí čtenáři, na bakovskou 
faru jindy zas lidé věřící. Ve Vrchlabí poté, co jsem 
dohovořil při zahajování výstavy o umění starých 
ptáčníků, pochválil jsem komusi podporu tamnímu 
dění a on se z toho člověka vyklubal místostaros-
ta. Některá města nakoupila výtisky pro odměňo-
vání dětí za školní úspěchy, ovšem Dolní Bousov, 
ten v tomto ohledu nikdo nedostihne. Váží si mojí 
práce, i jak je reprezentuji a tak jsem na oplátku 
pozval mistra Štěpána Raka, aby tam naší spo-
lečné knížce zahrál. Stane se v dubnu, až slavíci 
přiletí. Z tamního Slavičího háje, který jsme před 
dvěma lety vybudovali a v kterém slavíci již hnízdí, 
odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas své so-
botní Výlety s Dvojkou. V Sobotce jindy jsme křtili 
na Humprechtu vodou z pramene Klenice. Zněla 
tam naživo píseň Zpět k pramenům, až chvílemi 
po zádech přecházel mráz. A v zámecké síni bylo 
plno. Proběhlo i jinde několik autorských čtení, 
o návštěvě kněžmostské školky zde již bylo na-
psáno, paní učitelce za to děkuji. Posbíráno máme 
dost ohlasů, některé přišly i po internetu a máme 
též fotky mladých čtenářů přímo v akci. Kniha byla 
nominována v Jičíně na cenu Jivínského Štefana 
a v kraji zdejším mne kdosi navrhl na Řád srdce 
v novinové anketě. Ani nevím, komu poděkovat.

Jsem rád, že knížka má úspěch. Není to zásluha 
však jenom její nebo autora, nemohou za to jen 
stateční slavíci, zásluha je to především krajiny. Že 
ještě dokáže uhájit život navzdory lidské chamti-
vosti a sílící bezohlednosti. Že vidí o kousek dál, 
než vidíme my. Že se chce živou udržet i pro ty 
příští, kteří v ohledech přeci snad nahmátnou ten 
její tep, sdělení porozumí a ona pak nedopustí, aby 
se v životech stali jen ubohými kalkulačkami.  
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Na pana Jaroslava Kocourka s láskou vzpomínají zaměstnanci 
Spokojeného domova, o. p. s.

spokojenÝ DoMov 
MÁ novoU veDoUcí 
oblasti pro středočeský kraj a volné kapacity pro přijímání 
nových klientů

1. února 2016 došlo ve Spokojeném domově, o. p. s., ke změně 
na pozici vedoucí oblasti Středočeský kraj. Dosavadní vedou-
cí Jaroslavu Turkovou nahradila Helena Šolcová. Pro zájemce 
o sociální služby ani naše dosavadní klienty se však kromě 
jména nic nemění, telefonní číslo zůstává stejné: 774 341 170.

Spokojený domov, o. p. s., se již od roku 2004 zabývá péčí 
o seniory a handicapované ve vlastních domácnostech. Sídlí 
v Mnichově Hradišti, ale působí v širokém okolí, včetně Kněž-
mostu a okolních obcí. V Kněžmostu poskytuje péči rovněž 
obyvatelům zdejšího Domu s pečovatelskou službou. Celkem 
má v péči více než sto klientů na území 36 obcí a 3 kra-
jů. Lidem pomáhá například s osobní hygienou, ohřátím či 
podáním stravy, ale i doprovodem na procházky, na úřady 
i za kulturou.

V současné době má Spokojený domov volné kapacity pro při-
jímání nových klientů, takže potřebujete-li pomoc v domácím 
prostředí nebo pokud se například doma staráte o nemohoucí-
ho člena rodiny, můžete využít telefonní číslo 774 341 170. Naše 
pracovnice si s vámi domluví schůzku a nezávazně probere 
možnosti pomoci. Více informací najdete na webu www.spoko-
jeny-domov.cz.

za Spokojený domov Bc. Petr Novák

Slavičí hnízdiště na okraji dubového lesa se vydání 
oslavné knížky nedožilo.  Spolu s jinými bylo vy-
mýceno.

Pavel Kverek, Kněžmost 

oHŇostRoj 
Když jsem tak na Silvestra seděla doma, houpala 
kočárek s dvouměsíčním miminkem a uklidňova-
la vystrašený zvěřinec, říkala jsem si kolik nás asi 
takhle v Kněžmostě je a že nám nad hlavou létá 
docela dost peněz. Mě ohňostroje baví a nemám 
problém s tím to 1x za rok vydržet, spíš naopak, 
ale…

Co se takhle domluvit a sejít se venku, dát si skle-
ničku, popřát si a společně investovat do jednoho 
velikého ohňostroje? Možná je to jen taková iluze 
a špatnej nápad, protože je třeba lepší soupe-
řit s ostatními, kdo nejvíc zazáří. A nebo také ne. 
Zorganizovat by to šlo celkem snadno. Představuji 
si to asi tak, že bychom zprovoznili transparentní 
účet a kdo by chtěl, by na něj prostě poslal část-
ku, kterou by jinak investoval do svých vlastních 
rachejtliček. 

Před koncem roku by se vědělo, jakou částkou 
můžeme jako parta nadšenců disponovat a objed-
nal by se za ni jeden větší ohňostroj pro všechny. 
Kdyby se ten nápad někomu líbil, tak se ozvě-
te na veronika.vendlova@gmail.com a můžeme 
na tom začít pracovat. A je-li to vyložená hlou-
post, tak mi to napište taky, ať vím, na čem jsem :). 
Krásné jaro všem.

Veronika Vendlová, Kněžmost

vZpoMínkA 
nA jARosLAvA 
kocoURkA 
(21. 7. 1934 – 2. 1. 2016)

Začátkem roku navždy odešel z tohoto světa pan 
Jaroslav Kocourek, rodák ze Zajakur, v produktiv-
ním věku zaměstnanec policie, v posledních letech 
obyvatel Domu s pečovatelskou službou v Kněž-
mostu a uživatel sociálních služeb Spokojeného 
domova. Pravidelně se zúčastňoval našich akcí 
a rád se fotografoval.

V roce 2011 se Jaroslav Kocourek zúčastnil v kos-
týmu filmového festivalu Moudrost stáří na plát-
ně v Mnichově Hradišti. Na snímku s Miroslavem 
Frydrychem, jenž také patřil mezi naše klienty, kteří 
se rádi účastnili všech našich aktivit.
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ŘÁD sRDce 2016
Kolikpak místních by asi zvedlo ruku, kdybych ze zeptala, zda 
sledovali nedávno ukončenou anketu Řádu srdce. Do této 
ankety byl nominován i nám tak dobře známý občan Kněž-

mosta Pavel Kverek. Kdo ho do této prestižní an-
kety přihlásil, prozatím zůstává záhadou. Pokud 
tedy dotyčný bude číst tyto řádky nechť se prosím 
ke svému činu přihlásí, neb ho jistě čeká vřelé po-
děkování za úchvatný zážitek, který si pan Kverek 
z pražského Divadla U Hasičů odvážel. 

Fakt, že se místní kovář a především ornitolog za-
měřený na slavíky a okolní přírodu dostal až do fi-
nálního kola, jistě o něčem svědčí a buďme proto 
pyšní, že až v hlavním městě mohlo zaznít tento 
slavný večer jméno Kněžmost. 

Stanislava Drdolová, Kněžmost
foto: Deník

od května 2016 

se znovu v Kněžmostu 

v Domově s pečovatelskou službou 

otevírá kosmetika, manikúra, pedikúra. 

Těší se na Vás znovu po 11 letech

kosmetička Lenka Wiedemanová. 

Objednání po telefonické dohodě 

na čísle 605 735 522.
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jubilea oslaví:
DUben 
Kůtková Miluše Kněžmost 93
Kastnerová Květuše Kněžmost 91
Zahrádka Josef Kněžmost 75
Špačková Marie Malobratřice 75
Machová Jaroslava Kněžmost 75
Zima Josef Kněžmost 65
Fűrstová Miluše Kněžmost 65

květen  
Šrajer Milouš Násedlnice 91
Matoušová Věra Malobratřice 75
Kašparová Jindřiška Žantov 70
Hamáčková Marie Kněžmost 70
Hnízdová Emilie Soleček 65

 
ČeRven  
Putíková Marie Kněžmost 90
Hyková Milada Kněžmost 80
Pažout Vlastislav Koprník 75
Novák Ladislav Chlumín 75
Moravec Zdeněk Úhelnice 70
Sasáková Marcela Kněžmost 65
Zemanová Věra Srbsko 65

narodili se: 
15.11.2015 Kalistová Magda Býčina
26.11.2015 Šímová Michaela Kněžmost
26.11.2015 Šímová Victorie Kněžmost
01.12.2015 Zvěřinová Michaela Kněžmost
02.02.2016 Kavalír Kryštof Kněžmost
18.02.2016 Hnízdilová Terezie Kněžmost
01.03.2016 Hlaváčková Emma Kněžmost
02.03.2016 Černý Vojtěch Býčina
08.03.2016 Erbertová Hana Malobratřice

Zemřeli:
17.12.2015 Tůma Václav Lítkovice
21.12.2015 Šebek Miroslav Lítkovice
02.01.2016 Kocourek Jaroslav Kněžmost

všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pohodu spokojenost 
a hlavně pevné zdraví.


