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ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi úvodem k dalšímu vydání Zpravodaje seznámit Vás 
s nedávno zveřejněnými údaji, které jsou pro nás pro všechny 
určitě zajímavé a mají současně i vliv na procentní podíl obce 
na výnosu daně podle zákona o rozpočtovém určení daní.
V okrese Mladá Boleslav je registrováno 120 obcí (včetně 
měst Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště apod.). Podle zapo-
čtené výměry katastrálních území obce máme druhou největší 
rozlohu. Největší obec na okrese je Bělá pod Bezdězem, která 
má rozlohu 6 319,8 ha. Následuje Kněžmost se 4 044,5 ha, 
Benátky n. Jiz. mají 3 550,5 ha, Mnichovo Hradiště 3 432 ha 
a Mladá Boleslav 2 891 ha. 
Další čísla jsou spojena s počtem obyvatel. Zde je samozřej-
mě dominantní Mladá Boleslav se 44 318 obyvateli.  U města 
Mnichovo Hradiště je uveden údaj 8 469, u Benátek n. Jiz. 7 
415 a u Bakova n. Jiz.  5 125. V tomto výčtu patří Kněžmostu 
10. místo s 1 998 obyvateli. 
A pro doplnění ještě údaje o počtu dětí, navštěvujících školy 
zřizované obcí. V minulém školním roce měla Mladá Boleslav 
5 704 žáků, Benátky n. Jiz. 1 094 a Mnichovo Hradiště 1 083 
žáků. Naše obec měla jako 12. v pořadí 278 žáků.
Všechna tato čísla potvrzují nezaměnitelné postavení naší 
obce v rámci regionu.  

Karel Hlávka,
místostarosta obce

pořáD se něco Děje
Myslím, že to je přesně tak, jak zní nadpis tohoto článku, pro-
tože u nás se pořád něco děje. Teď nemluvím o výstavbě toho, 
či onoho, ale o tom, že se během loňska i letoška nastartovalo 
mnoho aktivních lidí, spolků a klubů, kteří v naší obci pořádají 
a provozují mnoho různých aktivit a akcí. Věnují se v kroužcích 
dětem i dospělým, pořádají veřejné akce.
Prostě naše obec neskutečně žije a já jsem moc rád, že je to 
na všech „frontách“ kultura, sport, zájmová činnost. Vím, že to 
stojí mnoho volného času a není to vždy jednoduché všechno 
zvládnout, ale je to úžasné a chtěl bych Vám všem vyjádřit svůj 
obdiv, že to zvládáte.

Nemohu všechny jmenovat, ale poděkování za tyto 
aktivity, které oživují naši obec, za vedení kroužků 
pro děti i dospělé si zasloužíte všichni a nejenom 
vy, ale i všichni vaši podporovatelé a vaše rodiny.
Nepamatuji se, že by naše obec někdy takto žila, 
že by bylo fotbalové hřiště od pondělí do pátku 
plné malých i velkých fotbalistů, že by se téměř 
každý měsíc konala akce v kostele nebo byl něja-
ký koncert, jarmark či zábava, aby se konalo tolik 
dětských dnů, ať v místních částech nebo v Kněž-
mostě.  Zároveň je tolik kroužků a různých aktivit 
pro děti i dospělé, že si musí vybrat snad každý.
Je to vážně skvělé a věřím, že se tento trend poda-
ří udržet a určitě nemluvím jen za sebe, když uve-
du, že budete obcí v rámci možností podporováni. 
Zcela jistě nás mohou některé věci trápit nebo se 
nám nemusí líbit, ale to, že naše obec takto žije, 
je důkazem, že se tady lidem líbí. Věřím, že i tyto 
akce a celkově pozitivní přístup těchto „aktivistů“ 
nám všem zlepšuje náladu i přes neustálou nega-
tivní masáž celostátních médií.
Vám všem, kteří v Kněžmostě a místních částech 
takto působíte, patří poděkování.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce

kněžMostská 
pouť
Obec Kněžmost uspořádala dne 11. července spo-
lečenskou akci při příležitosti kněžmostské pouti. 
Prostory náměstí obsadily stánky s tradičními vý-
robky a stan s drobnými dílničkami pro děti. Pro ně 
také připravili herci loutkového divadélka Martínek 
pohádku o Skákavé princezně. Dospělí si moh-
li posedět pod slunečníky, dopřát si občerstvení 
a poslechnout si lidové písničky. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této 
akce. 

Mgr. Milena Škaloudová
Kulturní komise
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jíZDní řáDy 
– je to i nA vás
Blíží se doba, kdy se bude opět docházet ke 
schvalování jízdních řádů, tedy linek, které zabez-
pečuje Dopravní podnik Kněžmost. Byli bychom 
rádi, aby se k nám dostaly podněty z řad místních 
obyvatel na jejich případnou úpravu. Samozřejmě, 
že na některých úpravách pracujeme i sami, ale 
další dobré nápady nám mohou uniknout.
Jakkoli nemusí být možné vyhovět všem různým 
požadavkům kvůli návaznosti spojů, případně 
omezené době provozu autobusů (bezpečnostní 
přestávky řidičů), byli bychom velice rádi, abychom 
měli zpětnou vazbu.  Mohli bychom tím pádem ně-
které dobré nápady do nových jízdních řádů pro-
mítnout, případně vést diskusi se Středočeským 
krajem nebo obcí o jejich spolufinancování.
Žádáme Vás, abyste vaše náměty zasílali na email 
Dopravního podniku – dp@knezmost.cz, případně 
je podali přímo na obecním úřadě. Samozřejmě 
můžete přispět i jiným postřehem nebo připomín-
kou.

Ing. Adam  Pospíšil
DP Kněžmost

Den otevřených 
Dveří nA čistíRně 
oDpADních voD 
v kněžMostu
Nová čistírna odpadních vod v Kněžmostu je sku-
tečně zajímavou stavbou. Příprava této investiční 
akce spolu s realizací trvala dlouhé 4 roky. Vše 
začalo v roce 2011, kdy jsme zahájili projekční 
přípravu nové ČOV s projekční kanceláří Vodo-
hospodářské inženýrské stavby, a.s. Vzhledem 
k tomu, že základním požadavkem bylo postavit 
novou čistírnu na „zelené louce“ vedle areálu stá-
vající ČOV, byli jsme nuceni zahájit jednání s ma-
jiteli okolních pozemků o jejich odkoupení. Tato 
jednání probíhala více než rok, ale nakonec jsme 
všechny potřebné pozemky získali. Projektová 
dokumentace byla dokončena v roce 2012 a v říj-
nu téhož roku jsme obdrželi vodoprávní povole-
ní na celou stavbu u MěÚ Mnichovo Hradiště. Již 
nic nebránilo pustit se do samotné realizace díla. 
Začátkem roku 2013 jsme zajistili vybudování pří-
pojky vysokého napětí včetně nové trafostanice. 
Poté jsme zahájili výběrové řízení na generálního 
dodavatele stavby. Celé výběrové řízení bylo ná-
ročné a zdlouhavé, takže se nám podařilo vybrat 

zhotovitele a podepsat smlouvu o dílo až v březnu roku 2014. 
Vybraný zhotovitel započal stavební práce v červnu a realiza-
ce této stavby mu trvala celý rok.
Po stavební a technické stránce se podařilo vybudovat po-
zoruhodné dílo. Vzhledem ke geologickým podmínkám, kdy 
v místě stavby byl původně rybník a nacházely se zde moc-
né vrstvy rašeliny, byla nová ČOV výškově rozdělena do dvou 
úrovní. V jedné výškové úrovni je umístěn provozní objekt, 
hrubé předčištění spolu s čerpací stanicí, odlehčovací komora 
a zpevněné plochy z asfaltu a zámkové dlažby a v druhé výš-
kové úrovni je umístěna celá vodní linka, která je zhruba 3 m 
nad upraveným terénem. Nová mechanicko-biologická čistír-
na odpadních vod má kapacitu 1750 ekvivalentních obyvatel. 
V Kněžmostu provozujeme jednotnou kanalizaci, takže před 
samotným nátokem na ČOV je umístěna trubní odlehčovací 
komora odpadních vod. Tato komora v současnosti předsta-
vuje to nejlepší s ohledem na ochranu čistoty povrchových 
vod. Z odlehčovací komory na ČOV natéká v období dešťů 
maximálně 30 l/s. Srážkové vody nad tento průtok jsou od-
lehčeny do vodoteče Kněžmostky. Odpadní vody pokračují na 
hrubé předčištění ČOV a postupně protékají přes strojně stí-
rané jemné česle do vertikálního lapáku písku. Takto mecha-
nicky předčištěná voda je přečerpávána na biologický stupeň 
ČOV. Biologický stupeň je dvoulinkový na bázi D-N systému. 
V aktivačních nádržích probíhá aktivační proces s biologickou 
nitrifikací a denitrifikací. Zároveň zde dochází k odstraňování 
fosforu pomocí chemického srážení síranem železitým. Z vy-
čištěné vody se odděluje aktivovaný kal ve vertikálně proté-
kané dosazovací nádrži, odkud je vyčištěná voda vypouštěna 
přes měrný objekt do Kněžmostky. Přebytečný kal z dosazo-
vacích nádrží je skladován v kalových nádržích. Zde dochází 
k zahuštění kalu a jeho stabilizaci. Poté je kal z čistírny od-
vážen. Čistírna je vybavena řídicím systémem, který umožňu-
je řešit vše nezbytné z dispečinku odpadních vod na ČOV II 
v Podlázkách u Mladé Boleslavi.

kvalitní pitná voda již brzy pro kněžmostsko
Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve 
spolupráci s obcí Kněžmost zdárně završila schvalovací pro-
ces, ukončila výběrové řízení na zhotovitele a zahájila výstav-
bu vodovodního přivaděče mezi obcemi Úhelnice a Koprník. 
Nedílnou součástí stavby je i přečerpávací stanice (PČS) Ko-
prník, která bude zvyšovat tlak z přivaděče na úroveň potřeb-
nou v obci Kněžmost.

RADnice
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Pro nově budovaný přivaděč je použito potrubí s dlouhou ži-
votností z tvárné litiny průměru 250mm s vnějším cementovým 
obalem. V současné době práce probíhají u jižního cípu obce 
Koprník. V průběhu září a října se přesunou na severní okraj 
této obce, kde bude vybudována zmíněná PČS Koprník. Po 
kolaudaci stavby bude přivádět kvalitní pitnou vodu z oblasti 
Rečkova u Bakova nad Jizerou.
V první řadě považujeme za vhodné informovat Vás o jakosti 
pitné vody z prameniště Rečkov a péči o vodovodní systém. 
Tato voda splňuje požadavky kladené na kojeneckou vodu 
a již 2 roky není dezinfikována chlórem. Nezbytným předpo-
kladem ukončení chlorování je řádná péče o vodovodní řady 
a vodojemy, v nichž by mohlo dojít k bakteriální kontaminaci 
dopravovaného a akumulovaného média. Naši pracovníci jsou 
pravidelně školeni pro provádění oprav havárií vodovodního 
potrubí, při nichž je nezbytné používat vydezinfikované oprav-
né tvarovky a příslušenství.
Všeobecně platí požadavek na zamezení znečištění vody 
v potrubí. Chtěli bychom tímto upozornit na častý hřích vlastní-
ků domácností připojených na veřejný vodovod, jenž spočívá 
v propojení domovního rozvodu i se zdrojem vody ze studny 
a je oddělen pouze uzávěrem. Nesprávnou manipulací nebo 
netěsností tohoto uzávěru dojde k bakteriálnímu znečištění ne-
chlorované vody ve veřejném vodovodu a poté ke kolapsu do-
dávky pitné vody, který postihne mnoho domácností, v krajním 
případě i celé spotřebiště. Toto jednání je zakázané a zejména 
u vodovodních systémů bez kontinuální dezinfekce vody může 
způsobit zdraví nebezpečné situace. Rozdělení obou domov-
ních soustav (ze studny a z vodovodního řadu) musí být pro-
vedeno fyzicky. Porušení této podmínky, která je zakotvena 
v zákonu č. 274/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích v § 11 
odst. 2, je předmětem pokuty nebo trestního stíhání.
Předpokládáme napojení obcí Kněžmost, Buda a Býčina na 
zdroj Rečkov bez rozsáhlého přerušení dodávky vody v lednu 
roku 2016. Odstávky v dodávce vody budou uskutečněny ještě 
v tomto roce v místních částech Koprník, Lítkovice a Násedl-
nice, a sice z důvodu napojení nového přivaděče na stávající 
vodovodní systém. Odběratelé dotčení výlukou dodávky bu-
dou v předstihu informováni.
Dodávka vody z Rečkova nebude možná v celé obci Kněž-
most ihned po přepojení na nový přivaděč. Po určitou dobu 
budeme ještě nuceni dodávat do části vodovodní sítě vodu 
ze stávající úpravny a věžových vodojemů. Důvodem pro toto 
opatření je např. neočekávaný výpadek elektřiny pro PČS 
Koprník nebo porucha na vodovodních řadech z Mladé Bo-
leslavi.

Naše společnost připravuje a finančně zajišťuje 
výstavbu zemního dvoukomorového vodojemu 
o objemu 2 x 500 m3 předpokládaným nákladem 
17,0 mil. Kč s DPH. Díky tomu bude možné vyřa-
dit stávající úpravnu vody s věžovými vodojemy 
a zabezpečit nepřetržitou dodávku pitné vody 
pro obec Kněžmost a okolí. Zemní vodojem bude 
osazen v blízkosti dosluhující úpravny vody, svým 
zásobním objemem pokryje spotřebu pitné vody 
skupinového vodovodu Kněžmost po dobu nejmé-
ně 24 hodin a je počítáno i s rezervou pro připo-
jení dalších obcí na Kněžmostsku. Po dokončení 
a zprovoznění této stavby nedojde k výrazné změ-
ně tlakových poměrů ve vodovodní síti a jsme pře-
svědčeni, že vodojem bude spolehlivě sloužit ke 
spokojenosti Vaší i mnoha příštích generací.

Základní informace o stavbě vodovodního 
přivaděče:

Zahájení stavby: duben 2015
Ukončení stavby: leden 2016

Projektant:

Vodohospodářské 
inženýrské služby, a.s., 
Křížová 472/47, 150 39  
Praha 5

Celkové náklady stavby: 19 399 000,- Kč s DPH
Příspěvek obce 
Kněžmost: 7 500 000,- Kč s DPH

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Ing. Miloš Kafluk, Ing. František Klouček

odd. vodohospodářského rozvoje a investic
Tel. 326 376 215, mail: fkloucek@vakmb.cz

ZpRávy Z RADnice
Rada obce Kněžmost schválila smlouvu o zřízení 
a provozu sběrného místa kolektivního systému 
Ekolamp. Občané Kněžmostu a místních částí 
mají tedy nově možnost ukládat výbojky a zářivky 
ve sběrném místě v Kněžmostě.
Rada obce Kněžmost souhlasila s navýšením po-
čtu dětí na 28 žáků v každé jednotlivé třídě Mateř-
ské školy v Kněžmostě pro školní rok 2015/2016 
tak, jak bylo schváleno dodatkem č. 5 ke zřizovací 
listině ZŠ a MŠ Kněžmost, okres Mladá Boleslav.
Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu 
obce revokovat usnesení č. 64/2014 zastupitelstva 
obce a dále doporučuje, aby na nejbližším zase-
dání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o pokra-
čování provozování rekreace ve veřejném tábořišti 
Peklo. Současně rada obce doporučuje dohod-
nout s majitelem pozemku LESY ČR, s.p., postup, 
ve kterém by se netrvalo na likvidaci tábořiště.
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí dota-
ce z programu „Podpora činnosti místních spolků 
obcí Kněžmost v roce 2015” takto: 
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Zateplení mateřské školky a přístavba 
spojovací chodby se dokončuje.

sezóna na koupališti kněžmost byla 
úspěšná.

Modelářský klub Veselá - 9.000,-
Myslivecké sdružení Kněžmost - 5.000,-
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí - 28.000,-
SDH Suhrovice - 5.000,-

Jezdecký oddíl Kněžmost - 20.000,- za podmínky, 
že v případě požadavku ze strany ZŠ a MŠ Kněž-
most uspořádá jezdecký oddíl nejméně 2 akce 
(akce v rozsahu cca 2-3 hodiny) pro děti ze ZŠ 
a MŠ Kněžmost zdarma.

SDH Solec - Malobratřice - 5.000,- za podmínky, 
že tyto prostředky budou využity na konání akce 
pořádané SDH Solec - Malobratřice nebo ve spo-
lupráci s ním.
SDH Kněžmost - 28.000,-
Solínek, z. s. - 30.000,-

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje poskyt-
nutí dotace z programu „Podpora činnosti míst-
ních spolků obcí Kněžmost v roce 2015” ve výši 
450.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Kněžmost.

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje poskyt-
nutí dotace z programu „Podpora činnosti míst-
ních spolků obcí Kněžmost v roce 2015” ve výši 
20.000,- Kč pro Junák - Svaz skautů a skautek ČR, 
střed. MH, oddíl Kněžmost.

Zastupitelstvo obce kněžmost: 
1.  schvaluje nepeněžitý vklad obce Kněžmost, je-

hož předmětem jsou vybrané části vodovodu, 
vodního zdroje a vodojemu, včetně příslušen-
ství, situované v místní části obce Kněžmost 
– Srbsko tak, jak jsou popsány a oceněny ve 
znaleckém posudku č. 4758-12- 2015, vypraco-
vaném společností Česká znalecká, a.s., část-
kou 7.157.900,- Kč; 

2.  souhlasí s jeho vnesením do základního kapi-
tálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. IČ 463 56 983, se sídlem Čecho-
va 1151, 293 22 Mladá Boleslav s tím, že tímto 
nepeněžitým vkladem bude upsáno 4.842 kusů 
kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- 
Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditel-
ností dle stanov a s emisním kursem 1.478,- Kč; 

3.  pověřuje Ing. Adama Pospíšila, starostu obce, 
k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejmé-
na k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy 
o vkladu a protokolu o předání a převzetí nepe-
něžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných 
akcií společnosti.

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s uzavře-
ním rámcové smlouvy na provedení díla „Servis 
silničních vozidel DP Kněžmost“ mezi Doprav-
ním podnikem Kněžmost s.r.o., IČ 251 36 046, se 
sídlem v Kněžmostě, Na Rynku 51, a společnos-
tí Farid Comercia s.r.o., IČ 614 49 696, se sídlem 
v Kněžmostě, Hradišťská 167.
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ZAčátek školního 
Roku 2015/2016 nA 
ZáklADní škole
Nový školní rok byl slavnostně zahájen v úterý 1. 9. 2015 v 8 
hodin. Od úterý už se žáci učí podle rozvrhů pro stávající škol-
ní rok, které můžete najít na webových stránkách školy. 

Během září se mohou žáci přihlašovat do kroužků, s jejichž 
nabídkou se můžete seznámit na našich stránkách. Ani le-
tos nechybí velmi oblíbený fotbal, florbal, keramika, turistický 
kroužek, konverzace v anglickém jazyce a další.

Od září již pracuje i školní psycholožka Mgr. Ivana 
Březinová.  Konzultační hodiny jsou každé pondělí 
od 9 – 10 hodin a dále na základě písemné nebo 
telefonické domluvy. Email: Brezinova-Ivana@se-
znam.cz, tel. 728 747 191.
Novinkou v letošním školním roce je zavedení 
elektronické žákovské knížky. Informace pro rodi-
če budou podávány ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 15,30 
hodin.
Prvňáčky přivítala naše nová paní učitelka Micha-
ela Volfová.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

spoRtovní týDen 
ve vesci
Na přelomu června a července letošního roku jsme 
se s dětmi účastnili cyklistického kurzu ve Vesci. 
S agenturou Sport Kids jsme byli již v lednu na 
lyžařském kurzu, kde poslední den na závod přijeli 
i rodiče. Pro úspěšnost a na přání rodičů jsme sou-
hlasili i s letním kurzem. Děti se v průběhu týdne 
naučily respektovat základní bezpečnostní pravi-
dla jízdy na kole ve skupině a v terénu, který je 
ve Vesci opravdu rozmanitý. Kromě cyklistiky měly 
možnost vyzkoušet si i jiné sporty – skateboard, 
lukostřelbu, koloběžky, in-line brusle, pink ponk 
a jeden parný den jsme se na kolech zajeli osvěžit 
k Veseckému rybníku.
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knihovnický pRojekt 
pRo školní DRužinu 
A školní klub 2015/2016
školní družina – starší děti 
Yveta Jirčíková
1. Cestujeme po České republice.
2. Vytvořit slepou mapu ČR.
3. Každou návštěvu pomocí indicií vyhledáte město v ČR.
Pojedete různými dopravními prostředky. Připravíte si 
plán dne od výjezdu po cíl s programem v daném městě. 
Můžete pracovat ve skupinách.
školní družina – mladší děti
Šárka Svobodová 
představujeme dětské knihy formou stolní hry
1. Seznámení s knihou.
2. Spisovatelem.
3. Z knihy společně přečteme kapitolu, ze které dostanou děti 
úkol.
4. Odnesou si pracovní list se stolní hrou.
Úkolem dítěte je zahrát si s kamarádem stolní hru a za-
kreslovat příběh knihy kolem hry.

školní klub - starší děti 
Věra Jakubcová      
seznámení s cestovatelem jirkou Márou a jeho rodinou
1. Poznáváme jeho vý-
pravy po všech konti-
nentech světa za po-
moci světové mapy, 
vydaných Jirkových knih 
a internetových stránek.

2. Pozvánky na cesto-
vatelskou besedu, sle-
dujeme Jirkovu poslední 
výpravu.

léto uběhlo, 
pRáZDniny A Dovolené 
jsou ZA náMi A My 
přicháZíMe s novinkAMi
► prodloužení výpůjčních hodin            
 Po  9 – 17
 Út  9 – 18
 Čt  9 – 17
 Pá  9 – 15

Ubytovaní jsme byli v penzionu Horka v Hořeních 
Pasekách. Každé ráno si pro nás instruktorka 
Martina přes ještědský kopec jezdila a odpoled-
ne nás zase vezla domů. Pod vedením instruktorů 
děti sice vydaly hodně energie, ale jak známo, děti 
ji zase rychle dobijí a tak další program byl už jen 
na učitelkách. A tak jsme se vydali na procház-
ku do lesa a stavěli domečky pro skřítky, každý 
den kluci i holky hráli florbal, kdo chtěl, vybarvoval 
si omalovánky, hráli jsme dětské hry a karty, sle-
dovali pohádky na DVD a TV a poslouchali čtené 
před spaním, radovali se z došlé pošty od rodičů, 
sourozenců, kamarádů a paní učitelek z mateřské 
školy. Program byl opravdu pestrý. Na závěr týdne 
byl vyhlášen opět závod s účastí rodičů, tentokrát 
cyklistický. Vyhráli samozřejmě všichni, vždyť celý 
týden poctivě trénovali. Předpokládali jsme, že na 
poslední společný oběd budou chtít jet děti v au-
tech s rodiči, ale překvapivě jsme jeli s Martinou 
v plném počtu.

Za krásný týden plný zážitků děkujeme Filipovi, 
Martině, Ivetě a Leošovi z agentury Sport Kids 
a paní kuchařce a Tomášovi z penzionu Horka. 

Děti na kolech
Ve Vesci se jezdí krásně,
je to jedna velká báseň.
Do kopečka – z kopečka,
nevržou nám kolečka.
Luky, šípy, skateboard, brusle,
nejsme přeci žádné jesle.
Cyklistika v terénu,
Je nám šitá na míru! 

Květa a Radka
mateřská škola Kněžmost
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► V naší knihovně poprvé přiví-
táme nové prvňáčky, kteří se 
zapojí do projektu „krtečkova 
dobrodružství za poznáním“.  
těšíme na vás.

 Vymaluj si krtečka a s obrázkem 
se zastav v knihovně. Krteček tě 
rád odmění.

► Máte rádi záhady? 

► Maraton čtení -  Zapoj se i ty

► klub pro děti 
○ dílnička tety Fialky práce s  přírodními materiály  
○ kreativní dílna paní  Hany Bejrové inspirovaná 

knihami z naší knihovny
○ putování s knihou – scénické čtení pro starší 

čtenáře pod záštitou divadélka „Človíček všem“ 

Nabídku s termíny dílniček obdrží čtenáři naší 
knihovny e-mailem.

► pozvánky

cestopisná přednáška
19. 10. 2015 se můžeme těšit na naše „staré“ zná-
mé, rodinu Márových v ZŠ Kněžmost od 17hod. 
(pro základní školu dopoledne).
Po úspěšné expedici do Skandinávie a Pobaltí se 
tentokrát vydávají do teplejších končin. Vyjíždí 31. 
srpna 2015 z Přerova a tři týdny budou poznávat 
dosud neznámé končiny. Pravidelně budou aktu-
alizovat počet ujetých kilometrů a mapu, do níž 
budou postupně označovat místa noclehu. Pod 
mapou můžete kliknout na kterýkoliv den a dozvíte 
se, co všechno viděli a zažili, samozřejmě připojí 
i fotografie. Tak vzhůru na cestu.
Více zde: http://www.jirkamara.cz/news/online-
-zpravodajstvi-z-nove-vypravy/
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nové knižní 
příRůstky
pRo Dospělé:
small, bertrice: soukromá potěšení
Nora zjistí, že ji manžel zamýšlí opustit, hodlá ji 
připravit o majetek a ona se nalézá v neřešitelné 
situaci…
Zweig, stefan: Marie stuartovna
Láska Marie Stuartovny k Bothwellovi náleží k nej-
pozoruhodnějším v dějinách...
Roberts, nora: sen v bílém
Kamarádky Mac, Laurel, Parker a Emmal společ-
ně vlastní svatební agenturu. I když se stále pohy-
bují v prostředí svateb, samy štěstí v lásce… 
Robb, j. D: smrtící posedlost 
Krvavé řádění přežila pouze Nixie. Bylo jí devět…
pospíšilová: peří v průvanu
Irena sama to dotáhla daleko, je uznávanou psy-
choložkou, autorkou řady odborných publikací 
a má dobře zavedenou praxi. Přesto cítí, že jí něco 
chybí, nemá rodinu, překročila čtyřicítku a začíná 
tušit, že některé věci už mít prostě nebude…
nesbö, jo:  netopýr
První román ze série případů Harryho Holea, ve 
kterém nekonvenční kriminalista odjíždí do Syd-
ney sekundovat místní policii při vyšetřován…
nesbö, jo:  švábi
V jednom bangkockém nevěstinci je nalezen 
norský velvyslanec v Thajsku. V zádech má nůž 
a v aktovce pedofilní pornosnímky…
keleová-vasilková, táňa: kouzlo všednosti
Komorní příběh mladých manželů Magdy a Ada-
ma. Přestože oba byli přesvědčení, že jim dvěma 
se to stát nemůže, čas ukázal, jak se mýlili…
keleová-vasilková, táňa: Manželky
Hrdinky této knihy, kamarádky z gymnázia Iva, 
Diana, Martina a Michaela jsou úplně obyčejné 
ženy, a přitom vlastně obyčejné vůbec nejsou Ka-
ždá z nich má v sobě něco jiného…
keleová-vasilková, táňa: Dva životy
Autorčin nejnovější román zachycuje příběh dvou 
žen, dobrých kamarádek. Anna, tlumočnice a pře-
kladatelka, má manžela a dvě dcery a na první 
pohled jí nic neschází...
keleová-vasilková, táňa: květiny pro lauru
Mladí manželé Laura a Ivan si vychutnávají své 
štěstí až do chvíle, kdy jim zemře jediný syn, sed-
miletý Tomášek…
větvička: cestou necestou
Cestovat se dá odněkud někam, tam a zase zpát-
ky, dá se bloudit v kruzích. Možná máte zkušenost, 
že nejlepší je cestovat pěšky, třeba i cestou neces-
tou – tak jako Václav Větvička, autor pořadů Dobré 
jitro na stanici Dvojka Českého rozhlasu. Prochází 

českou krajinou, proplétá se podél řek od pramene až po ústí, 
prochází alejemi, zastavuje se a rozjímá u božích muk…
shore, debbie: šijeme ze zbytků
Rauer, Rabea: velká kniha šití

pRo Děti A MláDež:
pacovská, ilka: sedmý smysl 1. - 4. díl
Ostrov zasvěcení je první knihou osmidílné ságy nazvané 
Sedmý smysl. Napínavé, tajuplné čtení, prolínání reálného 
světa s fantasy…
evans, chris: světlo hořících stínů 1. - 2. díl
Konowa Rychlý Drak, bývalý velitel Železných elfů, je za vraž-
du zrádného místokrále odsouzen a v nemilosti uvržen na mís-
to, které nenávidí snad nejvíce – do lesa…
barclay, james: Dítě noci 1. - 3. díl
Havrani jsou malá skupina elitních žoldáků, kteří se celý ži-
vot drželi pevných pravidel a jednoduchého kodexu – zabíjet 
ano, vraždit ne. Po deseti letech společných bojů však stárnou 
a rozhodují se, zda mají definitivně odejít na odpočinek…
Rehfeled, Frank: prokletí trpaslíků 1. - 3. díl
Hluboko pod Stínovými horami se nesčetné kilometry táhnou 
obrovské, nádherně zdobené síně trpasličí říše Elan-Dhor a tr-
paslíci pořád ještě razí štoly čím dál hlouběji do skály. Až jed-
noho dne narazí na úplně nový, neznámý systém jeskyní…
peroutková: Anička a divadlo
Anička měla jedno tajné přání – hrát loutkové divadlo. A to se 
jí málem splnilo na podzim, jenže nakonec odletěla s rodiči 
k moři. Ovšem teď se zdá, že už nic nebrání předprázdninové-
mu divadelnímu představení…

Ivana Cenefelsová
vedoucí knihovny

tuRistická seZonA 
2015 v inFoRMAčníM 
střeDisku
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Informační středisko navštívilo v letošním roce při-
bližně 1700 návštěvníků, včetně cizinců z Němec-
ka, Velké Británie, Finska a Slovenska.
Snažíme se všemožně propagovat naši obec a tak 
vznikl propagační leták Kněžmosta. Občané i tu-
risté zde naleznou všeobecné informace o naší 
obci.  Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli 
na realizaci tohoto propagačního materiálu.

Na závěr Vás zveme do Informačního střediska na 
již probíhající výstavu REKLAMNÍ ZÁPALKY. Vy-
stavované exponáty nám poskytl pan Václav Fogl.  
Otevřeno bude ve středu 23. 9. od 10:00 – 12:00 
a 30. 9. od 10:00 – 12:00.

senioR klub
Léto uteklo jako voda a SENIOR KLUB se s ná-
stupem podzimu opět rozjíždí. Co jsme pro Vás na 
podzim připravili?
Od září vždy první a poslední pondělí v měsíci si 
zaplaveme v turnovském bazénu.
Vždy druhé a třetí pondělí si zacvičíme na míčích 
s Mášou Pokornou.
V září bychom rádi zrealizovali menší výlet do mu-
zea v Bakově nad Jizerou, kde si prohlédneme 
celé muzeum a výstavu bakovské rodačky výtvar-
nice Anny Hofmanové.
Od 1. října rozjíždíme další semestr Virtuální uni-
verzity třetího věku VU3V na téma Lidské zdraví.
Na listopad připravujeme předvánoční posezení 
s programem.  Na programu bude:

► Plán na příští rok
► Kulturní vystoupení
► Promítání fotografií z akcí atd.

Těšíme se na Vás a doufáme v hojnou účast.  Hlá-
sit se můžete již nyní v knihovně.
Všechny pozvánky na akce obdržíte Informačním 
kanálem obce.

Lada Charvátová
pracovnice knihovny

Jak hodnotit letošní sezonu v IS? Jen a jen pozitivně.  Spo-
kojení návštěvníci a zpětné vazby od turistů jsou pro nás tím 
největším pozitivem.
Ráda bych poděkovala vedení obce za vstřícnost, díky níž se 
podařilo částečně zrekonstruovat prostory Informačního stře-
diska. Informační středisko prošlo velkou proměnou a dnešní 
podoba je více než zdařilá. 
Sezonu jsme zahájili 13. 6. 2015 již tradičně VÝLETEM NA 
KOLOBĚŽKÁCH.  Vernisáží výstavy karikatur HUMOREST za 
účasti karikaturisty a hudebního doprovodu.  Nechybělo ani 
Mobilní planetárium. Účast návštěvníků na této akci se rok od 
roku zvyšuje, což nám dělá velkou radost. 
Za tři roky působení Informačního střediska v nových prosto-
rách na náměstí byla sezona 2015 jednoznačně tou nejlepší. 
Rozšířili jsme nabídku pro cykloturisty v podobě nabití elekt-
rokol  a zapůjčení nářadí na drobné opravy kol.  Navýšila se 
i nabídka turistických produktů, jako jsou mapy, pohledy, vizit-
ky apod. Jelikož v naší obci působí dva regionální výrobci se 
značkou REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ, rádi jsme je 
podpořili a jejich produkty zařadili do nabídky v IS. 
jsou to: DŽEMY Z ČESKÉHO RÁJE paní Jitky Zajícové 

z Malobratřic
 JABLKO společnosti TYRES s.r.o.
Občerstvení v prostorách Informačního střediska se také vel-
mi osvědčilo, v letošním horkém létě přišla zmrzlina i ledová 
káva vhod.  Rádi bychom, aby občerstvení bylo občanům i tu-
ristům k dispozici i příští rok.
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přátelské 
setkání obyvAtel 
kněžMostA A okolí

Dne 25. 7. 2015 se uskutečnil 1. ročník přátelského 
setkání obyvatel Kněžmosta a okolí v prostorách 
ulice K Důním. Organizaci prvního ročníku si vza-
li na starost obyvatelé ulic K Důním, K Cestkám 
a K Cihelně. Vše bylo zahájeno v 15 hodin praž-
skou blues rockovou kapelou Blues Jade, kterou 

poté vystřídal zpěvák Martin Maxa. Jako poslední 
vystoupila a až do pozdních večerních hodin skvě-
le hrála místní kapela Country volume. Během 
hudebních vystoupení probíhala zábava pro naše 
nejmenší, kteří se rozhodně neměli čas nudit. 
Svou ukázku sokolnictví a znalecké soutěže z pří-
rody připravil Petr Maleček. Jsem moc rád, že se 
našli dobrovolníci z řad našich ulic, kteří věnovali 
přípravě této akce spoustu svého volného času 
a přiložili ruku k dílu, abychom mohli společně 
tuto akci uskutečnit. Všem ještě jednou moc dě-
kuji. Věřím, že na první ročník navážou obyvatelé 
ostatních ulic v Kněžmostu a tato tradice tak bude 
moci úspěšně pokračovat i v dalších letech. Nutno 
podotknout, že tato akce byla zastřešena Spolkem 
rodáků a přátel Kněžmosta a jeho okolí, za což jim 
patří mé velké díky.

Luděk Haken
Kněžmost

pRosbA oD hAsičů 
Z kněžMostA

Dobrý den, příznivci hasičů z Kněž-
mosta, moc vás prosím o pomoc 
v hlasování veřejnosti v anketě 
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2015. 

Naše jednotka získala nominaci do finále za zásah u požáru 
rekreační chaty v Drhlenách, odkaz na celý článek: 
http://www.sdhknezmost.cz/clanky/zasahy-jednotky/zasa-
hy-2015/16--pozar-rekreacni-budovy---drhleny-5.-6.-2015.html
Dále náš sbor získal nominaci do finále za Hasičský dětský 
den v roce 2014, odkaz na článek:
http://www.sdhknezmost.cz/clanky/akce-pro-deti-a-verejnost/
detsky-den-2014.html
Za každý poslaný hlas budete zařazení do slosování o 2 zájez-
dy na týden pro dvě osoby do Chorvatska s polopenzí.
Dále vás žádám o přeposlání dalším lidem.
Stačí na vašem počítači kliknout na odkaz: http://www.adhr.
cz/hlasovani-jednotky/ a v oblasti střed – sever Čech hlasovat 
pro Kněžmost. 
Také nám můžete dát další hlas na odkazu: http://www.adhr.
cz/hlasovani-sbory/ a v oblasti střed – sever Čech hlasovat 
pro Kněžmost.
Dále nám můžete zaslat hlasovací SMS ve tvaru:
HASICI(mezera)JSSC2
Na telefonní číslo 900 7706
Také nám můžete dát další hlas SMS ve tvaru:
HASICI(mezera)SSSC4
Na telefonní číslo 900 7706
•	 Odpovědní	SMS	budou	následující:
•	 V	případě	platného	hlasu	–	Dekujeme	za	Vas	hlas.
V případě neplatného kódu – Litujeme, ale Vas kod uvedeny 
v SMS neni spravny. Overte prosim spravnost kodu a poslete 
SMS znovu.
V případě nepovoleného hlasu (tel. číslo už pro danou oblast 
hlasovalo) – Litujeme, pro danou oblast muzete hlasovat pou-
ze jednou.
Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH). Děkujeme, 

Zbyšek Orzech
hasiči Kněžmost

konec létA s sDh 
kopRník - náseDlnice
Dne 29. 8. 2015 se v bývalé hasičárně na Koprníku konala člen-
ská schůze Sboru dobrovolných hasičů Koprník - Násedlnice, 
spojená s posezením členů a jejich rodinných příslušníků, po-
zvaných hostů a příznivců sboru, na kterou následně navazoval 
Dětský den, pořádaný právě SDH Koprník - Násedlnice  ve spo-
lupráci s místními částmi Koprník, Násedlnice a Úhelnice.
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V rámci členské schůze došlo na slavnostní okamžik, kdy od-
stoupivšímu dlouholetému starostovi SDH, p. Jiřímu Najma-
novi, byla představiteli SDH předána Medaile za příkladnou 
práci, udělená mu jako poděkování za jeho dlouholetou čin-
nost a ocenění jeho práce Okresním sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska v Mladé Boleslavi. S gratulací a poděková-
ním se samozřejmě připojujeme.
V neděli 30. 8. 2015, navazoval na víkendový program SDH 
Dětský den na Koprníku. Členové a příznivci SDH Koprník - 
Násedlnice již tradičně připravili pro zúčastněné spoustu dis-

ciplín, po jejichž absolvování čekala děti odměna v podobě 
sladkostí a dalších užitečných věcí, ale i občerstvení a nyní 
populární malinovka. Závěrem byla dětem předvedena ha-
sičská technika a měly možnost vyzkoušet obsluhu hasičské 
proudnice. Překvapením byla hojná účast dětí a to nejen ze 
zmíněných místních částí. Spokojenost jejich i rodičů, dědeč-
ků, babiček, tet a dalších, je pro nás závazkem do budoucna 
a věříme, že se nám podaří Dětský den zrealizovat i v dalších 
letech. Poděkování za podporu patří nejen členům a přízniv-
cům SDH, ale i místním částem Koprník, Násedlnice, Úhelnice 
a v neposlední řadě obci Kněžmost, SDH Kněžmost a Uzenář-
ství u Bejrů Kněžmost.

Mgr. Bc. Ladislav Kilián
jednatel SDH Koprník - Násedlnice

táboRy v jo kněžMost
Během prázdnin proběhly v JO Kněžmost čtyři tábory. Od 13. 
- 17. 7. příměstský tábor. Od 25. 7. do 1. 8. pobytový. Od 10. 8. 
do 14. 8. příměstský. Poslední příměstský 24. 8. do 28. 8. 2015. 

Všechny tábory měly v náplni ježdění na koních, 
výtvarné, vzdělávací i pohybové hry a výlety. Výle-
ty během léta proběhly 2x na Valečov a 2x do Drh-
len. Musím konstatovat, že tábory proběhly velmi 
příjemně s pozitivními ohlasy od našich dětských 
účastníků. Poděkování patří dětem z jezdeckého 
kroužku, které při táborech pomáhaly. A další vel-
ký dík patří Barboře Jasekové za zodpovědnou 
práci v roli vedoucí na všech táborech, které v jez-
deckém oddíle proběhly. Myslím, že jsme si všech-
ny tábory s dětmi moc užili.

za JO Kněžmost
Petra Černá Rynešová

hAsičský Dětský 
Den
V měsíci lednu jsme začali připravovat letošní Ha-
sičský dětský den. Nejprve jsme museli sestavit 
rozpočet a následně začít shánět peníze od spon-
zorů. Vše se podařilo zajistit a tak Hasičský dětský 
den mohl 5. září naplno vypuknout.
Hasičský dětský den začal ve 12 hodin hrami pro 
děti, kde každý účastník obdržel soutěžní kupón, 
na který dostal dárek a občerstvení. Tento kupón 
byl slosovatelný, hlavní cenou byla dětská hasič-
ská cisterna na vodu. Pro děti z Dětského domo-
va Krnsko a Domova pod lípou byly připravené 
velké hasičské cisterny na hraní. Během dne se 
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kopRník nAvštívil 
kopeRniki
Koperniki je vesnice v administrativní oblasti Nysa v Polsku 
se školou, kulturním domem, budovou DPS, krásným novo-
gotickým kostelem sv. Nicholase a řadou dalších zajímavostí. 
Má 710 obyvatel a bohaté tradice a společenský život. Výzva 
k setkání vyšla od nás, Koprňáků. Našli jsme, že v Polsku je 
vesnice podobného jména, která ve svých prospektech píše, 
jak předek velkého astronoma Mikuláše Koperníka pochází 
právě z jejich vesnice. Když popustím uzdu své fantazii, je klid-
ně možné, že rod vladyky z Koprníku se dostal na své cestě 
právě sem a teprve odtud odešel do Krakova. Vím, je to fan-
tazie přenáramná, ale kdo ví. Setkání jsem domlouvala přes 
internet s paní starostkou, která nám zajistila i ubytování. Naše 
vzájemná komunikace byla vskutku zajímavá, paní starostka 
neumí česky, já zase polsky, ještě že je na Googlu překladač. 
Podařilo se nám zajistit autobus přesně pro náš počet, tedy 
24 osob. A již nic nebránilo tomu, vyrazit 20. června na ces-
tu. Ráno jsme byli překvapeni autobusem, místo malého přijel 
velký, přímo luxusní a tak cesta byla více než pohodlná, řidič 
vstřícný a příjemný. Cesta plná veselí a smíchu ubíhala jedna 
radost. Abychom v Koperniki nevypadli z autobusu rozlámaní, 
pomačkaní a kulhající, zastavili jsme v malém městečku Ot-
muchow. Městečko jsme si prohlédli, přitom narovnali svá těla 
a pokračovali v cestě. V Koperniki jsme byli během půl hodin-
ky. Přijetí bylo opravdu milé. Zástupci obce Koperniki nás pro-

uskutečnilo taneční vystoupení agility, psovod po-
licie ČR, břišní tance, tanec šavlí Týna a Malajka, 
ukázka zásahu hasičů u dopravní nehody, tanková 
bitva modelů, cyklotrial a mototrial show, obrovský 
kopec  pěny pro děti, přehlídka vojenské  techniky 
a vojáků v uniformách, ukázka zadržení pachatele 
policií ČR, taneční vystoupení TS  Shareefa, ma-
žoretky.
Během dne byla k vidění hasičská technika, po-
licejní technika, závodní technika, nejmoderněj-
ší zemědělská technika, bojové vozidlo pěchoty. 
Na umělé vodní ploše se proháněly lodní modely, 
k dispozici měly děti skákací hrad a nafukovací 
skluzavku. 

Na našem dnu se registrovalo do soutěží 348 dětí 
a odhadem zde bylo přes 1500 návštěvníků.
Pozvání přijalo 25 dětí z Dětského domova Krnsko  
a 7 dětí z Domova pod lípou, bylo o ně z naší stra-
ny velmi dobře postaráno, po celý den měly pití 
a jídlo zdarma. 
Na Hasičský dětský den se žádné vstupné tra-
dičně nevybírá a všechny atrakce a ukázky jsou 
zdarma.
Hasičský dětský den pořádaný Sborem dobrovol-
ných hasičů Kněžmost mohl proběhnout jen díky 
lidem, kteří jsou ochotni udělat něco pro děti. Na 
závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za 
poskytnuté dary.

Zbyšek Orzech
hasiči Kněžmost

spolky
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vedli po vsi, u obelisku Mikuláše Koperníka jsme pořídili skupi-
novou fotografii a poté jsme přijali pozvání k pozdnímu obědu. 
Uvítala nás krásně prostřená tabule v jejich kulturním domě. 
Předali jsme si vzájemně dárky, bylo řečeno několik uvítacích 
slov. Díky Salamatinovým jsme neměli s komunikací problém. 
Oběd byl opravdu náramný, přípitek, hlavní chod, káva, záku-
sek a vše vynikající. Chvíli se ještě hovořilo a poté nás autobus 
odvezl na ubytování do Nysy. Když jsme se trochu zkulturnili, 
vrátili jsme se do Koperniki. Čekal nás večer plný povídání, 
zpěvu a dobrot. Ani jsme již nikoho nepotřebovali, abychom si 
rozuměli. Večer se protáhl do pozdních nočních hodin. 
Druhý den po příjemné snídani nám naši přátelé ukázali Nysu 
a po obědě v zajímavé restauraci jsme vyrazili na zpáteční 
cestu. 
Setkání se vydařilo, přátele z Koperniki jsme pozvali příští rok 
k nám na Koprník, kdy si připomeneme 625 let od první písem-
né zmínky o Koprníku. Doufejme, že jsme navázali přátelství, 
které vydrží. V každém případě máme do příštího roku nad 
čím přemýšlet, co připravovat. Ale těšíme se. 
Děkujeme Obecnímu úřadu Kněžmost za upomínkové před-
měty a pomoc při finančním zajištění dopravy. 
 Hana Bejrová

Koprník

poseZení 
s ciMbálovou MuZikou
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí uspořádal 22. srpna 
již druhý ročník společenské akce Posezení s cimbálovou mu-
zikou. Jako loni k nám zavítala skupina Dukát z Kyjova a při-
pravila nám příjemný večer. Atmosféru navodilo i jedinečné 
prostředí muzea firmy Tyres, které nám laskavě zajistila paní 
Klazarová a pomohl vyzdobit pan Zdobinský, a doprovodná 
akce – degustace vín - paní Rašínové. Celý večer se vydařil 
i díky dobrému jídlu a pití, které obstarali paní Vávrová, man-
želé Škrabovi a pan Štětina. Všem uvedeným velmi děkujeme 
za pomoc a Vám všem za účast. 

za Spolek rodáků Mgr. Milena Škaloudová

pRáZDniny nA 
kopRníku
Dvě prázdninové akce se již stávají tradicí. Na za-
čátku prázdnin je to obnovená tradice pouťových 
posezení s hudbou. Letos sluníčko teplem nešet-
řilo a tak i v pozdních odpoledních hodinách bylo 
pěkné teploučko. Nápad připravit dětem bazén se 
setkal s velkým zadostiučiněním. Byť byl malý, děti 
se v něm pěkně vyřádily. Jak krásně se sedělo pod 
pergolou nebo na lavičkách v lesoparku. Přejme si, 
aby stále více lidí mělo chuť se setkávat se svými 
sousedy. Vždyť to kdysi k životu na venkově patřilo. 

Konec prázdnin byl pak věnován jen a pouze dě-
tem. Hasiči pro ně připravili opravdu pěkné odpo-
ledne. Děti probíhaly lesoparkem a vyhledávaly 
stanoviště, na kterých plnily zadané úkoly. Vymy-
šlené to měli pánové opravdu mnohdy zajímavě. 
Děti chodily na chůdách a nebylo to vůbec nic 
jednoduchého, házely petangue koulemi, teniso-
vým míčkem na cíl, střílely ze vzduchovky, těch 
stanovišť bylo víc, všechny vyjmenovávat nechci. 
U jedné se však zastavím. Děti dostaly na oči brýle 
do vody, do ruky badmintonovou pálku a vyrazily. 
Přeskočily nebo přelezly dvě lavičky, doběhly ke 
kbelíku s pěnou, do ní ponořily pálku, zvedly, za-
točily se a snad všem se podařilo vytvořit krásné, 
velké mýdlové bubliny. Zábava to byla vydařená. 
Odměnou byly nějaké drobnosti do školy, lasko-
miny a neodmyslitelně k odpoledni patřily i párky, 
které darovalo uzenářství U Bejrů, v rohlíku. Po 
skončení již jen netrpělivě vyhlížely ke Kněžmos-
tu. Čekaly na příjezd kněžmostských hasičů s je-
jich autem. Dočkaly se, auto přijelo, pan Orzech je 
nechal všechno důkladně prohlédnout a přišlo to, 
na co se asi těšily úplně nejvíc. Sprcha. Učily se 
jak držet hadici, aby jim neutekla, pochopitelně za 
pomoci dospělých. A protože opět sluníčko topilo 
vší svojí silou, tak byla sprcha pro děti příjemným 
osvěžením. To bylo křiku, výskotu, smíchu. Na-
konec odcházely domů snad všechny děti pěkně 
zmáčené. Díky SDH Koprník - Násedlnice to bylo 
opravdu vydařené odpoledne.  

Hana Bejrová
Koprník
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Nesmíme zapomenout na trénování těch nejmenších dětí 
z mateřské školy, na které myslíme a hledáme variantu tréno-
vání v samostatné kategorii pod vedením trenéra.

soustřeDění žáků   
tj sokol kněžMost   
– boZkov 2015
Fotbalový oddíl TJ Sokol Kněžmost uspořádal pro hráče žá-
kovských kategorií 4 denní soustředění. V termínu 20. 8. – 
23. 8. 2015 se krátké, ale zato intenzivnější fotbalové přípravy 
na novou sezónu zúčastnilo 13 hráčů mladších žáků, star-
ší a mladší přípravky. Na konci prázdnin, po dvou měsících 
bez fotbalu, se v krásném sportovním areálu Sokola Bozkov 
všichni s nadšením věnovali dalšímu zdokonalování svých 
fotbalových dovedností. K dispozici měli jak travnaté hřiště, 
tak univerzální hřiště s umělým povrchem. Program, sesta-
vený hlavním trenérem mladších žáků Zdeňkem Chlupem, 
vyplnil všechny dny soustředění do poslední minuty. Zákla-
dem byl samozřejmě fotbal, ale došlo i na různé soutěže, hry 
a zábavu.

FotbAlová MláDež 
v kněžMostě
Během uplynulých dvou let se díky spolupráci 
zdejších trenérů mládeže podařilo rozšířit člen-
skou základnu TJ Sokol Kněžmost. Vlídným pří-
stupem, pestrými tréninky, registrováním do celo-
ročních soutěží, letních i zimních turnajů jsme do 
týmu přilákali mnoho šikovných a nadaných dětí.

V minulosti zde fungovali pouze tzv. „minižáci“ 
a děti spolu hráli s rozdílem až několika let. Nyní 
mají hráči možnost nastoupit do zápasů a turnajů 
jejich příslušné věkové kategorii, což umožní doko-
nalejší osobnostní a fotbalový rozvoj.

Do nové fotbalové sezóny 2015/2016 proto vstu-
pujeme s týmem mladší přípravky (4+1), který po-
vede pan Jiří Vokál s panem Martinem Hybnerem, 
týmem starší přípravky (5+1), jež zpravidla trénuje 
se starším ročníkem mladších žáků (7+1), který 
vede Zdeněk Chlup. Tým mladších žáků (7+1), má 
za sebou dvoufázové letní tréninky a také nádher-
né letní soustředění, kde tým spolupracoval s vel-
kými kluby FK Semily, FK Turnov či FK Košťálov.
Do příštích let bychom rádi zvládli udržet všech-
ny věkové kategorie a znovu obnovit starší žáky. 
Trenéři vítají pomoc rodičů, nejlépe dlouhodobou 
spoluprací.
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Odjezd byl naplánován na čtvrtek 16. hodinu. Do Bozkova 
jsme dorazili kolem 17. hodiny. Po rychlém ubytování a krátké 
prohlídce areálu se všichni už přesunuli na kvalitní místní trav-
naté hřiště, kde je čekal, předem dohodnutý, přátelský fotbalo-
vý zápas s mladšími žáky Semil. Kvalitní soupeř prověřil naše 
mladé fotbalisty a vyrovnaný zápas byl výborným zahájením 
soustředění. 
Pátek začal hned po budíčku v 7 hodin rozcvičkou a krátkým 
fotbálkem na universálním hřišti s umělým povrchem. Den byl 
vyplněn dvěma kratšími tréninky, odpoledne turnajem v nohej-
bale a večer ještě stolní hry v klubovně. Na obědy a večeře se 
chodilo do místní oblíbené restaurace „Dřevěnka“.     
V sobotu nás čekal malý turnaj v nedalekých Semilech. Kvalitní 
soupeři, domácí Semily, Turnov a Košťálov prověřili důkladně 
připravenost všech hráčů a v posledním zápase turnaje byla 
již na všech vidět únava z náročného programu.  Odpoledne 
bylo proto vyhrazeno na zajímavé hry a soutěže, vhodné k od-
počinku. Na všech byl vidět dvoudenní náročný program, ale 
do soutěží dali všichni opět všechno.
V neděli dopoledne absolvovali všichni ještě zajímavý krátký 
fotbalový miniturnaj. Po obědě, došlo k závěrečnému hodno-
cení soustřední. Většina, příjemně unavená, se už těšila na 
odpolední odjezd domů.
Soustředění určitě splnilo svůj účel. Zaznamenali jsme i pozi-
tivní reakce od rodičů. Určitě přispělo k posílení vztahů v ko-
lektivu, posílení fotbalových dovedností, ale i celkové sportov-
ní zdatnosti. Pro některé to byla první taková zkušenost, prožili 
3 dny mimo domov, plné sportovních aktivit. Všichni to zvládli 
na výbornou a příjemně unaveni se vrátili v pořádku domů. 
Na financování soustředění se podíleli rodiče dětí, sportovní 
odbor Fügnerovi župy a TJ Sokol Kněžmost. Věříme, že se 
příští rok podaří uspořádat podobnou akci. Celá akce potvrdila 
dobrou práci v této věkové kategorii v Sokole. V současnosti 
je jen ve fotbalovém oddílu minižáků a žáků registrováno více 
než 40 dětí. Uvítáme však každého dalšího zájemce o fotbal.  
Děti od 5 let mohou kdykoliv, třeba jen na zkoušku, přijít na 
trénink. Nyní, tj. podzim 2015, jsou tréninky úterý a čtvrtek od 
16:00 na fotbalovém hřišti v Kněžmostě. 
Bavíme se fotbalem
Přijďte nás podpořit v některý z našich zápasů či turnajů

Mgr. Zdeněk Chlup, Martin Hybner, Jiří Vokál

nAše kRAjinA 
nevZkvétá!
Prohlášení jednoho z mála politiků, kterého jsem 
ochoten ještě si vážit, jsem upravil pro následující 
apel: jako příznivec krajiny domova nemohu dál při-
hlížet, jak naše krajina a příroda v ní degradují za 
převládajícího mlčení. Přijede-li člověk téměř kam-
koli jinam, nemůže si nevšimnout hrdosti místních 
lidí mimo jiné právě i na krajinu a všemožné rarity 
v ní. Pochopená a respektovaná křovištní stano-
viště, moudře zachovávané větrolamy, udržované 
cesty v krajině, péče o studánky stejně jako třeba 
ohledy k živočišstvu obhospodařované krajiny. 

Kam kroky namířit a jaký den vybrat k pozvání na 
Kněžmostsko posledních časů? 

Pavel Kverek
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kostela v Markvarticích. V letech 1418 - 1419 drží Rakov Heník 
z Chlumu a po něm jej získávají Zajícové z Haznburka a na Kos-
ti. A za jejich držení Rakova zaniká zdejší tvrz.
A nyní se dostáváme k záhadnému zápisu z obce Dehetnice 
z roku 1483. V něm se tvrdí, že zde vymírá rodina Příbkova 
z Býčiny. Obec Dehetnice, dnes Dehetník leží v sousedství 
obce Meziluže u Dobšic. Zápis je datován 90 let po smrti Příb-
ka z Rakova, o kterém dostupné dokumenty tvrdí, že zemřel 
mlád a bezdětný. Takže Příbek z Rakova musel mít mužského 
potomka. Ale s kým? Manželství s Jitkou zůstalo bezdětné, 
o předchozím manželství se dostupné dokumenty nezmiňují 
a tak zbývá poslední možnost - Příbek měl na Býčině levoboč-
ka, který po něm zdědil jméno Příbek a jeho potomci vymřeli 
roku 1483 v Dehetnici.
Vesnice kopRník leží na pravém břehu Kněžmostky, 2 km 
jihozápadně od Kněžmosta. Název obce Koprník pochází buď 
od rostliny koprníku štětinolistého, který v chladnějším období 
středověku rostl i v údolí Kněžmostky, nebo podle heraldické 
figury ve znaku Oldřicha z Koprníka - kopeníka. Je to odě-
nec, držící sekeru a kopí. Ten ze znaku Oldřicha z Koprníka 
drží sice jen sekeru, ale znak, který posuzoval heraldik, mohl 
být poškozený, kopí chybělo. Koprník štětinolistý dal i původní 
jméno Kněžmostce - Koprňka. Dnes roste jen v nejvýše polo-
žených mokřadech Krušných hor a Krkonoš.
Nejstarším známým majitelem Koprníka je Oldřich z Koprníka. 
Jediná zmínka o něm je z roku 1391. Kde stála na Koprní-
ce jeho tvrz, případně ves - nevíme. Nejpravděpodobnějším 
místem je podkovovitý oblouk mlýnského náhonu a nádržky 
mlýna. Nejstarší duby, které zpevňovaly hráz náhonu a nádrž-
ky jsou staré kolem 400 let (podle síly kmene), takže uvedené 
vodní dílo mohlo vzniknout nejdříve na přelomu 15. a 16. stole-
tí (kolem roku 1500). To ale není důvod, že tvrz, případně ves 
nemohla být chráněna vodou. Mezi silem a zaoranou Ctiměř-
skou cestou je dodnes mokřad, který napájel rybníček Jordá-
nek. Tento byl v louce mezi příjezdovou cestou k rybníku No-
vému (zbytek Ctiměřské cesty), silnicí na Koprník, současnou 
solární elektrárnou a elektrickým vedením 22 kilovoltů. A vo-
doteč z tohoto rybníčku mohla napájet obranné příkopy tvrze, 
případně i obce. Jediným důkazem, že v místě Koprníka bylo 
ve 14. století osídlení je baňatá silnostěnná bezuchá nádoba, 
zdobená trojhranným kolkem (řada trojúhelníkovitých vpichů, 
vyrytá do těla nádoby radélkem, podobným tomu, kterým se 
zdobí vánoční cukroví), nalezená na Koprníce a roku 1908 da-
rovaná řídícím učitelem školy v Kněžmostě Josefem Václavem 
Flanderkou škole v Bakově nad Jizerou.
Potomci Oldřicha z Koprníka se v 15. století vystěhovali do 
polského Krakova a jedním z potomků tohoto rodu je slavný 
hvězdář Mikoláš Koperník. Na jeho paměť umístil obecní úřad 
v Kněžmostě u bývalé hasičské zbrojnice jeho pamětní desku.
Co se týče Koprníka, písemné prameny se na dlouhou dobu 
odmlčují. Vesnice asi po odchodu potomků Oldřicha z Koprníka 
zanikla. Další zmínka o Koprníku je až z roku 1539, kdy zde Petr 
Vančura ze Řehnic a na Valečově má jen chalupy rybničné na 
Koprníce a na Písku (Písek je zaniklá vesnice, dnes je z něho 
jen samota u Motyčkových na břehu rybníka Nového). Držitelé 
uvedených chalup se starali o okolní rybníky. Když roku 1547 
připojil Markvart Vančura ze Řehnic Koprník ke svému panství 
Násedlnice, byly zde jen tři chalupy, dosud neobsazené.

Dějinné počátky 
Místních částí 
kněžMostA
Sloučená obec Kněžmost se skládá ze 14 místních 
částí. V tomto článku zmíním Býčinu a Koprník.
býčinA je kolonizační ves, založená kolem 
okrouhlé návsi na pravém břehu Boseňského po-
toka. Podle názvu Býčina, Bejčina se obyvatelé 
zaměřovali na chov hovězího dobytka. Zamok-
řené louky podél Boseňského potoka byly dobré 
pastviny. Nabízí se proto možnost, že Býčinu za-
ložili cisterciáci z Kláštera Hradiště, podobně jako 
založili ves Svijany, původně Sviňany za účelem 
chovu vepřů. Písemné doklady však pro tuto lo-
kaci (založení) chybí. Klášter sice v okolí Býčiny 
vlastnil rybníky, které roku 1358 opat Předbor po-
stoupil Haškovi ze Zvířetic spolu s dalšími pozem-
ky a obcemi na hranicích panství Zvířetic a kláš-
tera za ochranu jižní hranice klášterního panství. 
Jediným dokladem, že Býčina patřila klášteru je 
zlomek urbáře, datovaný k roku 1400, kde je Bý-
čina spolu s Jivinou a několika dalšími obcemi 
zapsána jako klášterní zboží. Na konci 14. století 
měli v Býčině a Lhoticích sídlit vladykové, jejichž 
jména se nezachovala. V případě Býčiny by mohlo 
jít o Příbka z Rakova. Jediné, co tohoto drobného 
šlechtice spojuje s Býčinou, je jméno rybníku Pří-
bek, (dnes zkomoleně Střípek) a ojedinělý zápis 
z obce Dehetnice u Dobšic, kde roku 1483 vymírá 
rodina Příbkova z Býčiny, otec, manželka Kateřina 
a jejich děti. Roku 1435 byla již Býčina rozdělena, 
dva kmetcí dvory (selské statky) patří ke Lhoticím 
a vlastní je Mikeš, řečený Mnich ze Lhotice. Roku 
1462 tyto dvory přešly pod Valečov.
příbkové z Rakova. Tento rod patří k drobné šlech-
tě a pochází z tvrze ve vsi Rakov. Ves leží na Jičín-
sku v polovině cesty mezi Sobotkou a Libání, dva 
km východně od Markvartic. První známý člen rodu 
je Dobeš z Rakova, který se poprvé připomíná roku 
1337. Dalším známým členem rodu je Dik z Rakova 
- otec Příbka a Ješka z Rakova. Ješek se připomí-
ná na Rakově roku 1380, Příbek se připomíná roku 
1393. Jeho manželkou se stává Jitka, dcera Berna-
ta z Valečova. A tehdy se pravděpodobně dostává 
na Býčinu. Dlouho zde ale nepobyl. Umírá již roku 
1393, mladý a bezdětný (alespoň podle dostup-
ných dokumentů). Jeho žena Jitka umírá roku 1395 
a panství prodala svému otci Bernatovi z Valečova. 
Příbkův bratr Ješek, majitel Rakova umírá asi také 
bezdětný, protože Rakov získávají také Valečovští 
z Valečova. Roku 1395 se Bernat z Valečova uvá-
dí jako patron kostela v sousedních Markvarticích. 
Vlastní též Jabkenice a Křinec. Když je roku 1407 
mrtev, panství získává Jan z Křince z rodu Vale-
čovských z Valečova a téhož roku podává kněze do 
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literatura: J. V. Šimák - Dějinné paměti okresu Mnichovohra-
dišťského - Mnichovo Hradiště 1917
Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království Českého - 
Mladoboleslavsko - díl 10, třetí nezměněné vydání, Praha 1997

Ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě

v pRAcovníM kolotoči
Teplé a hlavně suché léto nám dopomohlo ke sklizni řepky 
a pšenic opět jen ve dvou kombajnech na celou výměru! Tím 
nám začal ten správný kolotoč – podmítky, aplikace organic-
kých hnojiv, setí a ochrana nově zasetých porostů řepek, setí 
ozimých meziplodin, obnova několika trvalých travních porostů 
a za chvilku se k tomu přidá i setí pšenic a práce s tím spojené 
a sklizeň kukuřice.

Sice první polovina roku byla skoupá na srážky a přispěla 
k nižším výnosům, ale naštěstí se to na kvalitě tolik neprojevilo.
Teď můžeme jen doufat, že se nerozprší, abychom stačili skli-
dit kukuřici a nejen po ní zasít pšenici. Přece jen nás čeká opět 
přes 1000 hektarů.

Ing. Lenka Vélová
AgroVation, k.s.
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plán kultuRních A společenských Akcí 2015
říjen - pRosinec

Měsíc Datum
hodina Místo název akce

bližší informace
hlavní

pořadatel
kontaktní

osoba
spolupořadatel

účastník

říjen

3. 10. Bus Výlet po ČR SDH S L. Bartoň

10. 10. Důně Létání s draky PD P. Maleček

17. 10. 10 h Loučný mlýn Jezdecké hry JO M. Černý

28. 10. pomník u školy Den vzniku sam. českého státu obec KK M. Škaloudová Junák, SRPKO, 
PS

Bramborové hody Solínek J. Bartošová SDHSM

Posezení s lidovou písničkou Solínek J. Bartošová SDHSM

Zájezd
Kutná Hora – památka UNESCO SRPKO V. Honc

kostel Setkání s hudbou E.Griega SZK H. Bejrová

Podzimní vyrábění - Halloween TJ Sokol V. Pospíšil

31. 10. Hry a masky s Helloweenem OK L. Kilián

31. 10. Halloween SDH S L. Bartoň

listopad

14. 11. Důně Úklid lesoparku KŽP P. Maleček

21. 11. Posvícenské posezení OK L. Kilián

VU3V – Virtuální univerzita 3 věku OKK I. Cenefelsová

Týden knihoven
Cestopisná přednáška s Jiřím Márou
Pohádka pro děti

OKK I. Cenefelsová

Maraton čtení – autorská čtení OKK I. Cenefelsová

Senior klub - Podzimní  zahrada OKK I. Cenefelsová

28. 11. Rozsvícení ván. stromu SDH S L. Bartoň

Turnaj ve stolním tenisu SDH S L. Bartoň

29. 11.
16 h kostel 1. Adventní setkání

Česká mše vánoční J. J. Ryby
SZK H. Bejrová

29. 11. 17 h náměstí rozsvícení ván. Stromu, trh obec KK M. Škaloudová ZŠ, MŠ

29. 11. I. adventní setkání - rozsvícení vánočního stromu Solínek J. Bartošová SDHSM

Hubertské hody Solínek J. Bartošová SDHSM

Den pro dětskou knihu - Malované čtení  OKK I. Cenefelsová

Vyhodnocení nejaktivnějšího dětského čtenáře 
s nominací do SKIP OKK I. Cenefelsová

prosinec

5. 12. 16 h kostel 2. Adventní setkání - Mikuláš SZK H. Bejrová PS, DSČ

Adventní nebo Mikulášská zábava Solínek J. Bartošová SDHSM

5. 12. Mikulášská nadílka pro děti Solínek J. Bartošová SDHSM

6. 12. Posezení s lidovou písničkou - Mikulášská nadílka pro 
dříve narozené Solínek J. Bartošová SDHSM

Vánoční setkání SDH S L. Bartoň

13. 12. 16 h kostel 3. Adventní setkání SZK H. Bejrová PS, DSČ

20. 12. 16 h kostel 4. Adventní setkání SZK H. Bejrová PS, DSČ

20. 12. 17 h u kostela Narození Ježíška DSČ L. Bergmanová

Vánoční posezení OK H. Bejrová

Vánoční tvoření s dětmi OK R. Červená

24. 12. Důně Vánoční procházka PD P. Maleček

24. 12. 24 h kostel Půlnoční setkání SZK H. Bejrová PS, DSČ

26. 12. VII. Vánoční zpívání v soleckém kostele Solínek J. Bartošová SDHSM

Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise Solínek J. Bartošová SDHSM

31. 12. Výšlap na kráter Baba Solínek J. Bartošová SDHSM

31. 12. Silvestr v hasičárně Solínek J. Bartošová SDHSM

Zimní vyrábění TJ Sokol V. Pospíšil

31. 12. Silvestrovský výšlap k Suhrovickým rybníkům OK L. Kilián



společenská kRonikA

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2015

vydavatel: obec Kněžmost, IČ: 00238023 Adresa redakce: OÚ Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 
Kněžmost, tel.: 326 784 141, e-mail: redakce.zpravodaj@knezmost.cz. Redakční komise: Stanislava 
Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, Hana Prokorátová. tisk: MS Polygrafie s.r.o., 
Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz. náklad: 500 ks. Zdarma. Vychází 
čtvrtletně. povoleno: MK Praha, ev. č. MK ČR E 10400.

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři 
příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydá-
vání periodického tisku, Tiskový zákon. Vaše příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje obce Kněžmost 
zasílejte na adresu obecního úřadu nebo na e-mail: redakce.zpravodaj@knezmost.cz.

uzávěrka Zpravodaje obce kněžmost číslo 4/2015 je 8. 12. 2015

jubilea oslaví:

říjen 
92 Koloušková Miluše  Drhleny 
80 Najmanová Věra  Lítkovice
70 Péčová Marta  Úhelnice
65 Bergmanová Drahuše Kněžmost
65 Kratochvíl Stanislav  Kněžmost

listopad  
96 Cidlinská Jiřina  Chlumín
85 Vrabec Jiří  Úhelnice
85 Šimáčková Anna  Kněžmost
70 Vávra Josef  Kněžmost
70 Havlasová Marie  Solec
 
prosinec  
93 Nejedlý Václav  Kněžmost
80 Vobořil Antonín  Kněžmost
80 Kobrlová Jarmila  Kněžmost
70 Prokorátová Hana  Kněžmost

narodili se: 
02. 06. 2015 Feledik Matthias Srbsko
24. 06. 2015 Halbich Viktor Suhrovice
27. 06. 2015 Pánková Johana Kněžmost
17. 08. 2015 Pažoutová Veronika Kněžmost

Zemřeli:
08. 06. 2015 Halbichová Miluška Kněžmost
07. 07. 2015 Šavrda František Čížovka
06. 09. 2015 Pačes Zdeněk Kněžmost

Žádáme občany, aby narození dítěte do 15 dnů nahlásili 
na obecním úřadě (rodný list s sebou). Pokud si nepřejete 
být uvedeni v jubileích ve společenské kronice, oznamte 
tuto skutečnost redakční komisi.

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.


