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ÚvoDní slovo
Milí spoluobčané, doba prázdnin a dovolených je tady, proto 
Vám všem snad opět přijde vhod počtení o dění a událostech 
v naší obci. Věřím, že stále je a bude o čem psát, ať už bude 
situace jakákoliv. Věřím, že budeme stále schopni chválit, ale 
i upozorňovat na trvající problémy.
Byl bych velice rád, aby svůj názor a případný problém lidé 
pokoušeli vyjádřit ať už v našem periodiku, nebo přímo při ko-
munikaci se zástupci naší obce.
Nové formy komunikace po sociálních sítích nezavrhuji, ale 
domnívám se, že jsou dost často velmi zkratkovité a v mno-
hých případech se blíží pavlačovému způsobu komunikace. 
Jak je vidět, mnoho věcí některé z nás trápí, ale bohužel ne-
jsou ochotni obětovat svůj čas, aby se o problému dozvědě-
li víc. Někdy by stačilo číst Zpravodaj nebo sledovat webové 
stránky obce. Myslím, že nemám já, ani nikdo jiný ze zástupců 
obce problém odpovědět na dotazy při osobním jednání.
Určitě nezavrhuji formu komunikace přes sociální sítě, ale byl 
bych rád, kdyby se jimi šířily spíše ohlasy, nápady a snahy 
o zlepšení, protože pouze tak se posuneme dál.
Přeji Vám příjemné léto, klidnou dovolenou a dětem pohodové 
prázdniny.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce Kněžmost

poDěkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům SDH Kněžmost za 
jejich obětavou práci, profesionální přístup a za příkladnou re-
prezentaci naší obce.
Ať už to bylo odstraňování následků březnových větrných pory-
vů, početná účast a vítězství mužů na hasičské soutěži v Bos-
ni, časté výjezdy zásahové jednotky a nakonec i lokalizace po-
žáru v Drhlenách.
Na oficiálních stránkách obce najdete i další informace o čin-
nosti SDH, včetně jmenovitého seznamu.
I když tito hasiči mají svá zaměstnání, jsou připraveni nepřetržitě 
v denních i nočních hodinách chránit majetek a životy nás všech.
Nejen, že jsou nenahraditelnou součástí záchranného systému, 
ale jejich pracovitost, solidarita a chuť pomáhat, vytváří ten nej-
lepší příklad k formování plnohodnotného životního žebříčku.
Vážení členové SDH, děkuji Vám i Vašim rodinám a jsem rád, 
že jste občany naší obce.

 Ing. Karel Hlávka
místostarosta obce Kněžmost

ZpRAvoDAj obce 
kněžMost oslAvil 
40 let
Málokdo ví, že obecní Zpravodaj je v oběhu již 
přes 40 let. Dne 22. července 1974 povolil jeho vy-
dávání tehdejší odbor kultury Okresního národní-
ho výboru pod oficiálním názvem „cíl Zpravodaj 
Mnv kněžmost“ a vydával jej Místní národní vý-
bor (dnešní obecní úřad).  
Pokusíme se vám přiblížit změny a vývoj Zpravo-
daje trochu podrobněji jak šel čas.

cíl – ZpRAvoDAj Mnv kněžMost
22. 7. 1974 – 31. 12. 1980 
Odpovědným redaktorem byl pan učitel Václav 
Hloušek z Úhelnice, vydával jej zdarma Místní ná-
rodní výbor 4krát do roka. Tyto nejstarší výtisky 
naleznete ve státním archivu nebo muzeu v Mladé 
Boleslavi.

č. 1/1981 – č. 3/1985  
Odpovědným redaktorem se stal Ing. Jaroslav 
Hašlar, vydávala jej 
Osvětová beseda 
a tiskl zdarma Místní 
národní výbor v počtu 
cca 200 ks. Zpravo-
daj byl psán na blány. 
Namnožen byl na kan-
celářském, rozmnožo-
vacím, lihovém stroji 
značeném ORMIG, 
který sloužil k rozmno-
žování menšího počtu 
otisků, nejvíce do 200 
ks. Do Zpravodaje při-
spívaly některé místní 
spolky národní fronty.  Svou historií přispíval už 
tehdy i Ing. Theodor Honický.

ZpRAvoDAj 
Mnv kněžMost
č. 4/1985 – č. 4/1986 
Zpravodaj na sebe vzal 
novou podobu úvod-
ní strany, jejímž auto-
rem byl Karel Prášek 
z místní části Srbsko, 
který též doplňoval tex-
ty Zpravodaje dopro-
vodnými obrázky. Od č. 
2/1982 byly již Zpravo-
daje rozmnožovány na 
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blánovém rozmnožo-
vacím stroji – CYKLO-
STYL, protlačováním 
barvy skrz šablonu, 
zhotovenou z papírové 
rozmnožovací blány, 
kryté voskovou vrst-
vou. Tímto způsobem 
bylo možné vytvořit ne-
omezený počet kopií. 

č. 5/1986 – č. 2/1989 
Zpravodaj se tiskl 
i šestkrát do roka na 
polokarton 120 gramů 
různých barev. Béžový, 
modrý, oranžový, zelin-
kavý s černým tiskem, 
modrý tisk byl v růžo-
vém podkladu a ko-
nečně na žlutém a bí-
lém podkladu byl tisk 
červený. Úvodní strana 
byla trochu upravena, 
autorem byl opět pan 
Karel Prášek. 

č. 3/1989 – č. 3/1990
Zpravodaj dostal opět 
novou podobu úvod-
ní stránky, která byla 
zhotovená též panem 
Práškem. Tisk zůstal 
stejný na barevné po-
lokartony (žlutý s hně-
dým tiskem, béžový se 
zeleným tiskem, růžový 
s modrým tiskem).

ZpRAvoDAj 
obce 
kněžMost

č. 1/1991 – č. 1/1992 
Po změně politické si-
tuace v zemi se změ-
nilo i vedení v naší 
obci.  Po nějaké době 
rozpaků se obecní 
rada rozhodla, že bude 
Zpravodaj i nadále vy-
dáván. Za jeho tvorbu 
zodpovídala paní Pav-
la Šedivá. Zpravodaj 
obce vydával Obecní 
úřad Kněžmost v ceně 
4,- Kč. 

č. 2/1992 – č. 1/1994 
Zpravodaj dostal opět novou úvodní tvář, jejímž autorem byl 
Jiří Dragon z Kněžmosta. Tisk se pohyboval stále kolem 130 
– 175 ks.

č. 1/1995 – č. 2/2009 
Odpovědnou redaktorkou se stala 
Karla Mikešová, která tvorbu Zpra-
vodaje doprovázela již od dob, kdy 
jeho vydávání převzala Osvětová 
beseda. Na sazbu a tisk byla urče-
na Tiskárna Čistá. Cena Zpravoda-
je byla 5,- Kč. Zpravodaj se začal 
vydávat od 200 do 400 kusů. Člán-
ky přispívalo čím dál více občanů 
i místních spolků a hojně se zapo-
jovala i škola. Začínal být obohacen 
i ilustračními fotografiemi.

č. 3/ 2009 – č. 2/2013 
Odpovědnou redaktorkou se stala 
Mgr. Kateřina Pospíšilová. Zpravo-
daj byl laděn do světle modré barvy. 
Úvodním slovem nás vítala paní re-
daktorka, byl psán převážně ve třech 
sloupcích. Fotografie začínají být 
hlavním doplňujícím prvkem. Postup-
ně se rozrůstá na dvacet až třicet 
stran, počet příspěvků stále roste. 
Vzhledem k nárůstu událostí a akcí 
v obci a místních částech, které by 
Zpravodaj nestihl objektivně zveřej-
ňovat, ho od ledna 2012 doplňuje měsíčník (v současné době již 
občasník) Novinky z Kněžmostska, při jejichž zrodu stáli tehdejší 
místostarostka Jitka Bartošová a radní Pavel Kverek. Jeho cílem 
je pružněji informovat naše občany o všech změnách, akcích 
a nových událostech z obce. Novinky jsou vydávány na jednom 
listu a roznáší se zdarma do všech domácností. 

č. 3/2013 - nyní
Rada obce Kněžmost, v záměru vrátit Zpravodaj opět na obecní 
úřad, jmenuje pro vydávání místních periodik Redakční komisi 
v počtu čtyř členů – Stanislava Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. 
Marie Adela Pokorná a Hana Prokorátová. Zpravodaj dostává na 
přání tehdejší místostarostky Jitky Bartošové znovu nový „kabát“. 
Titulní strana čtvrtletníku se mění dle ročních období a zdobí ji 
perokresba od Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. Články ve Zpra-
vodaji jsou členěny dle rubrik ve dvou barevně odlišených sloup-
cích. Je vydáván zdarma a počet výtisků se ustálil na 500 ks. Tisk 
je prováděn v černobílé formě na křídový papír, počet příspěvků 
se pohybuje kolem 40ti a jsou hojně doplňovány fotografiemi.

A do dalších let na cestě za dobrými zprávami,
do tkaniček bot, uvážeme Zpravodaji pevné zdraví,

ať se hned tak neunaví!

Redakční komise obce Kněžmost

RADnice
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MŠ A tRochu histoRie 
Naše obec se neustále rozrůstá, i když se domnívám, že hlav-
ní boom již máme za sebou. Pro zajímavost udávám počet 
obyvatel v roce 2001 – 1510 a počet obyvatel na začátku le-
tošního roku – 1958. Z této statistiky je zřejmé, že díky ná-
růstu obyvatel dochází i ke zvýšenému zájmu o umístění dětí 
v mateřské a základní škole. Je bohužel pravda, že stávající 
kapacita nebude pravděpodobně v nejbližších letech pokrývat 
zájem rodičů. Současná maximální kapacita školky je 84 dětí, 
což není zase tak málo. Problém s kapacitou školky se začal 
řešit již před několika lety. Nejprve díky vyhlášce byla MŠ do-
nucena snížit kapacitu z 60 dětí na 56 a současně došlo od 
školního roku 2009 k otevření prostoru po knihovně v základní 
škole, kde byla kapacita 18 dětí. Zároveň se začala řešit pří-
stavba MŠ a možnost její podpory z ROP Střední Čechy. Toto 
se nakonec povedlo a současná maximální kapacita, včetně 
všech výjimek, je již zmiňovaných 84 dětí. Kdo nebyl u fáze 
zrodu nového pavilonu, bohužel neví, v jakém tempu vše vzni-
kalo, aby se dosáhlo na dotaci a mohlo se stavět tak, aby vše 
bylo co nejdříve. Neví, jak vypadaly jednání s hygienou a další-
mi institucemi. Myslím, že se nová budova povedla a nemohla 
být větší ani patrová. Je to tak, že zde stojí přesně to, co bylo 
průchozí jak pro instituce, tak pro dotační programy.
V tuto chvíli tedy kritizovat, že nemáme dostatek kapacity pro 
děti, je velmi laciné a navíc bez znalosti věci. Mou představou, 
jak vyřešit přechodný nedostatek místa v MŠ v budoucnos-
ti, je podobný systém, který fungoval v minulých letech, tedy 
mít jednu třídu předškoláků v základní škole. Toto je bohužel 
v současnosti rovněž nemyslitelné, protože i kapacita ZŠ do-
sahuje svého vrcholu. Proto je v tuto chvíli před odevzdáním 
studie nového pavilonu ZŠ, kterou jsme zadávali před více než 
rokem a budeme hledat možnosti financování. Financování 
nové budovy z evropských nebo jiných fondů je nezbytné, pro-
tože předběžné odhady nákladů na výstavbu jsou cca 50-60 
mil. Kč.

Doufám, že je zřejmé, že pouze nesedíme a nečekáme, co se 
stane, ale všechny tyto akce jsou poměrně zdlouhavé a nesta-
víme a nechceme stavět budovy na požadavky současné, ale 
na požadavky, které budou v příštích 50 letech. Nemůžeme 
stavět tak, že nám posléze zbydou budovy nebo prostory a my 
nebudeme vědět, co s nimi a budou nás stát pouze peníze za 
údržbu a energie. Věřím, že se vše povede v nějakém přijatel-
ném čase vyřešit. 

Kapacita MŠ je v tuto chvíli daná a hlavním kritéri-
em je věk dítěte a místo bydliště v naší obci.  Bohu-
žel žádná další kritéria, která by mohla být brána 
v potaz, nejsou povolena a základní škola je musí 
mít odsouhlasené krajským úřadem a není možné 
tam cokoliv jiného vkládat. Věřím, že se podaří si-
tuaci během krátké doby stabilizovat, ale není to 
otázka letošního roku.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce Kněžmost

vZpoMínková Akce
V pátek 8. května 2015 se uskutečnila vzpomínko-
vá akce k 70. výročí konce druhé světové války. 
V deset hodin se u pomníku padlých v Kněžmostě 
sešlo několik desítek lidí, aby uctili památku pad-
lých. Čestnou stráž u pomníku drželi mladí skau-
ti. Po obou stranách pomníku byly umístěny velké 
modely stíhaček. Byly to Spitfire a Hurricany, letou-
ny, které tvořily základ britského stíhacího letectva 
v době druhé světové války. Tyto modely zapůjčil 
modelářský klub. K přítomným nejprve promluvil 
starosta obce Ing. Adam Pospíšil, který připomenul 
tuto smutnou dobu. Poté hovořil předseda Spolku 
rodáků a přátel Kněžmostu a okolí Václav Honc. 
K pomníku byly položeny květiny, jako vyjádření 
úcty padlým a poděkování. Na závěr této pietní 
akce zazpívala Eliška Josifová státní hymnu. 
Nikdy bychom na ty, kteří za svobodu položili svůj 
život, neměli zapomenout. 

Hana Bejrová
zastupitelka obce Kněžmost

vizualizace ZŠ - severní pohled

vizualizace ZŠ - jižní pohled
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Akce ZáklADní 
Školy

hRADecký 
nAMAkAnec 2015 
I letos jsme s žáky druhého stupně vyrazili na 
dlouhou cestu do Hradce Králové.  Zde jsme měli 
v plánu absolvovat silový trojboj, který každoročně 
pořádá Fakulta tělesné výchovy pod záštitou Uni-
verzity v Hradci Králové.

na závodníky ze ZŠ čekaly tyto disciplíny:
•	 Plavání		-	50	m
•	 Běh	-	2,4	km
•	 Silová	část:	Šplh	po	tyči,	angličáky	a	sedy-lehy	

bez přidržení (vše na čas)

naši školu reprezentovali: 
Štěpán Bystřinec (3. místo)
Josef Prskavec (2. místo)
Ondřej Maršálek
Tomáš Volf

Chlapci měli možnost si vyzkoušet netradiční si-
lový trojboj, změřit své síly s chlapci jiných škol 
a také s prvoligovým atletem, který nakonec Hra-
deckého namakance vyhrál. Žáci měli také mož-
nost pozorovat, jak probíhá studium tělovýchovy 
na UHK.
Atmosféra závodu byla báječná a chlapci opět od-
jížděli s dobrými vzpomínkami na letošní ročník 
namakance. 

Mgr. Zdeněk Chlup

okResní kolo 
Mc´DonAlDs cupu 2015 
(kosMonosy) 
Z jednotlivých okrsků do okresního kola postoupili: 
7. ZŠ Mladá Boleslav (sportovní), ZŠ Kosmonosy, 2. ZŠ Benát-
ky n. Jizerou, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, 9. ZŠ Mladá Boleslav 
(fotbalová akademie FK MB), ZŠ Kněžmost.
výsledky jednotlivých utkání:
ZŠ	Kněžmost:	7.	ZŠ	Mladá	Boleslav	–	0:1	(smolný	gól	v	závěru	
utkání)
ZŠ	Kněžmost:	Kosmonosy	–	4:0
ZŠ	Kněžmost:	2.	ZŠ	Benátky	n.	Jizerou	–	2:0	
ZŠ	Kněžmost:	1.	ZŠ	Mnichovo	Hradiště	–	4:1
ZŠ	 Kněžmost:	 9.	 ZŠ	 Mladá	 Boleslav	 –	 0:8	 (soupeř	 byl	 velmi	
kvalitní, mnoho hráčů z FK MB, pro nás to byla veliká čest 
a zkušenost)

celkové skóre:	10:10,	5	zápasů	–	3	výhry	a	2	prohry.
V turnaji jsme obsadili nádherné 3. místo ihned za 7. ZŠ a 9. ZŠ 
Mladá Boleslav.
Kluci se mohou pyšnit medailemi z třetího místa v celém okre-
su. Pro většinu to byla poslední možnost hrát Mc´Donalds cup. 
Věřím, že na tyto turnaje budou rádi vzpomínat. Moje poklona 
patří všem hráčům za předvedené výkony, nadšení a vůli. 

ZŠ kněžmost reprezentovali: Kurka Tomáš, Sedláček Josef, 
Vokál Matěj, Rychtr Štěpán, Chloupek Matěj, Hušek Jan, Svo-
boda Ondřej, Hybner Jan, Volf Jakub, Vostatková Klára a Lou-
da Matyáš.

 Mgr. Zdeněk Chlup
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jARní výlet     
Do něMeckA 
16. května 2015 se někteří žáci 7., 8. a 9. třídy vypravili vlakem 
do Německa, konkrétně do Žitavy. Sraz byl v Mnichově Hra-
dišti	v	5:55,	po	chvíli	přijel	vlak	do	Turnova.	V	Turnově	 jsme	
přesedli do vlaku, který jel do Liberce. V Liberci na nádraží si 
někteří	koupili	jídlo.	V	8:25	přijel	vlak	ve	směru	Žitava.	V	Žitavě	
na nádraží jsme vystoupili a šli na vlakovou zastávku Zittau 

Süd (Žitava jih). Parní mašinkou jsme jeli do Jonsdorfu. Cesta 
mašinkou byla nádherná. V Jonsdorfu jsme vystoupili, udělali 
jsme si společnou fotku a šli jsme do Motýlího domu. Šli jsme 
asi 1,5 km. Přišli jsme k Motýlímu domu, kde jsme měli 2 hodi-
ny rozchod. Podívali jsme se na motýly, opičky a jiná zvířata. 
Někteří žáci si koupili zmrzlinu, pohár. Po dvou hodinách jsme 
se sešli před domem a vyrazili zpět na nádraží v Jonsdorfu. 
Po 15 minutách přijela parní mašinka a vyrazili jsme do Žitavy. 
V Žitavě jsme vystoupili a šli jsme do Kauflandu. V Kauflandu 
jsme nakoupili sladkosti a další jídlo či pití. Z Kauflandu jsme 
šli na hlavní nádraží do Žitavy. Jeli jsme vlakem do Liberce, 
z Liberce do Turnova a z Turnova do Mnichova Hradiště. Cel-
kem jsme si to všichni užili, počasí nám přálo a všichni se těší-
me na další výlet do Německa v zimě na vánoční trhy.

Napsal žák 7. třídy

konveRZAční soutěž 
v AnglickéM jAZyce 
Dne 21. 5. 2015 se na naší škole konala konverzační soutěž 
v anglickém jazyce. Nejprve žáci krátce pohovořili o sobě, 
a pak o jednom z vylosovaných témat. Na výběr byla témata 
jako rodina, záliby, moje škola, můj denní režim a místo, kde 
žiji. Soutěže se zúčastnili žáci 6. a 7. třídy.
Všem účastníkům děkujeme za odvahu!

Mgr. Gabriela Hronová

tuRistický 
kRoužek 

Po zimní přestávce opět pokračoval turistický 
kroužek. Nejprve jsme vyrazili na velikonoční trhy 
na Sychrov a potom do Bozkovských jeskyň.
V květnu pak dle přání žáků k Troskám do Moto-
muzea Borek a potom na Kokořínské pokličky.

okRskové kolo 
Mc´DonAlDs cup 
2015 (bAkov n. 
jiZeRou) 
Mladší kategorie: 2. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ 
Kosmonosy, ZŠ Dolní Bousov, ZŠ Kněžmost, ZŠ 
Bakov n. Jizerou.
ZŠ	Kněžmost:	Kosmonosy	–	0:2		
ZŠ	Kněžmost:	ZŠ	Dolní	Bousov	–	0:1
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ŠtAfetový běh 2015  
2. ročník soutěže pro žáky 1. stupně základních škol, který 
pořádal Český atletický svaz pod patronátem mistryně světa 
Ludmily Formanové na atletickém stadionu v Mladé Boleslavi.
Jednotliví účastníci okresního kola již seřazeni dle závěrečné-
ho umístění, včetně časů. 
Družstvo tvořilo 16 žáků jedné školy.
Štafeta 8 x 100 m (mladší a starší kategorie).
Štafeta 8 x 200 m ( „A“ tým a „B“ tým).

1. ZŠ Benátky nad Jizerou 09:01,20

2. ZŠ Mladá Boleslav, ul. Václavkova 09:02,10

3. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ul. Jilemnického 09:09,50

4. ZŠ Kněžmost, ul. Na Františku 09:19,50

5. ZŠ Mladá Boleslav, ul. 17. listopadu   09:31,80

6. ZŠ Kosmonosy 09:36,10

7. ZŠ Březno 09:45,10

8. ZŠ a MŠ Semčice 10:06,70

9. ZŠ Komenského náměstí, Mladá Boleslav 10:22,20

naši školu krásnými výkony reprezentovali: 
Pospíšilová Klára, Rejmanová Barbora, Šmídová Alice, Petří-
ková Aneta, Zimová Kateřina, Pospíšil Adam, Rychtr Štěpán, 
Chloupek Matěj, Hušek Jan, Pažout Vojtěch, Dutý Matyáš, 
Kautzká Vendula, Fiala Marek, Pospíšilová Barbora, Kubíčko-
vá Anežka, Krčková Pavlína a Krejčík Jan.
Jeden z nejkrásnějších závodů dětí 1. stupně. 
Více na www.stafetovypohar.cz.

Mgr. Zdeněk Chlup

ZŠ	Kněžmost:	2.	ZŠ	Mnichovo	Hradiště	–	0:7
ZŠ	Kněžmost:	ZŠ	Bakov	n.	Jizerou	–	3:0
Celkově mladší kategorie (1. - 3. třída) obsadila 4. 
místo.

v této kategorii nás reprezentovali: Šenkýř 
Jakub, Stuchlík Pavel, Tůma Václav, Kubíčková 
Anežka, Dutý Matyáš, Krejčík Jan, Pažout Vojtěch, 
Bejr Matouš, Štěpánková Tereza, Rychtr Ondřej 
a Nikodem Ondřej.
Velmi nás potěšila snaha i těch nejmladších prv-
ňáčků. Všichni hráči bojovali statečně a žádný zá-
pas nevypustili. První zkušenost na Mc´Donalds 
cupu a velkém hřišti.

starší kategorie: ZŠ Kněžmost, 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Bakov n. Jizerou, ZŠ 
Dolní Bousov, ZŠ Loukovec, 2. ZŠ Mnichovo Hra-
diště.

nejlepší hráč celého turnaje: Chloupek Matěj.

nejlepší střelec se 6 brankami: Hybner Jan. 
ZŠ	Kněžmost:	ZŠ	Kosmonosy	–	3:0
ZŠ	Kněžmost:	ZŠ	Dolní	Bousov	–	3:2
ZŠ	Kněžmost:	2.	ZŠ	Mnichovo	Hradiště	–	5:0

finálová utkání:
ZŠ	Kněžmost:	1.	ZŠ	Mnichovo	Hradiště	-		2:1
ZŠ	Kněžmost:	ZŠ	Bakov	n.	Jizerou	–	3:1

celkové skóre:	19:4,	5	zápasů	a	5	výher.	
V	 této	 kategorii	 nás	 reprezentovali:	 Kurka	 To-
máš, Sedláček Josef, Vokál Matěj, Rychtr Štěpán, 
Chloupek Matěj, Hušek Jan, Svoboda Ondřej, 
Hybner Jan, Volf Jakub, Vostatková Klára a Louda 
Matyáš.
Ve dvou zápasech jsme prokázali veliké odhod-
lání, chuť a sílu celkový stav zápasu zvrátit na 
naši stranu. První místo a zasloužený postup do 
okresního kola, ale také velká pochvala patří všem 
hráčům.

Mgr. Zdeněk Chlup
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finálové kolo ZiMního 
víceboje 2015
Do závěrečného kola zimního víceboje se probojovali: 
ZŠ Předměřice, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Kněžmost, 7. ZŠ 
Mladá Boleslav (sportovní), 4. ZŠ Mladá Boleslav, 8. ZŠ Mladá 
Boleslav, 1. ZŠ Benátky.
Soutěž prověřuje celkovou všestrannost dětí 1. stupně základ-
ních škol na celém okrese Mladá Boleslav.

Disciplíny: skok přes švihadlo (1 min.), hod medicinbalem, 
šplh o tyči, hod míčem o zeď.

celkové pořadí škol:
1)  ZŠ Kněžmost - 2084 bodů
2)  7. ZŠ Mladá Boleslav - 2004 bodů
3)  1. ZŠ Benátky n. Jizerou - 1941 bodů
4)  4. ZŠ Mladá Boleslav - 1603 bodů
5)  1. ZŠ Mnichovo Hradiště - 1559 bodů
6)  8. ZŠ Mladá Boleslav - 1527 bodů
7)  ZŠ Předměřice - 1362 bodů

ve všestrannostní soutěži naši školu reprezentovali: 
Pospíšilová Barbora, Krčková Pavlína, Pažout Vojtěch, Krejčík 
Jan, Hušek Jan, Svoboda Ondřej, Zimová Kateřina, Petříková 
Aneta.
Děkujeme všem žákům za úžasný úspěch a jejich předvedené 
výkony.  Dlouho a rádi budeme vzpomínat na krásný zážitek. 

pAsování pRvňáčků 
nA čtenáře 
Dne 19. 5. 2015 proběhlo na Obecním úřadě 
v Kněžmostě pasování prvňáčků na čtenáře. 
V zasedací místnosti děti přivítal pan místostaros-
ta Ing. Karel Hlávka s paní knihovnicí Ivanou Ce-
nefelsovou. 

Společně jsme se vydali do pohádky z knihy Vác-
lava Čtvrtka – Říkání o víle Amálce. 
Když děti pomáhaly víle Amálce, s velkým nadšením 
prokázaly své čtenářské i počtářské dovednosti.
Za odměnu byly pasovány na čtenáře. Na památku 
dostaly krásnou knížku a průkazku do knihovny.

Mgr. Květa Bartoňová, Mgr. Aneta Šoltysová

Akce MAteřské 
Školy

tuRistický výlet Dětí Z MAteřské Školy 
Dne 26. 5. 2015 Z kosti nA střehoM. 
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nA počest 600. 
výRočí upálení 
MistRA jAnA husA  
jsme v místním kostele sv. Františka Serafínského 
uspořádali vernisáž výstavy „historický a literár-
ní odkaz MistRA jAnA husA“.
Vernisáž zahájila vedoucí knihovny a připomněla 
přítomným odkaz Jana Husa. Kostelní zdi nasákly 
tóny	písně	Richarda	Pachmana	–	Neodvolám,	do	
mysli	posluchačů	vstupovaly	tóny	církevních	písní	
v podání pěveckého souboru CANTORES PON-
TEM PRICEPTIS proloženy vstupy neuvěřitelného 
napojení na postavu Jana Husa s kouzlem pravdy, 
víry a lásky. Závěrečná slova patřila paní Kateřině 
Havelkové, farářce Církve československé husit-
ské, která dominovala svými slovy a četbou od-
kazu lidu
„pravá láska vždycky počíná u sebe sama, a ná-
sledovně na potomstvo podle příbuznosti se pře-
vádí, …“. 
Následně se návštěvníci seznámili s obsahem vý-
stavy.

kAžDýM RokeM 
vítáMe nové 
čtenáře 
19. května 2015 proběhlo Pasování žáků na čte-
náře. Václav Čtvrtek s pohádkou O víle Amálce 
doprovázel slavnostní akt pasování. Vodník Ke-
bule si trochu zalumpačil s hrníčky plných duši-
ček, mlynář z Červeného prokázal svoji nebojác-
nost. A víla Amálka? …. to už Vám poví každý 
čtenář sám.
Pasováno bylo 32 čtenářů. 

senioR klub – 
noRDic WAlking 
Co je NORDIC WALKING? Doslovný překlad zní 
– severská chůze. Je to dynamická chůze se spe-
ciálními sportovními holemi. Kolébkou tohoto no-
vého sportovního odvětví je Finsko.
Jelikož jsou naše seniorky sportuchtivé dámy, 
uspořádal SENIOR KLUB dne 3. 6. 2015 lekci 
chůze s hůlkami NORDIC WALKING. Sešly jsme 
se	v	9:00	ráno.	Nejprve	přeměření	účastnic	a	roz-
dělení holí.

Pro každou účastnici jsou hůlky nezbytnou součástí lekce. 
Lektorka paní Pavla Bičíková se ujala slova a přivítala všech-
ny účastnice. Počasí nám přálo, a tak jsme se přemístily na 
kraj Důní, kde proběhlo seznámení s technikou NORDIC 
WALKING. Dozvěděly jsme se, jak tento způsob chůze pro-
spívá našemu zdraví, které svaly touto technikou zapojíme 
i to, že je vhodná pro jakýkoliv věk, ale především pro se-
niory. Zaznělo i něco málo z historie a vzniku této techniky 
chůze.
A jde se na věc, chůze techniky NORDIC WALKING se musí 
nejprve pořádně natrénovat. Musím konstatovat, že naše se-
niorky jsou šikovné a vytrvalé, techniku zvládly na výbornou. 
Procházka po lesoparku i protahovací cvičení, do kterého paní 
lektorka zapojila i hůlky, bylo velmi inspirativní a šuškání seni-
orek „v pondělí si vyrazíme s hůlkami na procházku“ nás velice 
potěšilo. Na závěr jsme se osvěžily zmrzlinou a příjemně una-
vené se rozešly domů.

Ivana Cenefelsová
vedoucí knihovny 

ZAhájení tuRistické 
seZóny 2015 
Turistickou	sezónu	jsme	zahájili	v	sobotu	13.	6.	2015	již	tra-
diční akcí - Výlet na koloběžkách. Letos jsme vypravili na 
trasy Českého ráje kolem čtyřiceti koloběžkářů. Počasí přá-
lo, a tak se všichni vraceli spokojeni, plni zážitků a příjemně 
unaveni.  Zvolené trasy všichni zvládli, zdravotní ošetření 
nebylo třeba.
Současně s výletem probíhala v Informačním středisku verni-
sáž výstavy HUMOREST. Hosty byli členové Českého svazu 
karikaturistů. Vernisáž byla podkreslena melodiemi živé hud-
by. Každý návštěvník měl možnost dát se všanc rukám ka-
rikaturisty a nechat se vypodobnit. Nebylo nás málo. Děku-
jeme všem příznivcům, kteří si našli chvilku a navštívili nás 
v Informačním středisku, abychom důstojně zahájili turistickou 
sezónu	2015.
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tRAgický 
noční požáR 
v DRhlenách 
V noci ze čtvrtka na pátek 5. 6. 2015 jsme obdrželi 
ve	02:03	zprávu	o	požáru	dvoupatrové	budovy	ve	
Zlatém údolí v Drhlenách. Dále zpráva udávala, 
že se jedná o požár většího rozsahu. Ačkoliv jsme 
všichni hluboce spali, museli jsme po obdržení 
zprávy na telefon rychle začít fungovat. Dostavit 
se co nejrychleji na hasičskou zbrojnici, obléct si 
zásahovou výstroj a vyjet na požár. Vyjížděli jsme 
ve 2 hodiny a 11 minut. 

Podle zprávy jsme okamžitě věděli, jak se nejrych-
leji dostat na místo požáru, bohužel jediná cesta 
vede přes Srbsko, což je od naší hasičské zbrojni-
ce 8 km a potom cca 3 km lesem do tábora. Přes 
obce Drhleny nebo Čížovka cesta není pro náklad-
ní auta průjezdná. Již průjezdem Branžeží jsme vi-
děli velkou zář směrem k Drhlenám, bylo nám jas-
né, že se jedná o požár většího rozsahu. Na místo 
požáru jsme dorazili ve 2 hodiny a 26 minut, dvě 
minuty po HZS Mnichovo Hradiště. 
Po příjezdu se náš velitel nahlásil u velitele zá-
sahu a ten rozhodl o použití dýchací techniky 
a dalších hasebních proudů. Zatím co si dva naši 
hasiči oblékali dýchací přístroj, tak strojník a ve-
litel chystali dva hasební proudy. Naši hasiči se 
okamžitě zapojili do hasebních prací a strojník 
společně se strojníkem HZS Mnichovo Hradiště 
s vypjetím všech sil bojovali s nedostatkem vody 
tak, aby hasičům nedošla v žádném případě voda 
na proudnicích. 
Na	začátku	zásahu	jsme	byli	v	počtu:	4	hasiči	od	
HZS MH a 4 hasiči od JSDH Kněžmost. Ve 2 hodi-
ny a 31 minut přijela na místo události naše druhá 
cisterna se čtyřmi hasiči a ti se na rozkaz velitele 
zapojili okamžitě do hasebních prací. Během zá-
sahu jsme se podíleli na vynášení 30 kg propan-
butanových lahví. Na místo požáru byl povolán 
hasičský autobus ze stanice HZS Mladá Boleslav, 
aby zachráněné děti a jejich dozor se měly kam 

upravená výpůjční doba knihovny na léto 2015
řádná dovolená:   3. 8. 2015 – 14. 8. 2015

červenec – srpen
po: 08 - 14
Út: 10 - 15
čt: 12 - 17
pá: 08 – 13

nové knihy pRo Dospělé 
Jo Nesbo Policie
Collinsová Jackie Miláček žen
Hellinger Bred Štěstí, které zůstává
Hay Lousie Miluj svůj život
Roberts Nora Sen v bílém 
 Smrtící vzpomínky
Robb J.D. Smrtící posedlost
Taylor Patrik Doktore, to byste se divil!
 Doktore, bacha ženský!
Patton George Okamžik překvapení
Zweig Stefan Marie Stuartovna
Small Beatrice Soukromá potěšení
Podlaha Přemek  Receptář prima nápadů 1
 Receptář prima nápadů 2
Child Lee Vendeta
Lowell Elizabeth Podzimní milenec
Smith Wibur Pobřeží v plamenech
Steelová Danielle Zrada
Holland Cecilia Vášnivá a nespoutaná 
 Osudy královny Eleanory 

nové knihy pRo Děti 
Hayduk Richard Naši trpaslíci, Jak hledali poklad
Arredondo Francisco Statek a život na venkově
Pacovská Ilka Sedmý smysl - Ostrov zasvěcení 1
 Sedmý smysl - Únosce draků 3
 Sedmý smysl - Vrať drakovi, co je jeho 4
Niklíčková Alexandra Jak pejskové farmařili
Stránská Danuška Co mi řekneš, pohádko?
Paoliny Christopher Odkaz dračích jezdců - Eragon 1, 
 Eldest 2, Brisinger 3, Inheritance 4

Ivana Cenefelsová
vedoucí knihovny 
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uchýlit, protože když utíkaly před ohněm, tak si ne-
stihly nic vzít a stály venku jen v pyžamu bez bot 
a v šoku co právě zažily. 
V autobuse se evakuovaným věnoval Peer tým 
(hasič se specializací posttraumatické péče) 
z HZS Středočeského kraje. Naše jednotka nabíd-
la veliteli zásahu náhradní prostor pro evakuované 
v naší hasičské zbrojnici. 
Po páté hodině byla naše nabídka přijata, a tak 
začal boj s časem zajistit v této ranní hodině jídlo 
a pití pro evakuované. Okamžitě začala spoluprá-
ce s paní Formánkovou (vedoucí prodejny COOP), 
která poskytla okamžitou pomoc. Ve stejný čas 
jsme informovali vedoucí kuchařku školní jídelny 
paní Kolářovou s žádostí o pomoc o zajištění tep-
lého čaje pro evakuované. Autobus dorazil do ha-
sičské	zbrojnice	v	Kněžmostu	v	5:45.	Na	místě	již	
čekali příslušníci HZS z UO Mladá Boleslav, kteří 
rovněž zajistili potraviny a pití. 
V době příjezdu již čekali první rodiče na svoje 
děti. Děti bylo potřeba psychicky stabilizovat a tak 
se jim věnovali lidé z Peer týmu a psycholožka 
HZS Středočeského kraje. Děti byly shromáždě-
ny do prostor hasičské zbrojnice. Již před šestou 
hodinou jsme mohli vyzvednout připravené jídlo 
z obchodu COOP a také připravenou várnici s ča-
jem ve školní jídelně s tím, že co nejdříve uvaří 
teplou polévku. Co kuchařky slíbily, také dodrže-
ly a už před osmou hodinou jsme mohli rozdávat 
dobrou polévku. 
Během rána přijel starosta Kněžmostu Adam 
Pospíšil a nabídl okamžitou pomoc, kterou přijal 
velitel zásahu. Starosta pomáhal s organizací na 
hasičské zbrojnici, tak rovněž přijel na místo ne-
štěstí, aby zajistil pro všechny nezbytné zázemí 
a potraviny. 
Tím bych chtěl poděkovat restauraci Černá Louže 
panu Vratislavu Rejzkovi za dodání občerstvení 
pro zasahující složky na místě neštěstí. V té době 
již na hasičské zbrojnici pomáhala Policie ČR, 
zdravotnická záchranná služba a také nám přišly 
pomoct dvě manželky od hasičů. 
Věřte, že atmosféra byla velmi těžká. Děti se stále 
nemohly vzpamatovat z nočního požáru a tragé-
die, která postihla paní učitelku a jejich kamaráda. 
Již v tuto dobu začaly obsazovat hasičskou zbroj-
nici média. 
S přibývajícím časem přijížděli další rodiče, a tak 
jsme jim postavili dočasné zázemí před hasič-
skou zbrojnicí, kde jim bylo poskytnuto jídlo a pití, 
s postupem vzrůstající venkovní teploty a s větším 
počtem rodičů se zázemí rozrostlo i do prostoru 
garáží hasičské zbrojnice. 
Evakuované děti se podařilo psychicky stabilizovat 
tak, aby si s nimi mohly příslušné orgány promluvit 
o situaci na místě neštěstí při vypuknutí požáru. 
Po té si již rodiče mohli odvézt děti domů. 

Poslední evakuovaní odjeli z hasičské zbrojnice kolem 14 
hodiny, přibližně ve stejný čas se vrátil zbytek naší jednotky 
z místa události zpět do hasičské zbrojnice. Ačkoliv jsme měli 
za sebou dvanáctihodinový zásah, který nás stál mnoho fyzic-
kých i psychických sil, museli jsme dát do pořádku techniku, 
výstroj a výzbroj. 
Z hasičské zbrojnice jsme odcházeli kolem 16 hodiny. Uvést 
techniku, výstroj a výzbroj do pořádku musíme provést co 
nejdříve, protože nikdy nevíme, kdy nás bude někdo potře-
bovat. 

Pokud se stane jakákoliv mimořádná událost v hasebním ob-
vodě obce Kněžmost, jsme povinni poskytnout zázemí a po-
traviny pro evakuované a zasahující složky.
Již ze soboty na neděli jsme po jedné hodině v noci dostali 
zprávu o hořícím lese v obci Čálovice (část Sobotky). Opět 
jsme vyjížděli dvěma cisternami v počtu devíti lidí. Zpět domů 
jsme se dostali nad ránem. 
Chtěl bych poděkovat všem, co se jakkoliv podíleli na pomoci 
evakuovaným, hasičům a dalším složkám při tragédii v Drhle-
nách.

Zbyšek Orzech
Hasiči Kněžmost
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hluboká nAD vltAvou – 
cyklistky kněžMost 
V roce 2015 jsme pro náš cyklistický víkend zvolily Jižní Čechy. 
Dne 22. 5. – 24. 5. jsme byly ubytované na Hluboké nad Vlta-
vou v Bažantnici. Nebyl to jen název, ale opravdová bažantni-
ce, kde ročně odchovají 25 000 bažantů. Typ jsme dostaly od 
kněžmostské staré gardy, která zde byla již několikrát. 
Předpověď počasí nebyla příliš příznivá, my bychom si víkend 
užily tak jako tak, ale doufaly jsme, že na kola vyjedeme. V so-
botu jsme vyjely všechny, v počtu 12.  Z Hluboké jsme jely 
téměř podle levého břehu Vltavy po cyklostezce spolufinanco-
vané Evropskou unií, Hluboká nad Vltavou – Poněšice. Byla 
se super kopečky, z jednoho jsme se vyhouply hned na druhý 
– paráda. Po několika kilometrech v Poněšicích cyklostezka 
skončila a my jsme najely na jinou. Tady už kopce byly delší, 
ale byla i rovina, tak to šlo. Jely jsme 8 km od Temelína. Počasí 
nám také přálo, teplota ideální. Jediný problém bylo najít ote-
vřenou hospodu, kde bychom se mohly najíst a doplnit tekutiny. 
Přívoz Purkarec pro stavební práce nefungoval, abychom se 
dostaly na druhý břeh, kde jsme věděly, že je pěkná restau-
race, tak jsme najely 60 km bez přestávky.  Až téměř v cíli, 
v restauraci pana Vopičky v Hluboké jsme se občerstvily. Právě 
začínalo pršet a nepřestalo, až v půl 11 v neděli. Těch pár kilo-
metrů v dešti do Bažantnice, s odbočkou do kempu Bezdrev, 
nám nevadilo, už jsme byly skoro doma. Sobotní trasa - Hlu-
boká, Karlův Hrádek, Purkarec - přívoz, Jeznice, Hněvkovice, 
stáčíme na druhý břeh Vltavy, Pořežany, Kostelec, Poněšice, 
Hluboká, ...hospoda. Nedělní ráno bylo deštivé, až kolem 11.00 
hod. se počasí vybralo. Tento den jsme pojaly výletně – na-
vštívily jsme České Budějovice, které jsme si prohlédly z věže, 
po vyšlapání 225 schodů a prošly jsme si velké náměstí. Dále 
naše trasa pokračovala na zámek Hluboká - nádherný pohád-
kový zámek s překrásnou zahradou a také výhledem z věže, 
tentokrát 245 schodů. 
Pro letošek máme pobytovou cyklistiku splněnou. Příští víkend 
vyráží stará garda do Dolce Vita, což máme v návrhu již několik 
let. Kdo ví, jestli je nebudeme následovat. 

TJ Sokol Kněžmost
Květa Kobrlová

sDh suhRovice 
v Roce 2015 
Po změnách ve Sboru dobrovolných hasičů Suhro-
vice jsme vstoupili do roku 2015 s plány, co by-
chom rádi uskutečnili tento rok.
Abychom mohli uskutečnit akce a některé soutěže, 
bylo zapotřebí získat nové členy, jak z řad řádných 
členů, tak i do družstva mladých hasičů. Tento úkol 
se podařilo plnit a od začátku roku byli přijati 3 řád-
ní členi a 1 mladý hasič. 
Od tohoto okamžiku jsme se mohli začít soustředit 
na přípravy na soutěž v požárním sportu 8. okrsku, 
která byla v letošním roce naplánována na sobotu 
dne 23. 5. 2015 v Bosni na louce pod Valečovem.
Abychom mohli důstojně reprezentovat náš sbor, 
bylo nutné provést údržbu techniky a začít prová-
dět nácviky u družstva mužů i u mladých hasičů. 
Oproti minulému roku, kdy nám počasí moc ne-
přálo, tak jsme letos všechny plánované nácviky 
zvládli bez vynechání.

Proto jsme odjížděli na soutěž v dobré náladě 
a věřili, že naše snaha bude odměněna výsledky.
Jako první vždy startují mladí hasiči, kteří provedli 
oba útoky velmi dobře, ale bohužel díky drobné 
chybě u stroje to stačilo na celkové 8. místo. 
Chybám se také nevyhnulo družstvo můžu, kdy 
první útok nevyšel dle představ a tak jsme se sou-
středili na druhý pokus, který jsme provedli o po-
znání lépe, a konečný čas byl pro nás nejlepší, 
jaký jsme kdy dosáhli.
I když jsme měli dobrý čas, tak na lepší než 8. 
místo to nebylo, přesto jsme s našimi výsledky byli 
spokojeni a myslím si, že naše práce od začátku 
roku byla vidět.
Nejenom přípravami na soutěž se zabýval náš sbor, 
ale zabývali jsme se také činností pro nás potřeb-
nou, a to prací s dětmi, protože děti jsou do budouc-
na příslibem, že tradice Sboru dobrovolných hasičů 
Suhrovice bude pokračovat. S tím také souvisí naše 
aktivita, jak vytvořit dětem místo pro sportovní hry, 
a proto jsme požádali Obec Kněžmost o výsadbu 
živého plotu a naše přání bylo vyslyšeno.
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Na	kolbišti	probíhal	od	10:45	program,	který	zahájily	členky	JO	
Kněžmost, které předvedly paralelní ježdění na motiv včelky Máji 
v podání Terezy Hrubošové a Veroniky Nedomové (jezdecké vy-
stoupení, kdy jezdci s koňmi jezdí na hudbu a společně vykoná-
vají různé cviky). Opět celý program oživily členky klubu Agillity 
Mladá Boleslav a.s., které se svými pejsky předvedly ukázky 
agility - překážkové dráhy pro psy a triky se psy. Krásným zpest-
řením programu měly děti z řad diváků, které si mohly vyzkoušet 
ovládání pejsků v překážkové dráze. Dále následovala ukázka 
Anny Reinbergové, drezura na hudbu s nádherným strakatým 
hřebcem. Dopolední program uzavřely nejmenší členky oddílu 
Eliška Černá a Laura Bartošová, které předvedly voltižní cvičení 
na pony Rozárce a Calypso, tentokrát jako princezny ze mlej-
na. Po té následovala krátká polední pauza, která umožnila ná-
vštěvníkům plně využít bohaté občerstvení, které jezdecký oddíl 
pro tuto příležitost připravil. V sortimentu byla mimo jiné výborná 
káva z kávovaru, domácí zákusky z kuchyně našich tet a babi-
ček, 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 divác-
ky velmi zajímavá podívaná. 
Odpolední program zahájila opět Anna Reinbergová s druhým 
hřebcem Bernsteinem, který je stejně strakatý, jako jeho mladší 
kolega. Předvedli několik cirkusových kousků – kůň si stoupl na 
zadní, uklonil se a nakonec si i lehnul. Dále pokračovaly mladé 
členky oddílu s poníky Ronjou a Calypsou, Markéta Škodová 

Samozřejmě všechny popsané aktivity by nebylo 
možné provést bez podpory, proto touto cestou 
chci poděkovat p. Michalu Báčkovi, že byl ocho-
ten nám přivézt sazenice na živý plot, p. Václavu 
Jancákovi, že jsme mohli použít místo pro nácvik 
u rybníka v Suhrovicích, p. MUDr. Oldřichu Šlé-
glovi za finanční dar pro potřeby našeho sboru, 
p. ing. Josefu Jurčíkovi, který věnoval našim mla-
dým hasičům kaktusy, veliteli JSDH Kněžmost 
Tomáši Zimovi, který zajistil našim novým i stáva-
jícím členům pracovní oblek PSII, ale i také našim 
členům bez rozdílu věku a dalším lidem ze Suhro-
vic, kteří přišli, když bylo potřeba a pomohli nám.
Doufám a věřím, že spolupráce se všemi bude po-
kračovat nadále tak dobře jako v současné době 
a budeme hrdi na to, že náš sbor přispěje ke zlepše-
ní prostředí, kde bydlíme a vychováváme svoje děti.

starosta SDH Suhrovice
Ladislav Bartoň

Den koní v jo 
kněžMost 
Dne 23. 5. 2015 proběhl v JO Kněžmost již V. roč-
ník Dne koní, zorganizovaný jako den otevřených 
dveří v jezdeckém oddíle pro širší veřejnost, rodiče 
s dětmi, milovníky koní a příznivce Jezdeckého od-
dílu Kněžmost.
Letos nás počasí mělo rádo a celý den bylo velmi 
příjemně, místy vykouklo i sluníčko. Dětští návštěv-
níci si mohli opět užít soutěže s koňskou témati-
kou (hod podkovou, skládání koňských puzzlí, pře-
kážkovou dráhu s koníkem na tyči a vybarvování 
omalovánek či spojovačky s motivem koní). Dále 
svezení na koních, které zajišťovali koně z Psychi-
atrické nemocnice v Kosmonosích, které zde pre-
zentovali sdružení přípravy koní pro hiporehabilita-
ci CPK Chrpa. Sdružení CPK Chrpa, věnovalo také 
drobné ceny pro děti do soutěží. Opět u nás nabíd-
la svá domácí ručně dělaná mýdla a perníky Eliška 
Josifová, která pro děti připravila i malou pracovní 
dílničku se zdobením perníků. Novým oživením 
byla ukázka uměleckého kovářství. 
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a Eliška Černá, které předvedly parkurové skákání na pony. 
Pak následovala ukázka parkurového skákaní v podání Milana 
Šimuna a Evy Bencové, v závěru svého vystoupení zdolala 
Eva Bencová výšku skoku 150 cm. 
Po té program ukončilo losování bohaté tomboly, které koruno-
val již po třetí chlazený krocan. 
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem sponzo-
rům,	kteří	přispěli	k	úspěšnému	zrealizovaní	naší	akce:	Průmys-
lové zboží manželé Kobrlovi, Obec Kněžmost, Pivovar Rohozec, 
Řeznictví a uzenářství Pavel Kobrle, ZZN Polabí a Michaela 
Střihavková. Poděkování patří SDH Kněžmost za zapůjčení sto-
lů a lavic. Poděkování patří také všem členům a přátelům oddí-
lu, kteří se na přípravě a realizaci našeho Dne koní podíleli.

za Jezdecký oddíl Kněžmost 
Petra Černá Rynešová

solecký Dětský Den 
Aneb Myslivcův Rok 
Letošní, již sedmý ročník dětského dne se uskutečnil v sobo-
tu 13. 6. 2015 na solecké návsi a pořadateli byli opět spolek 
Solínek a SDH Solec - Malobratřice, tentokrát ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Kněžmost. 
Dětský den byl opět rozdělen do dvou částí. Na mysliveckou 
stezku, která byla především vytvořena pro děti, se mohl vy-
dat kdokoliv. Každé zaregistrované dítě obdrželo lovecký lís-
tek, který obsahoval tajenku. Na stezce bylo připraveno šest 
stanovišť (zvěř pernatá, zvěř srstnatá, střelectví, péče o zvěř, 
sokolnictví a kynologie), kde děti plnily úkoly, za které obdržely 
písmenko do tajenky. Kdo vyplnil celou tajenku, obdržel dá-
rek v podobě batohu se Solínkem a malé občerstvení tak, jak 
je	u	nás	v	Solci	zvykem.	U	pódia	vystoupila	 taneční	country	
skupina Bezinky z Bezna a oblíbený klaun Fíla, který se do 
Solce vrátil po dvou letech a předvedl opravdu skvělé klaun-
ské umění. Též nesměly chybět zábavné atrakce v podobě 
velkého skákacího hradu, obří skluzavky nebo malování na 
obličej. Děti se na chvilku staly barmany nebo cukráři a pak 
si mohly na svých výrobcích pochutnat. Celým odpolednem 
provázel skvělý moderátor Luboš Dvořák a k poslechu zahrál 
Crkot Band.

Sobotní počasí se vcelku vydařilo, bouřka na nás 
hrozila z dálky. Ještě že jsme na ostrově svaté 
Anny a ta nás opět nezklamala. 
Tento dětský den by se nemohl konat v této po-
době bez našich sponzorů a partnerů, mezi které 
patří i obec Kněžmost, všem patří velké díky.

Moc ráda bych touto cestou poděkovala za obrov-
ské nasazení všem těm, kteří se podíleli na této 
akci, ať už z řad členů Solínka a SDH Solec - Ma-
lobratřice, tak i z řad členů Mysliveckého sdružení 
Kněžmost, ale i přátelům a kamarádům, kteří přilo-
žili ruku k dílu. Moc si vás všech vážím.

Jitka Bartošová, Solínek, z.s.

požáRní soutěž  
8. okRsku 
Dne 23. 5. 2015 se konala již tradiční soutěž v po-
žárním sportu 8. okrsku. Letos se soutěž konala 
v malebném prostředí pod hradem Valečov. Zú-
častnilo se celkem 31 družstev. V kategorii dětí 
se Kněžmost umístil na šestém, pátém a druhém 
místě z dvanácti družstev. Největší překvapení 
i radost nám udělali naši nejmenší soutěžící za 
Kněžmost, kteří se umístili na krásném šestém 
místě. Z pěti družstev žen se naše umístily na tře-
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Novinkou v pozměněné formě byla Kulinářská soutěž Solec-
ká buchta, kde přihlášené kuchařky soutěžily o nejchutnější 
upečenou domácí buchtu. Do soutěže bylo přihlášeno na 17 
vzorků různých buchet, koláčků, placek, řezů apod. Vítěznou 
buchtou se stal Medovník od kuchařky z Malobratřic.
I stroje měly svoji soutěž a ta byla o nejhezčí, nejzajímavější 
stroj, dekoraci nebo posádku. Vítězství si letos konečně odne-
sl domácí Solecký stroj Zetor 25 K s posádkou pirátů.
Každoročně organizátoři udělují tzv. cenu Josefa Zajíce, kde 
ocenění dostane to, co organizátory v průběhu Motoriády nej-
více zaujme. V letošním roce to byl právě nápad se soutěží 
buchet.
Druhou novinkou, na zkušenou byla soutěž o nejrychlejšího 
Soleckého pijana ve vypití 0,5 l a 0,3 l piva. V kategorii mužů 
a žen zvítězili domácí borci z přilehlých Malobratřic.
Nezapomněli jsme ani na děti, pro ty byla tradičně připravena 
Spanilá jízda na šlapacích traktorech a odstrkovadlech. Od-
měnou za ujetí dvou koleček okolo parku byl zbrusu nový per-
níček ve tvaru traktůrku.
I děti měly pro své vybití novinku a to v podobě skákacího 
hradu zcela zdarma. Zatím co si rodiče chvíli oddechli a děti 
pořádně zařádily, svojí disciplínou při dovádění nijak nedráždi-
ly přítomný dozor atrakce.
V programu Motoriády byla ještě jedna poslední dovednostní 
soutěž a to tradiční Solecký trojboj, letos pouze pro děti. Ale to 
už k nám přestalo býti vlídné počasí, a tak jsme byli s nechutí 
nuceni toto zápolení zrušit.
Letošní Solecká Motoriáda sice přivítala méně strojů, ale za 
v podstatě pěkného počasí svým programem a průběhem na-
dchla značný počet návštěvníků, který zaujal snad všechny 
prostory k usednutí a občerstvení z „naších oken“ a udírny.
Příští Solecká Motoriáda se s největší pravděpodobností usku-
teční až v září 2016.
Veškeré informace, výsledky, fota a videa ze Soleckých Mo-
toriád stále najdete na www.sdh-solec.websnadno.cz. Za rok 
nashledanou!                                                                       

za spolky a organizační tým
Luboš Koprnický

tím místě s časem 29,5 sekund. Za muže soutěžilo 
celkem čtrnáct družstev, z toho dvě družstva tvo-
řily muži z SDH Kněžmost. I v tak velké konkuren-
ci se naši muži umístili na třetím místě, družstvo 
mužů A s výsledným časem 25,5 sekund a na prv-
ním místě se umístilo družstvo mužů B s nejlepším 
výsledným časem 24,0 sekund. 
Počasí se vydařilo, výsledky soutěžících byly 
skvělé, takže bych rád napsal, že tento ročník okr-
skové soutěže byl celkově velmi vydařený a rád 
bych poděkoval všem soutěžícím i těm, co pomá-
hali k našim dobrým výsledkům. 

 Miloš Herbst
starosta SDH Kněžmost

v solci opět 
buRácely MotoRy 
V sobotu 9. května 2015 zde byla uspořádána již 7. 
Solecká Motoriáda a tradičními organizátory byly 
opět SDH Solec-Malobratřice a Sousedský klub 
Solínek, z.s.
V úvodu dne v dopoledních hodinách organizáto-
ry podráždila nejprve větší dešťová přeháňka, ale 
krátce po poledni již začalo přát pěkné počasí.
Solecká Motoriáda tradičně nabídla pestrý pro-
gram, který byl zpestřen o další novinky. Hlavním 
bodem byl sraz domácích strojů a jejich účast 
v demonstrační Spanilé jízdě strojů.
Letos se na Soleckou náves sjelo na 30 strojů 
a jako první s číslem 1 symbolicky odstartovala 
za velkého potlesku šoférka Janička Halamová na 
invalidním vozíku. Následně vyrazilo početné pole 
přítomných strojů.
Letošní trasa Spanilé jízdy strojů měřila téměř 4 
km. O hudební produkci se postaraly již dvě ka-
pely. Pro ty starší malá dechová kapela Hašlar-
ka, řízená kapelníkem Václavem Hašlarem star-
ším a mladá místní country kapela Crkot Band ze 
Solce. Zbývající prostor vyplnila reprodukovaná 
hudba.
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jARní ÚkliD 
I letos se, tak jako každý rok, na Koprníku uklízelo. Lesopark, 
okolí Hasičárny, Kněžmostky a příkopy. Sešlo se nás dost, ruku 
k dílu přiložily i děti. Každoročně po dobře vykonané práci je 
i společný oběd v podobě opečených vuřtů a chleba. Letos to 
však bylo jinak. Na jarním setkání, které proběhlo asi 14 dnů 
před brigádou, přišla pochopitelně řeč i na vaření. Probíralo se 
kde co, i boršč. Většina z nás tuto polévku nevaří, Táňa Sala-
matinová a Pavlína Prskavcová rozvedly diskusi z čeho a jak 
se vlastně správný boršč má vařit. Nakonec se dohodly, že na 
brigádu obě boršč uvaří, prostě každá ten svůj a my ostatní to 
posoudíme. A tak také bylo. Pavlína uvařila hrnec boršče a na-
vrch ještě pravou českou bramboračku. Táňa navařila ohromný 
hrnec toho svého a k tomu ještě křupavé placky. Tedy já osob-
ně polévková nejsem, ale k tomuto obědu jsem snědla polévky 
snad tolik, jako za celý rok. A rozhodnutí? Polévky byly vynika-
jící obě, i ta bramboračka a křupavé placky, tak ty neměly chy-
bu. Udělali jsme kus poctivé práce, dobře se najedli, zasmáli 
a tak by to mělo být. 
Chceme poděkovat všem koprnickým sousedům, kteří si udr-
žují pořádek nejen kolem svého domu, ale i pořádek na ulici, 
uklízí chodníky, sekají trávu. Poděkovat také paní Karlové, kte-
rá se stará o úklid kolem čekárny a Šustrom, kteří uklízí kolem 
kapličky. 

za Osadní výbor Koprník
Hana Bejrová

 

suhRovice – vesničkA, 
kDe žijeMe 
Jaro je už v plném proudu, přesto by nebylo na škodu se ohléd-
nout za jarními pracemi v Suhrovicích a těch proběhlo již několik.
Jako první se vždy ohlásí úklid naší návsi, která je vždy po zimním 
období znečištěna od posypu a naplaveninami ze silnice. A tako-
vý úklid jsme uskutečnili o víkendu před Velikonocemi, kde jsme 
uklízeli prostranství, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, 
okolí autobusové zastávky a hasičské zbrojnice, ale především 
parčíku, kde je potřeba uklidit spadlé listí z keřů a ty následně 
před svým rozkvětem prostříhat. Počasí nám přálo a účast byla 
velmi početná a tak práce byly provedeny celkem rychle, což bylo 
velice důležité, protože nás čekala další práce na zlepšení naše-
ho prostředí, a to výsadba živého plotu okolo hřiště. Do výsadby 
živého plotu se také zapojily děti a práce jim šla pěkně od ruky. 
Zanedlouho bylo vše hotovo a výsledek společné práce potěšil 
každého, kdo obětoval svůj osobní čas ve prospěch Suhrovic.
Abych nemluvil jenom o samotných občanech, kterým patří velký 
DÍK, ale rozhodně bych nerad opomenul, že tuto výsadbu by ne-
bylo možné provést bez podpory OBCE KNĚŽMOST, které tímto 
DĚKUJI.
Uběhl nějaký ten čas po provedení jarního úklidu návsi a okolí 
a pro jednodušší údržbu trávníku, byla svolána v polovině května 
brigáda, na které jsme z parčíku odstranili letitý pařez po smrku, 
který kdysi sloužil pro vánoční osvětlení. Opět účast na této bri-

gádě byla dobrá a přišli i pomoci chataři a chalupáři. 
Díky těm, kteří přišli, byl pařez odstraněn rychle a při 
té příležitosti jsme ještě vyčistili a upravili spáleniště 
po letošních čarodějnicích. Po skončení práce a vzá-
jemné debatě padla otázka, zda ještě vůbec funguje 
vodotrysk, který v minulých dobách patřil k domi-
nantě Suhrovic a sloužil i k osvěžení kolemjdoucích. 
K našemu překvapení kohout, který se více než de-
set let nepoužíval, se dal bez problémů pootočit a po 
chvilce čištění začala téci voda.
Abych se zde nezmiňoval jenom o kladných činech, 
které se nám podařilo provést v Suhrovicích, ale mu-
sím taky upozornit na to, že se mezi námi najdou 
tací, kteří si neváží a ničí práci druhých a plýtvají 
veřejnými prostředky potažmo i svými penězi, které 
prostřednictvím daní přispívají do státní kasy.
O čem mluvím? Nějaký škodolibý člověk, měsíc 
po výsadbě plotu, ustřihl na dvou různých místech 
několik sazenic a ty zanechal na místě, aby tím dal 
zřejmě najevo, že se mu to nelíbí. Myslím si, že je 
zbytečné se dále k tomu vyjadřovat a pokud ten, kdo 
provedl tento čin a bude číst tyto řádky, ať se nad 
sebou zamyslí, jestli mu to stálo za to. 

za místní část Suhrovice
Ladislav Bartoň

pálení čARoDějnic 
Noc z 30. dubna na 1. května je považována za 
noc magickou. Lidé kdysi věřili, že v tuto noc, se 
slétají čarodějnice. Proto na ochranu před nimi za-
palovali ohně. Postupně se z těchto ohňů stávalo 
pálení čarodějnic, zapalovala se smolná košťata 
a vyhazovala do výšky. Dodnes je tento starý li-
dový zvyk na mnoha místech živý. Lidé se schází 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara, tak i u nás. 
V některých domech se stále drží i zvyk stavění 
májky.  Tato noc je také nazývána Filipojakubskou 
nocí nebo Nocí čarodějnic, nocí, kdy se otevírají 
poklady. A věřte nebo ne, na Koprníku se zem ote-
vřela a poklad svůj vydala. Poklad se podařilo ob-
jevit dětem a právě s pomocí čarodějnice. Ano, po-
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které je provedou strastiplnou životní cestou. Stačilo by vidět 
kvalitní start, ten je dost často nedostatkovým zbožím v naší 
konzumní společnosti. Každá mince má rub i líc. To, co může 
být pro mne dobré, neznamená, že bude dobré pro druhého 
člověka.
Na doporučení CHKO Český ráj bude probíhat první seč 
travních porostů až v druhé půlce měsíce června, důvodem 
je vysemenění trav a bylin. Odložením seče na později jsme 
ochránili srnčata, mladé zajíčky a bažantí kuřata před vyseče-
ním. V tuto dobu jsou již tyto mláďata zkušenější, pohyblivější 
a mají větší šanci uniknout před stroji zajišťující úpravu leso-
parku. Pro traktor s mulčovačem jsou připravené ručně obse-
kané stromy a veškeré dřevěné doplňkové prvky. 

Aktuálně v lesoparku 
► dozrávají třešně, následně „špendlíky“ a později i letní odrů-

dy jablíček
► lavičky, lavice jsou postupně opět natírány ochranným ná-

těrem, letos se zaměříme na vodorovné plochy, které jsou 
nejvíce namáhané (deštěm, UV zářením, sněhem) - pozor 
natřeno

► v místě pomologické stezky nově vznikl drobný kamenný 
monument, bude sloužit jako prostor pro vyhřívání ještěrek, 
užovek a další drobotiny, zároveň se stane i úkrytem pro 
hmyz a menší savce

► opětovně probíhá snaha o zrazování srnců od poškozování 
výsadby – škody vzniklé při vytloukání paroží

Ať vaše kroky vedou i do Lesoparku
S láskou k přírodě a lidem, Petr Maleček

seno k oDběRu
Po dohodě s vedoucím technické čety obce Liborem Novým, 
mají občané Kněžmostu možnost, si přes léto v lesoparku na 
určených místech nasušit seno pro vlastní potřeby. Sekání za-
jistí technická četa, tato služba je zdarma. 

Telefon:	605	241	418.

mohla jim přitom čarodějnice, stará, shrbená, ale 
dobromyslná čarodějnice. Přihnala se nečekaně, 
začala	se	krmit	 žížalami,	naštěstí	 to	byly	bonbó-
ny, protože jimi začala krmit i děti. Nakonec někde 
po kapsách vyštrachala plánek na cestu do míst, 
kde se otevře zem a vydá svůj poklad. Čaroděj-
nice s dětmi hned rychle spěchaly podle plánku, 
ale našly jen další plánek a pak ještě další a další, 
ale vytrvalost se vyplatila. Opravdu došly k místu, 
kde zem svůj poklad vydala. Vydala bedýnku omo-
tanou řetězem a bohužel uzamčenou na pořádný 
zámek. Klíč nikde. No, čarodějnice nakonec pro-
hledala své kapsáře, ony ji děti tedy nedaly vzniku, 
a klíč opravdu našla. Tak se děti o ten poklad plný 
zlaťáků mohly podělit. Byl to příjemný večer, který 
se protáhl až do pozdní noci. Bavily se nejen děti, 
bavili	se	i	dospělí,	pouštěli	jsme	balóny	přátelství,	
zpívali a hlavně se povídalo a povídalo. 
Naší snahou je, tento lidový zvyk udržet. Jakmile 
se však na místě pálení čarodějnic objeví první 
hromádka roští, vysvětlí si to široké okolí tak, že 
začnou vyvážet kde co právě sem. A nejsou to ani 
tak Koprňáci, jako lidé cizí. Přitom v Knězmostě je 
otevřen sběrný dvůr, kam je možné všechny tyto 
nepotřebné věci odvézt, a tak prosíme, učiňte tak 
příští rok. 

za Osadní výbor Koprník
Hana Bejrová    

postřehy 
Z lesopARku Důně 
Koloběh přírodních dějů poskočil o další zoubek 
v pomyslném zemském orloji. Jaro vystřídá léto, 
období květů vystřídá doba zrání. Letní prázdniny 
již	pomaloučku	ťukají	na	dveře.	Ťuk	Ťuk	:).
Začne období výletů, táborů, velkých přírodních 
dobrodružství – tak jsem alespoň osobně vnímal 
své dětství. Přál bych dnešním dětem, které jsou 
z různých důvodů ochuzeny o čas trávený v lese, 
na lukách, apod., aby měly více pozitivních vzorů, 



Z ARchivu

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 2 / 201518

pRvní MAjitelé 
kněžMostA 
Ve druhé polovině 14. století se objevují první zprávy o ma-
jitelích Kněžmosta. O zdejší celnici již není zpráv. Její výnos 
potvrzuje král r. 1336 jako vedlejší příjem nejvyššího číšníka 
království Českého a 17. května 1337 ji přenechává Václavu 
z Vartenberka. A to je zároveň poslední zpráva o její existenci.
Teprve r. 1360 se uvádí Ješek Tupec z Kněžmosta. V letech 
1360 - 1361 je podacím pánem kostela v Loučeni na okrese 
Nymburk - podával - navrhoval kněze do zdejšího kostela. To 
je ale všechno, co o něm v souvislosti s Kněžmostem víme. 
Podle Kněžmosta měl jenom predikát (šlechtický přídomek), 
zda vlastnil Kněžmost celý, nebo jenom jeho část a kde zde 
bydlel, nevíme. Tvrz na Hrádku podle archeologických nálezů 
z povrchového sběru zanikla pravděpodobně v době bezvlá-
dí, po smrti krále Václava III. v letech 1306 - 1310 a opevněné 
místo pod dnešní Vilovou ulicí je tak malé, že se na ně mohla 
vejít maximálně věž o půdorysu 4 x 4 m, což mohlo stačit na 
strážnici, ale na bydlení je to málo. A další místo, které mohlo 
ve 14. století sloužit jako obydlí šlechtice v obci zatím odkryto 
nebylo. Další zpráva, kterou o tomto rodu máme, ho řadí mezi 
členy Panské jednoty. Byla to skupina českých šlechticů, která 
se kolem r. 1385 začala bouřit proti politice krále Václava IV. 
a v letech 1394, 1402 a 1403 jej dokonce zajala a věznila. Smír 
s králem nastal až v letech 1404 - 1405, kdy nastala spoluvlá-
da krále s panstvem (vyšší šlechtou). Vzhledem k tomu, že se 
s Tupcem z Jiřic, jinak z Kněžmosta, uvádí i majitel nedaleké 
Studénky, Hynek Berka z Dubé a na Honštejně, soudím, že 
jde o období let 1391 - 1395, kdy Berka z Dubé uvedenou tvrz 
vlastnil. Mezi členy Panské jednoty se uvádí i člen rodu Vale-
čovských z Valečova - Jan z Křince. Že se Tupec z Kněžmosta 
píše jako Tupec z Jiřic, jinak z Kněžmosta, soudím, že v této 
době již asi v Kněžmostě nebydlel. Ves Jiřice leží 4 km jižně od 
Benátek nad Jizerou na silnici Benátky - Lysá nad Labem, ale 
již na okrese Nymburk. Je možné, že do Jiřic odešel již koncem 
14. století a ne až r. 1420, jak uvádějí někteří autoři. V této době 
se jako katolický pán mohl v sousedství kališnického Valečova 
cítit značně ohrožen. V Jiřicích stopa rodu končí. Jiřice jsou 
minimálně od r. 1437 součástí panství Dražice i Benátek nad 
Jizerou. Rod Tupců z Jiřic, jinak z Kněžmosta, ves buď prodal, 
nebo jeho mužští potomci zahynuli během husitských válek.
Dalším majitelem vsi Kněžmosta, který používá predikát (šlech-
tický přídomek) z Kněžmosta, je Ctibor Valečovský z Valečova. 
V Kněžmostě se připomíná jen r. 1380. Takže nevíme, zda mu 
patřil Kněžmost celý, nebo jen část, ani kde zde bydlel. Je mož-
né, že zde bydlel během stavebních úprav Valečova (stavba 
kamenného paláce), kdy byl hrad neobyvatelný. Ctibor Vale-
čovský z Valečova patřil k rozvětvenému rodu, který měl ve 14. 
století drobné pozemkové državy, jak ve středních a východ-
ních Čechách, tak krátce i na Moravě. Hrad Valečov získali 
pravděpodobně před r. 1316, kdy se poprvé připomínají v sou-
vislosti s boji s Vokem z Rotštejna o ves Jichostřeby pod Kozá-
kovem. Boje probíhaly v letech 1316 - 1318. Vok z Rotštejna byl 
členem rozvětveného rodu Valdštejnů a sídlil na skalním hradě 
Rotštejně nad vesnicí Klokočí u Turnova. Díky němu známe 
jména mnoha šlechticů z jeho okolí, neboť se s většinou soudil 

o pozemkové vlastnictví. Soudobí kronikáři o něm 
tvrdí, že v letech 1316 - 1326 nestačil jezdit k sou-
du do Prahy, Nymburka a Nového Bydžova. Jeden 
z prvních Valečovských měl přízvisko Zábrdovec 
nebo Zábrdovský. Zdeněk Zábrdovský z Valečo-
va mohl pocházet ze Zábrdovic (ves v sousedství 
Křince na okrese Nymburk). Tento byl otcem výše 
zmíněného Ctibora Valečovského z Kněžmosta. 
K Valečovu náležel celý Kněžmost minimálně od 
r. 1420, kdy Orebité, táhnoucí na pomoc husitské 
Praze, za pomoci bratří Bartoše a Bernata z Vale-
čova, vypálili cisteriácký klášter na Klášteře. Oba 
bratři byli již v té době hejtmani ve vojsku Jana 
Žižky z Trocnova. Kněžmost zůstává v držení rodu 
Valečovských z Valečova do r. 1481, kdy umírá po-
slední mužský člen rodu Viktorin. Ale to už bude 
jiná kapitola.

literatura: 
J. V. Šimák - Dějinné paměti okresu Mnichovohra-
dišťského, Mnichovo Hradiště 1917.
Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze králov-
ství Českého - díl X - Mladoboleslavsko.
Malá československá encyklopedie - Academia 
Praha 1986.

spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
 ing. Theodor Honický

 

neMěli bychoM 
ZApoMínAt 

9. května 2015 to bylo 100 let od bitvy u Arrasu, 100 
let od hrdinného bojového vystoupení příslušníků 
československé roty „Nazdar“, mezi kterými byl 
i kněžmostský rodák Bělobor Bernard, přední člen 
Sokola. 17. května 2015 proběhla v 16 hodin vzpo-
mínková akce i v Kněžmostě. Jejími organizátory 
byla Jednota Československé obce legionářské 
v Mladé Boleslavi a OS Rota Nazdar. Vzpomínka 
na Bělobora Bernarda byla zahájena u kněžmost-
ského pomníku padlých a poté jednotka Roty 
Nazdar v dobových stejnokrojích odpochodovala 
k jeho rodnému domu. Tady jeden z členů připo-
mněl život tohoto kněžmostského rodáka, jeho od-
chod do legií. 
Ano, informace o této vzpomínkové akci byla uve-
řejněna na poslední chvíli, ale v kněžmostském 
rozhlase byla a tak málo lidí. Snad 7 či 8?  To pří-
slušníků Roty Nazdar bylo víc. Bylo mi trochu styd-
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no, tedy trochu víc. Přitom si asi na toto výročí měli 
vzpomenout kněžmosťáci sami. Neměli bychom 
zapomínat, naopak bychom to měli připomínat.
Členové Československé obce legionářské a Roty 
Nazdar se společně s druhoválečnými  veterány, 
delegací Ministerstva obrany a Úřadu vlády zúčast-
nili vzpomínkové akce ve Francii.  Této vzpomínko-
vé akce se zúčastnili i zástupci francouzské státní 
správy, místní samosprávy a další čestní hosté. 
Hlavní pietní akt se uskutečnil u pomníku česko-
slovenských legionářů na hřbitově La Targette. Ve 
svých projevech vystupující připomenuli význam 
tohoto místa pro československo-francouzské 
vztahy. Prolitá krev našich legionářů nebyla zby-
tečnou obětí, neboť kromě jiného, pomohla T. G. 
Masarykovi při vyjednávání o vzniku republiky. 
Toto je informace, kterou jsme se dozvěděli od jed-
noho z členů Roty Nazdar. 

Hana Bejrová
zastupitelka obce Kněžmost

ovocný sAD 
boseň, ohléDnutí, 
jARo 2015 
na Mužském se něco děje
Kdo letos na jaře využil jeden z mnoha slunečných 
dnů ke dlouhé procházce do Českého ráje, mohl 
si cestou po silnici od Zásadky nahoru na Mužský 
všimnout, že některé ze starých částí ovocného 
sadu po straně silnice už tam nejsou. 
Ovocný sad Boseň učinil krok, který bylo nutné 
učinit už dávno, a vymýtil zhruba 40 hektarů plo-
chy ovocného sadu. Ovocnému sadu, který byl 
založen kolem roku 1980, už dávno skončila fáze 
plné produktivity. Sad měl mnoho defektů a jeho 
velmi špatné cesty a vyježděné pruhy od vozidel 
už jen stěží umožňovaly jeho účelné obhospoda-
řování. 

Po tolika letech, kdy byly osázené stromy, necháme tyto plochy 
odpočinout. Půda si může nejdříve trochu vydechnout a nabrat 
nové síly. Na tuto dobu odpočinku jsme oseli pastvinu spous-
tou různých druhů travin a luštěnin, které revitalizují půdu svojí 
pestrostí a nejrůznějšími kořenovými systémy. Jakmile naroste 
tráva a je možné po ní chodit, bude dané plochy spásat hovězí 
dobytek p. Jaroslava Bulvy a Mgr. Doubravky Fišerové a tím 
bude zajištěno ekologické obhospodařování podle směrnice 
ES. V Českém ráji nastane idyla jako na horské pastvině, kte-
rou známe z Rakouska.
Kromě tohoto významného činu ale sad nezapomene na svoji 
hlavní úlohu, kterou je pěstování ovoce, konkrétně BIO jablek. 
Od srpna tohoto roku budeme našim zákazníkům opět nabízet 
čerstvě sklizená lahodná BIO jablka. Náš sortiment sahá mimo 
jiné od letních jablek odrůd jako Discovery a Daria přes pod-
zimní jablka odrůd jako je Rubín a Gala až k zimním jablkům 
odrůd jako je Topaz, Golden Delicious nebo Melrose. Přesnou 
otevírací dobu v letošním roce Vám sdělíme v příštím vydání 
čtvrtletníku Zpravodaj.
Zaměstnanci ovocného sadu Vám přejí krásné léto a těší se na 
Vaši návštěvu v době prodeje BIO jablek.

Jana Klazarová
AgroVation k.s. 

první zleva, ing. vladimír vendl
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Děti Z Dětského 
DoMovA vyZDobily 
kněžMostský DůM 
s pečovAtelskou 
službou 
Nastává léto, a tak děti z Dětského domova Na Celně v Mladé 
Boleslavi vyzdobily výtvarnými pracemi s letní tematikou vstupní 
chodbu v domě s pečovatelskou službou v Kněžmostu. Ukázaly 
tak zdejším obyvatelům svou píli a talent a symbolicky přispěly 
k propojení generací, které je ve společnosti potřebné.

za Spokojený domov
Bc. Petr Novák

přípRAvy 
Ani jsme se nenadáli a už se připravujeme na žně. Tedy ale-
spoň řepky a pšenice mají za sebou zřejmě poslední postřiky 
(uvidíme, jak s „lepením“ řepek a desikací) a tak další vstup 
na pole, který se blíží mílovými kroky, bude s kombajny. Ne-
budeme si namlouvat, že vše probíhá podle plánů – počasí si 
s námi a především s úrodou zahrává – minimální úhrn srážek 

za poslední dva měsíce udělal své a na některých 
porostech je to dost znát. Teplé počasí a srážky, 
které přišly v posledních dnech, přejí teď hlavně 
kukuřici – roste doslova před očima. My a naše 
technika je pomalu připravená na sklizeň a pak už 
nám nezbývá než čekat na ten správný den „D“, 
kdy to vypukne.

Ing. Lenka Vélová
AgroVation k.s.

kAncelář 
spokojeného 
DoMovA v DoMě 
s pečovAtelskou 
službou bylA 
přeMístěnA Do 
DRuhého pAtRA
Z důvodu uvolnění prostor pro potřeby knihov-
ny byla v domě s pečovatelskou službou v Kněž-
mostu přemístěna kancelář Spokojeného domova 
z přízemí do 2. patra (po pravé straně chodby na-
proti výtahu). Po telefonické dohodě na čísle 774 
341 170 si zde můžete sjednat schůzku se sociál-
ní pracovnicí Jaroslavou Turkovou a dozvědět se 
více o sociálních službách Spokojeného domova, 
které spočívají v péči o seniory a handicapované 
všech věkových kategorií ve vlastních domácnos-
tech a jsou dostupné nejen ve městech, ale i na 
vesnicích. Pečovatelky pomáhají klientům se ztrá-
tou soběstačnosti například s úklidem (viz fotogra-
fie), ale pečují i o lidi upoutané na lůžko, ke kterým 
jezdí dle potřeby i vícekrát denně, včetně víkendů 
a svátků. Více informací lze získat na internetových 
stránkách www.spokojeny-domov.cz.

za Spokojený domov
Bc. Petr Novák
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čeRná skláDkA 
v náseDlnici
Zemědělská společnost  AgroVation Kněžmost 
k.s.  se z kraje měsíce května připojila k celostátní-
mu projektu „Ukliďme Česko“ a ve spolupráci s ob-
čany Násedlnice, p. Libora Nového -  vedoucího 
technické čety obce Kněžmost  a bratrů Bergma-
nových, kteří poskytli těžkou techniku, odstranili 
letitou rozlehlou černou skládku v Násedlnici. 

Děkujeme všem, kteří se na odstranění černé 
skládky spolupodíleli a především velké poděko-
vání patří společnosti AgroVation Kněžmost k.s., 
která celou náročnou akci financovala.

Jana Klazarová
AgroVation k.s.

farma kněžmost s.r.o. 
moderní provoz kravína 

s novým majitelem 
a dvacetiletou tradicí na trhu, 

hledá nové pracovníky 
na pozici

Dojič/ka, krmič/ka
nabízíme: výhodné platové podmínky, 

zaměstnanecké výhody, zaučení v oboru,

požadujeme: fyzickou zdatnost, flexibilitu, 
vztah k živočišné výrobě

Nabídky prosím zasílejte písemně 
nebo na email. Děkujeme

kontakt: Farma Kněžmost s.r.o. 
Nádražní 114, 29402 Kněžmost,

email:	rozinkova@tiscali.cz

Základní organizace českého zahrádkářského svazu 
v přepeřích 

vás vŠechny sRDečně Zve

na oslavy konané 
u příležitosti 

20. výročí 
založení 

Zo čZs přepeře 
spojené s konáním 12. ročníku 

tradiční výstavy 
jiřin, růží, mečíků a konáním jarmarku

datum konání: 19. září 2015

místo konání:  místní jídelna 
a přilehlé venkovní prostory 

obce přepeře

čas konání:  900 hod. – 2400 hod.
Každý 50. návštěvník bude odměněn drobnou 
pozorností od sponzorů oslav a kolem 17. hod. 
proběhne losování slosovatelných vstupenek 

o hodnotné ceny.
Připraven bude také program pro děti

za výbor ZO ČZS Přepeře, Sedláček Pavel
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jubilea oslaví:
červenec 
93 Černý František Úhelnice
75 Cihlářová Eva Koprník
75 Šmídová Jaroslava Soleček
75 Honová Ivanka Žantov
70 Pokorná Marie-Adela Kněžmost
70 Brzobohatý Pavel Srbsko
65 Halbichová Libuše Suhrovice
65 Klán Karel Kněžmost
65 Červinková Věra Kněžmost

srpen  
91 Vignerová Ludmila Žantov
91 Zvěřinová Božena Lítkovice
70 Klazar Jaroslav Koprník
65 Erbertová Marie Malobratřice
65 Nový Jan Žantov
65 Chmel Stanislav Malobratřice
65	 Tóth	Štefan	 Kněžmost
 
Září  
90 Jarošová Jaroslava Kněžmost
75 Váňová Ludmila Kněžmost
75 Hofmannová Libuše Kněžmost
70 Kratochvílová Vlasta Kněžmost
65 Průšek Jiří Kněžmost
65 Tichá Miluška Lítkovice

narodili se: 
08. 02. 2015 Březinová Anežka Kněžmost
13. 02. 2015 Králová Tereza Kněžmost
04. 03. 2015 Brdlíková Aneta Úhelnice
25. 03. 2015 Hejl Jakub Úhelnice
30. 03. 2015 Bína Jan Kněžmost
09. 05. 2015 Johanová Nela Násedlnice
23. 05. 2015 Bejrová Barbora Koprník

Zemřeli:
28. 03. 2015 Paleček Václav Kněžmost
07. 04. 2015 Jeřelová Hana Kněžmost
04. 06. 2015 Šourek Jaroslav Kněžmost
08. 06. 2015 Halbichová Miluška Kněžmost

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu spokojenost 

a hlavně pevné zdraví.

Žádáme občany, aby narození dítěte do 15 dnů 
nahlásili na obecním úřadě (rodný list s sebou). 

Pokud si nepřejete být uvedeni v této společenské 
kronice, oznamte tuto skutečnost redakční komisi. 


