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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, dovolte mi úvodem Vás seznámit se 
svým pohledem na dění kolem nás.   
V dnešním světě plném honby za rekordy a jedinečnostmi 
Vám chceme předkládat plnohodnotný Zpravodaj, ve kterém 
najdete seriózní a zajímavé informace. Určitě pozitivní je i fakt, 
že počet příspěvků má vzrůstající tendenci. Jsem přesvěd-
čen, že toto je jedna z cest, jak přispět k celkovému rozvoji 
našeho regionu. Chtějme, aby si každý uvědomoval svůj pro-
stor, respektoval a vážil si práce druhých, byl naplněn vstříc-
ností a ohleduplností. Je dobře, že současné trendy vyžadují 
od úřadů otevřenost a transparentnost. Důvěra veřejnosti je 
založena na informovanosti a zpřístupňování veřejné správy 
občanům. Informovaný občan se zajímá o svět kolem sebe, 
chce mít přehled o tom, co se děje s veřejnými prostředky, 
které ve formě daní a poplatků odvedl. Důraz je třeba klást na 
kvalitu a zodpovědnost. Teprve však vůle po naplnění těchto 
slov může přinést očekávaný výsledek. Jako s radostí vyhlížím 
příchod jara, tak i s nadějí a vírou ve schopnosti nás všech, 
přistupuji k řešení  každodenních problémů.

Ing. Karel Hlávka
místostarosta obce

co nÁs v bUDoUcnU 
ČekÁ A neMine
Je docela zajímavé se ohlédnout zpět, alespoň někdy. Já tak 
občas činím náhodou, když řeším témata na články do naše-
ho Zpravodaje. Tentokrát jsem zabrousil na konec roku 2008 
a nebylo to na škodu. Rychlost zapomínání je někdy neuvěři-
telná. Připomněl jsem si problémy, které jsme řešili při výstav-
bě sítí v lokalitě Západní, jak s lidmi, tak při samotné realizaci. 
Připomněl jsem si, kolik úsilí a peněz stálo odkanalizování této 
lokality. Rovněž jsem si připomněl, že jsme v tomto roce začali 
řešit rozšíření MŠ. To se nakonec podařilo a v přístavbě našly 
útočiště další tři desítky předškolních dětí. 
Také jsme mnoho plánů a záměrů realizovat nezvládli, třeba 
sportovní hřiště u školy. To stále považuji za jednu z priorit, 
především z důvodů bezpečnosti dětí a také kvality výuky 

tělesné výchovy. Zateplení MŠ se povede snad 
na třetí pokus v letošním roce. Jestli mi to článek 
připomněl dobře, tak už tenkrát začaly poměrně 
značné problémy s prosazováním investic přes 
zájmy fyzických osob. Vím, že ani dříve to nebylo 
úplně jednoduché, ale to, co se začíná dít v dnešní 
době, považuji za opravdu neuvěřitelné, příkladů 
by bylo několik, ale nebudu je zbytečně rozvádět.
Rád bych ovšem zmínil některé zásadní akce, 
které se odehrají v letošním roce. Tou bezespo-
ru nejdůležitější je vybudování přivaděče vodovo-
du společností VaK Mladá Boleslav a tím pádem 
v dohledné době napojení celého skupinového vo-
dovodu Kněžmost na vysoce kvalitní vodu z Reč-
kova. Je to jedno z nejzásadnějších rozhodnutí 
minulého zastupitelstva a obec musí na tuto akci 
přispět téměř 7,5 miliony korun. Tedy téměř 50 % 
z její celkové výše.
Dalším zásadním výdajem je doplacení akce „Re-
konstrukce komunikací v obci Kněžmost“, tj. komu-
nikace okolo hřiště a mateřské školy. Celá akce 
stála více než 9 milionů korun a obec musí ze své-
ho rozpočtu doplatit téměř 3,5 milionu.
V této lokalitě ještě zůstaneme a to z důvodu po-
slední větší akce, kterou jsem již zmínil výše. Tou 
je zateplení budovy mateřské školy včetně výmě-
ny oken a realizace propojení obou budov. Celá 
tato akce by měla přijít na zhruba 6 milionů ko-
run a dotace by měla pokrýt necelou polovinu této 
spojené investice.
Všechny tyto předpokládané akce nás donutily 
přijmout úvěrový rámec ve výši 10 milionů korun. 
Částečně i proto, že jsme nerealizovali menší úvěr 
na komunikace, který byl plánován v minulém roz-
počtu. Věřím, že se v příštím roce, který bude mu-
set být na investice znatelně chudší, podaří tento 
úvěr postupně splácet tak, aby příliš nezatěžoval 
budoucí fungování naší obce.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce

ZpRÁvY Z RADnice 
Koncem 2. čtvrtletí letošního roku dojde k zahájení 
prací na zateplení objektu mateřské školy, které při-
nese snížení energetické náročnosti objektu resp. 
nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků 
vynakládaných na provoz. V této souvislosti bu-
dou vyměněna stará a nevyhovující dřevěná okna 
a vstupní dveře a spolu s instalací zateplovacího 
systému bude nově řešena i barevná úprava fasá-
dy. O aktuálním stavu příprav a průběhu následné 
realizace budou občané včas informováni. Zastu-
pitelstvo obce Kněžmost schvaluje na základě 
provedeného výběrového zřízení ze dne 6. 1. 2015 
zhotovitele investiční akce „Zateplení budovy MŠ MŠ Kněžmost - současný stav
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v Kněžmostě“ společnost SPIDERS s.r.o., IČ 272 
90 581, Vesec 344, 463 03 Liberec 25, a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem 
na provedení stavebních prací – provedení zatep-
lení fasády budovy mateřské školy včetně výměny 
výplní okenních otvorů a vstupních dveří, na adre-
se Kněžmost, Sokolská 219, za nabídkovou cenu 
ve výši 5 276 561,18 Kč (vč. DPH) a 5% rozpočtové 
rezervy.
Dne 5. března 2015 byly slavnostně otevřeny 
místní komunikace v ulicích Sokolská, Za Soko-
lovnou, Za Hřištěm a Spojovací. Obec Kněžmost 
realizovala projekt „Rekonstrukce místních komu-
nikací v obci Kněžmost“ s využitím dotace z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy. 
Na celkových investičních výdajích, které činily 
9,0 mil. Kč, se bude ROP Střední Čechy podílet 
dotací ve výši 5,6 mil. Kč. Cílem projektu bylo pro-
vést kompletní rekonstrukci komunikací v celko-
vé délce 568 metrů, zajistit přímé napojení lokalit 
se 7 objekty určenými pro vzdělávání a objekty 
veřejných služeb, zkvalitnit napojení na silnici II. 
třídy č. II/268, zvýšit únosnost komunikace, reali-
zovat opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu, 
realizovat opatření snižujících dopady provozu 
na ekosystémy (snížení prašnosti), realizovat 
úpravy frekventovaných komunikací s vazbou na 
snižování nepříznivých dopadů dopravy na oby-
vatelstvo (snížení hlukové zátěže obyvatelstva), 
vybudovat zařízení pro zlepšení pohybu osob se 
sníženou mobilitou, modernizovat dopravní zna-
čení v lokalitě a využít recyklované materiály při 
výstavbě.

Foto: Zdroj: www.ropstrednicechy.cz

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR a státní 
dotace ve výši max. 1 582 587,80 Kč, vše na akci 
„Svážíme bioodpad z obce Kněžmost“, a dále 
schvaluje uzavření smlouvy č. 14187504 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci operačního programu Životní 
prostředí mezi obcí a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, IČ: 00020729, se síd-
lem Praha 11, Kaplanova 1931/1.

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje zastupitele/ku paní Hanu 
Bejrovou, pana Ing. Karla Hlávku a paní Mgr. Milenu Škaloudo-
vou, DiS., pro vítání občánků ve volebním období 2014 - 2018 
a dále stanovuje, že jmenovaní mohou při příležitosti konání 
vítání občánků užívat závěsný odznak.

kUltURní 
A spoleČenské Akce 
v kněžMostě 
v Roce 2015 
Kulturní komise Rady obce Kněžmost připravila kalendář kul-
turních a společenských akcí, které se budou konat v Kněž-
mostě a okolních osadách v roce 2015. Organizátorem části 
těchto akcí bude kulturní komise, další akce se budou konat 
v rámci aktivit jednotlivých spolků a organizací. V tomto čísle 
Zpravodaje obce Kněžmost vám nabízíme přehled kulturních 
a společenských akcí na 2. a 3. čtvrtletí letošního roku. Tento 
seznam není závazný, některé akce se nemusí z nejrůznějších 
důvodů konat, jiné mohou být naopak v průběhu roku doplně-
ny. Vždy před akcí budete podrobněji informováni místním roz-
hlasem a pomocí plakátů. Doufáme, že svou účastí podpoříte 
společenský život v naší obci. 

za Kulturní komisi Rady obce Kněžmost
Mgr. Milena Škaloudová, DiS.

RADnice
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plÁn kUltURních A spoleČenských Akcí 
duben – červen 2015

M
ěs

íc Datum
hodina Místo název akce

bližší informace
hlavní

pořadatel
spolupořadatel

účastník

D
U

b
e

n

1. 4., 17 h. Škola Přednáška
P. Kverek o přírodě Kněžmostska SRPKO

5. 4., 14 h. Kostel Kněžmost Velikonoční setkání 
Vivaldi, Händl, Bach, Pergolesi SZK

5. 4., 15 h. Náměstí 
Kněžmost Velikonoční jarmark obec KK

7. 4.
10 h.
17 h.

Kostel Kněžmost

Výstava k výročí 600 let od upálení Mistra 
Jana Husa
v 10:00 pro ZŠ
v 17:00 pro veřejnost

OKK PS

12. 4., 18 h. Škola Scénické čtení - Legenda H+Z OKK
30. 4. Kněžmost Pálení čarodějnic, lampiónový průvod obec KK SDHK, DSČ
30. 4. Koprník Pálení čarodějnic OK
30. 4. Suhrovice Pálení čarodějnic SDH S

Knihovna Senior klub – Plavání, Péče o tělo, 
Jak správně používat turistické hůlky OKK

Knihovna Pohádka trochu jinak – keramická dílna pro 
nejmenší OKK

7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Knihovna Rukodělná dílna tety Fialky OKK

k
v

ě
te

n

1. 5. Koprník Májová veselice OK
1. 5. Suhrovice Prvomájový průvod Českým rájem SDH S

Koprník Navázání přátelských kontaktů s osadou 
Koperniki v Polsku OK

8. 5. Pomník 
u školy Den vítězství - kladení věnců obec KK Junák, SRPKO, 

PS
9. 5. Solec VII. Solecká motoriáda Solínek SDH SM

Solec Posezení s lidovou písničkou Solínek SDH SM
19. 5.  9.30 h. Knihovna Pasování čtenářů OKK
23. 5., 10 h. Loučný mlýn Den koní JO

29. 5. Kostel Kněžmost Noc kostelů SZK
Knihovna Senior klub - Plavání OKK

5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.

Knihovna Rukodělná dílna tety Fialky OKK

Č
e

R
v

e
n

13. 6. Solec VII. Dětský den Solínek SDHSM

20. 6. Kostel Kněžmost Vernisáž výstavy „Antonín Dvořák“ SZK
Sokolovna Letní vyrábění TJ Sokol

20. 6. Důně Psí kusy – psi s lidmi v lesoparku PD
26. 6. Hřiště Dětský den TJ Sokol

Drhleny Hasičská soutěž pro mladé hasiče SDH S

do září Informační 
středisko Výstava Dětská železnice, Region Kněžmost IS
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červenec – září 2015

M
ěs

íc Datum
hodina Místo název akce

bližší informace
hlavní

pořadatel
spolupořadatel

účastník

Č
e

R
v

e
n

e
c

4. 7. Koprník Pouťové posezení s hudbou OK
Koprník Prázdninové toulky Českým rájem OK

11. 7. Kostel Kněžmost Pouťové setkání SZK

11. 7. Náměstí 
Kněžmost Pouť obec KK DSČ

11. 7. Suhrovice Turnaj ve stolním tenisu SDH S

25. 7. ulice K Důním 
K Cihelně

Přátelský Kněžmost
Setkání v ulici K Důním SRPKO PS, DSČ

13. - 17. 7. Loučný mlýn Příměstský tábor JO
25. 7. - 1. 8. Loučný mlýn Pobytový tábor JO

10. 8. - 14. 8. Loučný mlýn Příměstský tábor JO

s
R

p
e

n

16. 8. Solec Pouťový koncert pod Javorem Solínek SDH SM

22. 8., 19 h. Tyres Kněžmost Posvícení
Cimbálová muzika Dukát SRPKO DSČ

24. - 28. 8. Loučný mlýn Příměstský tábor JO
29. 8. Hřiště Kněžmost Taneční zábava TJ Sokol
29. 8. Důně Důníček  - Důně pro děti PD

Náměstí 
Kněžmost Výlet na koloběžce - 3. ročník IS

Koprník Posezení s grilováním OK
Koprník Prázdninové toulky Českým rájem OK

29. 8. Suhrovice Loučení s prázdninami SDH S
30. 8. Zakončení prázdnin SDH KN

ZÁ
Ř

í

5. 9. Kněžmost Dětský den u Hasičárny SDH K

12. 9., 15 h. Kostel Kněžmost Výročí vysvěcení kostela ukončení výstavy 
A. D. smyčcové kvarteto SZK

19. 9. Informační 
středisko

Výstava fotografií škol, ve kterých se učili 
naši předkové.  Doprovodný program SRPKO DSČ

19. 9. Drhleny Hasičská soutěž požárních stříkaček PS8 SDH S
Solec Stezka odvahy pro děti - loučení s létem Solínek SDH SM
Obecní Knihovna Senior klub - Plavání OKK

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách spolků, obce Kněžmost nebo Novinkách z Kněžmostska.

seznam pořadatelů

osady, spolky a organizace Zkratka

Kulturní komise Rady obce Kněžmost KK

Komise pro životní prostředí Rady obce Kněžmost KŽP

Obecní knihovna Kněžmost OKK

Informační středisko Kněžmost IS

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí SRPKO

Solínek Solínek

Sbor dobrovolných hasičů Solec - Malobratřice SDH SM

TJ Sokol Kněžmost TJ Sokol

Spolek pro záchranu kostela sv. Fr. Serafínského SZK

Přátelé Důní PD

Junák Junák

Divadelní spolek Človíček všem DSČ

Pěvecký spolek PS

Jezdecký oddíl Žantov JO

Obec Koprník OK

Sbor dobrovolných hasičů Koprník a Násedlnice SDH KN

Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ

Základní škola, mateřská škola ZŠ, MŠ

Myslivecké sdružení Kněžmost MSK

Sbor dobrovolných hasičů Kněžmost SDH K

Sbor dobrovolných hasičů Suhrovice SDH S
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ZÁpis Do 1. tŘíDY 
V úterý 3. února přišli předškoláci, naši budoucí 
prvňáčci, k zápisu. Ve škole na ně čekaly paní uči-
telky a žáci 8. třídy pro všechny připravili občerst-
vení a zájemce provedli po škole. Předškoláci uká-
zali, že jsou na školu dobře připraveni a my už se 
na ně všichni těšíme. 

Mgr. Michaela Černá

kARnevAl 
Jako každý rok si i letos připravila 5. třída pro 
své spolužáky z 1. stupně krásné soutěže. Téměř 
všichni si karneval užili a už se těší na další rok. 

Mgr. Michaela Černá

velkÁ filMovÁ 
soUtěž 
Tato soutěž probíhala během vánočních prázd-
nin. Mohli se do ní zapojit žáci druhého stupně, 
sledováním a následným vypracováním otázek 
k jednotlivým dílům minisérie o Angelice. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 19 soutěžících. Plný počet 
bodů – tj. všechny správné odpovědi, měli pouze 
3 účastníci. Ti potom losovali o 1. - 3. místo. Vítěz-
kou se stala Tereza Malíková ze 7. třídy a obdržela 
nákupní poukázku na oblečení v hodnotě 500 Kč. 
Druhé místo získal Jaroslav Krček, také ze 7. tří-

Akce 
ZÁklADní školY  

lYžAŘský výcvik 
V prosinci 2014 jsme museli lyžařský zájezd zrušit, protože nám 
příroda nepřála. Na počátku letošního března bylo naštěstí vše 
jinak. Sněhu byl dostatek a počasí nám přálo. Na chatu Lenoch 
(Studenov, Rokytnice nad Jizerou) jsme dorazili v neděli večer 
a těšili se na pondělní lyžování. V pondělí ráno jsme nevěřili 
svým očím. Lilo jako z konve, a tak jsme operativně zařadili do 
dopoledního programu přednášku o lyžařské výzbroji a výstro-
ji. Sotva přednáška skončila, počasí se umoudřilo a mohli jsme 
začít s výcvikem. Následovalo klasické rozřazení do družstev 
a pak už výcvik v jednotlivých skupinách. Všechna družstva 
absolvovala jeden půlden na běžkách a také závěrečný závod 
v „obřím“ slalomu. Ve čtvrtek večer jsme vše vyhodnotili a nej-
lepší lyžaře a absolventy kurzu ocenili. V pátek dopoledne jsme 
si naposled zalyžovali a odpoledne se vrátili do Kněžmosta. 
Závěrem musíme poděkovat panu Michalu Banýrovi (majitel 
penzionu Lenoch), že se o nás dobře staral a že jídlo bylo opět 
výborné a podávané v dostatečném množství. Také musíme 
pochválit naše děti, že se dobře chovaly a rozhodně nám ostu-
du neudělaly.

Mgr. Jiří Lehečka

Na fotografii vítězky obřího slalomu zleva, první místo – 
Tereza Svobodová, druhé místo – Adéla Krejčíková a třetí 
místo mezi děvčaty – Adéla Bejrová
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dy a jeho nákupní poukázka měla hodnotu 300 Kč 
a třetí místo připadlo Kristýně Trojánkové z 8. třídy 
a k němu poukázka v hodnotě 200 Kč. Děkujeme 
všem soutěžícím za účast.

Mgr. Alena Brixí

AtoMY A MolekUlY 
Učivo obsahující pojmy atomy a molekuly si ze ško-
ly pamatují asi všichni. Žáci 8. třídy si však poprvé 
vyzkoušeli molekulové stavebnice, které usnadňují 
pochopit toto učivo, neboť si každý může zadanou 
molekulu vymodelovat a odvodit tak počet atomů 
a prvků, které ji tvoří.

Mgr. Alena Brixí

nÁvštěvA 
DivADlA spejblA 
A hURvínkA 

Dne 25. 2. 2015 navštívili žáci prvních tříd divadelní představení 
Hurvínkova nebesíčka v divadle S + H v Praze. Vtipné a záro-
veň poučné představení děti nadchlo. Z divadla si odnesly nejen 
zážitky, ale i drobné upomínkové předměty. Odpoledne čekala 
děti exkurze do planetária. Nejprve mohly vidět naučný program 
O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách a nakonec si se zájmem 
prohlédly expozici o vesmíru. Výlet do Prahy se všem moc líbil.

Mgr. Květa Bartoňová, Mgr. Aneta Šoltysová

spAní žÁků 5. tŘíDY ve 
škole 
Ve středu odpoledne 4. března jsme se všichni sešli ve ško-
le, abychom zahájili naše „noční dobrodružství“. Nejdříve jsme 
se pustili do přípravy večeře. Jídla bylo opravdu dost a zbylo 
i na čtvrteční snídani a svačinu.  Každý využil volný čas podle 
svého  - sledování filmu, hraní různých her, nebo jen tak popo-
vídání s kamarády. Po večeři jsme si v  tělocvičně zahráli fot-
bal a florbal. Zbyl čas i na oblíbenou mrkanou. Pak už vypukla 
příprava na spaní. Únava se u dětí vůbec neprojevila a usnout 
byl opravdu nadlidský výkon (některé usnuly až v ranních hodi-
nách). Hodně se povídalo a smálo. I když to bylo ve čtvrtek pro 
všechny náročnější, tak jsme si to moc užili. Už se moc těšíme 
na další společný zážitek a určitě tuto akci ještě zopakujeme.

Mgr. Květa Havlíková a žáci 5. třídy

Akce 
MAteŘské školY 

MAlí lYžAŘi 
„Dopřejte svým dětem to nejlepší, než vám vyrostou!“

Motto p. Filipa Zemana, šéfa agentury Sport Kids.  

Dne 12. 1. 2015 jsme s 20ti dětmi (12 z MŠ a 8 ze ZŠ) odjeli na 
týdenní lyžařský kurz do Špindlerova Mlýna. Ubytovali jsme se 
v chatě u Novotných blízko lyžařského vleku „Stoh“. Milá paní 
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ZiMní pŘípRAvA 
tj sokolA 
kněžMost 
Uplynul rok od nového trenérského obsazení 
u nejmladších mládežnických kategorií TJ Sokola 
Kněžmost. Došlo k rozdělení „minižáků“ na mladší 
a starší přípravku. Mladší přípravku začal tréno-
vat pan Jiří Vokál společně s Martinem Hybnerem 
a starší přípravku Zdeněk Chlup s pomocí pana Mi-
chala Volfa. Tento příspěvek se týká zimní přípravy 
starší přípravky TJ Sokola Kněžmost. 
V zimní přípravě i nadále přistupujeme v tréninku 
s hlavními principy a zásadami coerver coaching. 
Tento způsob trénování se stal základem pro nej-
vyspělejší mládežnické kluby u nás i v celé Evropě. 
Snahou je naučení a zdokonalení základních fotba-
lových i všeobecných a všestranných pohybových 
dovedností jednotlivců. Prohloubení individuálních 
činností jednotlivce jako je maximální kontrola 
míče, ballmastery – mistrovství na míči, receiving 
- přijímání míče, passing – správné odehrání, ale 
také základní pohybová a atletická průprava, men-
tální trénink, různé druhy kliček a fint. V zimním ob-
dobí jsme trénovali 3krát týdně a do tréninků jsme 
také zapojili gymnastickou průpravu a prvky z bo-
jových umění Kempo Ryute a to z důvodu zlepšení 
celkové motoriky pohybového aparátu, orientace 
v prostoru a uvolnění a zrychlení pohybů těla.

Značnou porci tréninků jsme také doplnili velmi 
kvalitními turnaji a přátelskými zápasy. Některé 
z turnajů:

1)  7. 12. 2014 Bělá pod Bezdězem – 5. místo
2)  31. 1. 2015 Lázně Bělohrad – 4. místo (velmi 

kvalitně obsazený turnaj: TJ Sokol Kněžmost: 
FC Hradec Králové 3:2, TJ Sokol Kněžmost: 
FK Lázně Bělohrad 4:0, TJ Sokol Kněžmost: 
Jiskra Hořice 3:2)

3)  1. 2. 2015 Bělá pod Bezdězem – 1. místo (TJ 
Sokol Kněžmost: FC Sporting Mladá Bole-
slav 3:1, TJ Sokol Kněžmost: SK Kosmonosy 
2:0, TJ Sokol Kněžmost: SK VTJ Rapid Li-
berec 0:0 /p. 2:1/, TJ Sokol Kněžmost: MSK 
– Mnichovo Hradiště 1:0)

Novotná nám připravovala domácí pochoutky a šťávičky, ovo-
ce a zeleniny měly děti bohatě několikrát denně. Letos to byl 
druhý ročník, kdy jsme dětem umožnili získat základní lyžař-
ské dovednosti pod vedením zkušených instruktorů z agentu-
ry Sport Kids. Ti si děti první den rozdělili podle schopností do 
skupin. První, lepší skupina dětí, šla hned na svah s pomou. 
Začátky nebyly jednoduché, jak při jízdě na vleku (jen každé 
třetí dítě bylo schopno vyjet alespoň do poloviny kopce), tak 
při jízdě dolů. Pádů bylo nepočítaně a i vstávání opět do sto-
je byl výkon. Druhá skupina se snažila ovládat zprvu jednu 
lyži chůzí mezi překážkami, poté šla na svah s pohyblivým 
kobercem, kde se dětem trpělivě individuálně instruktoři vě-
novali. Zejména s dětmi, které stály na lyžích poprvé, to byla 
mravenčí práce. 
Kromě lyžování byl pro děti připraven další zajímavý program. 
Jednou to bylo zdolávání svahu na lopatách, což se dětem 
moc líbilo, hlavně pro to, že u nás sníh není a zimních rado-
vánek si děti moc neužijí. Diskotéka měla u dětí také velký 
úspěch – zasoutěžily si jako jednotlivci i ve dvojicích, zatančily 
si choreografii na písně Pavla Nováka a kdo tanečky neznal, 
tak se naučil. Velkým překvapením a zážitkem byla pro děti 
jízda psím spřežením. Děti byly po dvou zazipnuty do vaku na 
saních a zkušený musher je povozil pohádkově zasněženým 
lesem. Poslední večer, kdy už byla tma, nás p. Zeman pozval 
před chatu a uspořádal pro nás na rozloučenou ohňostroj. Byl 
to milý okamžik a my všichni jsme na pana Zemana zavolali 
„Děkujeme“!!!

A nastal poslední den lyžování. Na tento den jsme pozvali rodi-
če, protože po rozlyžování byly vyhlášeny lyžařské závody. Děti 
ze sebe vydaly co mohly, možná to bylo atmosférou závodů, 
možná tím, že přijeli rodiče. Každopádně když porovnám první 
a poslední den, tak je to neuvěřitelné – s přehledem vybíraly 
zatáčky a dokonce zvládly skok na skokánku. Třešničkou na 
dortu pak bylo slavnostní vyhlášení a ocenění všech závodníků 
a povzbuzování pana Zemana k lásce ke sportu. 
Panu Zemanovi a jeho týmu děkujeme nejen za ohňostroj, ale 
za celý příjemně prožitý týden plný zážitků. Děkuji i Bc. Lucii 
Bejrové a Denise Konopkové za nadšení, přístup k dětem a vy-
tvoření sportovní atmosféry. 

Květa Kobrlová
vedoucí učitelka MŠ
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1.  TJ Sokol Kněžmost – starší přípravka (ročník 
2004 - 2005)

2.  Mnichovohradišťský SK

3.  Výběr OFS Ml. Boleslav 

4.  VTJ Rapid Liberec

5.  FK Dobrovice

6.  SK Kosmonosy B

7.  FC Sporting Ml. Boleslav 

8.  SK Kosmonosy A

4)  21. 2. 2015 FK Dolní Bousov – 3. místo (za-
členění mladších hráčů a hráčky z mladší 
přípravky)

5)  1. 3. 2015 Bělá pod Bezdězem – 4. místo

6)  7. 3. 2015 Zákupy – 3. místo (obsazení kva-
litním týmem z fotbalové akademie FAŠF - 
Varnsdorf)

7)  28. 3. 2015 chystaný turnaj v hale BIOS Mni-
chovo Hradiště 

Průměrný odehraný čas v jednotlivých turnajích 
105 – 120 minut. V turnajích bylo znát prokazatelné 
zlepšení hráčů jako jednotlivců i celého týmu. Síla 
na míči, rychlá a přesná kombinace a pěkné fotba-
lové momenty. Na turnajích jsme se pyšnili výbor-
nou defenzivní prací a dokázali jsme, že můžeme 
konkurovat i ligovým mládežnickým klubům, z če-
hož jsme byli velmi překvapeni a spokojeni.
Počátkem jara se začneme připravovat na novou 
soutěž mladších žáků, která poprvé a ojediněle 
vznikne i zde v Kněžmostu. Začneme hrát na vět-
ším hřišti a budeme potřebovat veškerou podporu 
a domácí fanoušky. Rozšiřujeme tým, chystáme 
letní fotbalový mini kemp, soustředění, chceme se 
bavit fotbalem. 
Sledujte stránky http://www.sokol.knezmost.cz/ 
sekci minižáky, podpořte nás na některém z našich 
zápasů či turnajů, odvděčíme se krásnými fotbalo-
vými momenty.

Trenér starší přípravky TJ Sokola Kněžmost
Mgr. Zdeněk Chlup

osMý ples je 
Úspěšně ZA nÁMi 
Tradiční ples SRPŠ se konal poslední únorový den. 
Tato velmi oblíbená akce má stoupající návštěv-
nost, proto jsme letos poprvé využili pro plesající 
hosty i prostory restaurace. K tanci i poslechu za-
hrálo stejně jako vloni seskupení Joyband. Klasika 
střídala moderní písničky, každý si mohl najít to své 
a využít taneční parket. Opět byl připravený také 
bohatý a zábavný doprovodný program. 

Jako každý rok bylo jedno z čísel – břišní tanec – v kompetenci 
školy a jejích žákyň. Anežka Bergmanová s Adélkou Krejčíko-
vou a pak i Kristýna Trojánková, předvedly moc hezká vystou-
pení. Také Anička Štučková a Adam Zítka z TK Rytmus Bakov, 
zatancovali úžasně. Tentokrát jsme měli možnost vidět latinsko-
-americké tance a pak jako překvapení také 1,5 minuty trvající 
číslo na hudbu Piráti z Karibiku. Večer ubíhal velmi rychle, před 
půlnocí tradičně vystoupilo Divadélko Človíček s nově nacviče-
nou scénkou na téma: Zpívá celá rodina. Nechyběl humor, ani 
dobré herecké výkony. Ples se celkově vyvedl. 

Vždy je co zlepšovat a zdokonalovat, takže už se těšíme na 
příští rok! Termín už známe: 5. 3. 2016. Na závěr bych chtěla 
moc poděkovat paní Evě Pospíšilové za neutuchající energii, 
se kterou se vrhla do velké části úkolů spojených s plesem, 
paní Šárce Svobodové za výzdobu sálu i za moderování plesu, 
paní Janě Kubové za významnou pomoc spojenou s tombolou 
a samozřejmě také všem dalším organizátorům. Velké podě-
kování patří sponzorům, kteří nám každoročně umožní nabíd-
nout bohatou tombolu a získat tak nemalou částku do rozpočtu 
SRPŠ. Letošní ples si vzal za úkol vydělat na projektor a pro-
mítací plátno do školní auly. Výtěžek okolo 30.000 Kč nám to 
jistě dovolí. Děkuji.

Mgr. Kateřina Pospíšilová

sponZoŘi 8. ples sRpš 
AgroVation Kněžmost k. s. (věcné dary), Autodoprava, p. Nevo-
le (věcný dar), Broker Consulting, a. s., p. Hušek (věcné dary), 
Dobiáš spol. s r. o. (poukazy na odběr zboží 4 x 1.000 Kč), 
ELKO Hofmann (věcné dary), Farid Comercia s. r. o. (věcné 
dary), Fotovoltaika Koštíř, Koprník (2.000 Kč), HERNGROUP 
s. r. o., Ing. Nikodem (1.000 Kč), Iveta Palaštuková (dorty), 
Jezdecký oddíl Sobotka, Mgr. Brixí (věcné dary), Kadeřnictví 
Klára, Turnov (poukazy na služby), Kautex Textron Bohemia, 
spol. s r. o. (věcné dary), Kofola, pí. Brothánková (věcné dary), 
Korunní, p. Eysselt (věcné dary), Kosmetika pí. Lejsková (po-
ukazy, věcné dary), Kovovýroba Pokorný, Býčina (1.000 Kč), 
Květinka pí. Mrázová, Mn. Hradiště (věcné dary), Lenka Berg-
manová (věcné dary), LIPRACO s. r. o., p. Jancák (2.000 Kč), 
Lucie Kobrlová (rolády), Manikúra, pedikúra, kosmetika Lada 
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Charvátová (poukazy na služby), Manželé Kubovi (věcné dary), 
Manželé Šenkýřovi (finanční dar), Podlipský kovovýroba (1.000 
Kč), Pokrývačské práce, p. Volf (2.000 Kč), Průmyslové zboží, 
p. Kobrle (věcné dary), RPS, p. Báček (2.000 Kč), Řeznictví 
a uzenářství, p. Kobrle (věcné dary), SBA Expert, a.s., p. Naj-
man (věcné dary), TIPSPORT, p. Pavlíček (věcný dar), Truhlář-
ství TRUKO Kočiš (věcné dary), Umělecké kovářství, p. Kverek 
(věcný dar), Uzenářství Bejr (věcné dary), Zahradnictví AGar-
den Boseň (věcné dary), Zakázkové šití – Iva Rejzková (pou-
kazy na služby).

Zš kněžMost ZvítěZilA 
v okRskovéM kole 
všestRAnné soUtěže - 
ZiMní víceboj 2015 
Dne 27. 1. 2015 jsme s žáky I. stupně naší školy nastoupili do 
úvodního kola zimního víceboje, ve kterém jsme chtěli obhájit 
prvenství z minulého ročníku. Tato soutěž se skládala z osmi 
disciplín (šplh na tyči, člunkový běh, hod medicinbalem, skok 
do dálky z místa, hody míčem o stěnu, švihadlo, výskoky na 
bednu a leh-sed). Každá ze škol mohla do závodu do každé 
kategorie nominovat maximálně dva jednotlivce. V kategorii 
mladších žákyň (1. - 3. třída) nás reprezentovaly Barbora Po-
spíšilová a Pavlína Krčková, v kategorii mladších žáků (1. - 3. 
třída) nastoupili Vojtěch Pažout a Matyáš Louda, v kategorii 
starších žákyň (4. - 5. třída) Kateřina Zimová a Klára Vostatko-
vá a do kategorie starších žáků (4. - 5. třída) se nominovali Jan 
Hušek a Ondřej Svoboda. 
Do závodu jsme se opět vydali se značnou porcí přípravy v tré-
ninku atletického kroužku, tělesné výchovy či individuálních 
školních tréninků ve volném čase žáků. Naše závodníky též 
doprovázela obrovská chuť po soutěžení a pocitu vítězství. 
Každá z našich dvojic dané kategorie vždy nastoupila k jiné 
disciplíně a poměřovala své síly s ostatními závodníky jiných 
škol. Po skončení disciplíny se žáci na jednotlivých stanovištích 
vystřídali.  Našimi soupeři byli: ZŠ Kosmonosy, 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště, 2. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Bakov nad Jizerou a ZŠ 
Bělá pod Bezdězem. Hodnocení mělo nastat v rámci jednotliv-
ců, ale také především za celý školní tým. Každý ze závodníků 
podle svého výkonu získal určený počet bodů, kterými mohl 
přispět do celkového počtu bodů za tým školy. Po prvních dvou 
disciplínách a průběžném součtu všech bodů jsme se nachá-
zeli na pěkném třetím místě. To však našim žákům nestačilo 
a rozhodli se vydat vše ze svých sil. Po čtvrté disciplíně jsme 
se o čelo tabulky rvali už jen s týmy 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, 
ZŠ Kosmonosy a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. Po šesté disciplíně 
jsme se již s náskokem více jak sta bodů ujali vedení v celé 
soutěži. Sálem tělocvičny Sokola v Bakově nad Jizerou se roz-
léhalo: „Ona to zase vyhraje ta škola z Kněžmosta…“. Všichni 
jsme moc chtěli vyhrát. Věděli jsme, že s výsledkem se stá-
le nemůžeme uspokojit a nadále musíme ze všech sil bojovat 
o vítězství a do každé disciplíny vložit své maximum. Naši žáci 
předváděli nádherné výkony ve všech disciplínách a prokázali 

tak svou všestrannost. V disciplínách, jako je šplh 
na tyči či přeskoku švihadla nebo výstupů na švéd-
skou bednu, jsme nenacházeli konkurenci.
Vedoucí pozici jsme udrželi do samého konce sou-
těže a to opět s obrovským náskokem krásných 
300 bodů. Radost, kterou jsem při vyhlášení s dět-
mi sdílel, nelze popsat. Jsem velmi šťastný, že jsem 
u tohoto závodu mohl být a děti na závod připravit. 
Víme, že naše pilná příprava se tak úspěšně zúro-
čila. Konečné umístění jednotlivců v soutěži: mlad-
ší žákyně - Barbora Pospíšilová (655 bodů - 1. mís-
to), Pavlína Krčková (485 bodů - 6. místo), mladší 
žáci – Vojtěch Pažout (445 bodů - 8. místo), Matyáš 
Louda (402 bodů - 10. místo), starší žákyně – Kate-
řina Zimová (575 bodů - 2. místo), Klára Vostatková 
(431 bodů - 16. místo) a starší žáci – Jan Hušek 
(653 bodů - 1. místo), Ondřej Svoboda (572 bodů 
- 2. místo). Značný pokrok ve svých výkonech do-
kázali především ti žáci, kteří se ve svém volném 
čase pilně věnují jakémukoliv sportu, ale také i ná-
cviku pohybových schopností a dovedností v atle-
tickém kroužku a jiných zájmových činnostech.

Vyzdvihnout však musím výkony Jana Huška 
a Barbory Pospíšilové, kteří získali největší počet 
bodů v celé soutěži.

celkové koneČné poŘADí DRUžstev / po-
Čet boDů 
1.  ZŠ Kněžmost  4218 
2.  1. ZŠ Mnichovo Hradiště 3909 
3.  ZŠ Kosmonosy  3879 
4.  2. ZŠ Mnichovo Hradiště 3870 
5.  ZŠ Bakov nad Jizerou 3595 
6.  ZŠ Bělá pod Bezdězem 3355 

Do budoucna bychom si přáli být stále silným sou-
peřem pro ostatní školy a dokázat všem, že při sys-
tematické práci a značném úsilí v rámci tělesné vý-
chovy a zájmových kroužků lze uspět. Za tu radost 
dětí to každopádně stojí. Největší radost však mám 
z toho, že děti mohly zažít pocit úspěchu a důstoj-
ně reprezentovat naší školu. 
V tuto chvíli se pilně připravujeme na postupové 
finálové kolo, které proběhne na 8. ZŠ v Mladé Bo-
leslavi dne 20. 3. 2015. Držte nám palce!

Mgr. Zdeněk Chlup

12 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 1 / 2015
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Přikládám fotografii čtenářského místa, které sloužilo v rámci mě-
síce čtenářů, jako jedna ze zastávek k plnění úkolů. Podotýkám,  
takto venkovní místo je  jenom jedno. Zarážející je, že dotyčná 
osoba neměla ani odvahu svůj čin napravit. Stále totiž věříme, že 
to nebyl úmysl, ale nehoda.
Stačilo zajít do knihovny a nahlásit, co se stalo. Každý ať si sáhne 
do svědomí  - vychovávat opravdu nemůžeme!

pŘipRAvUjeMe pRo vÁs
•	 12.	dubna	2015	Scénické	čtení	„Legenda	Z+H“	
 v ZŠ Kněžmost od 19.00 hodin, předprodej vstupenek v obec-

ní knihovně

•	 9.	dubna	2015	Vernisáž	výstavy	„Mistr	Jan	Hus“
 v kostele sv. Fr. Serafínského od 17.00 hodin

ZApojení Do pRojektU 
RoZkvetlÁ knihovnA
S  Klubem seniorů se nenudíte

probíhají:
•	 Pravidelná	plavání
•	 Univerzita	třetího	věku
•	 Cvičení	s	cvičitelkou		Marií	Adelou	Pokornou

chystáme:
•	 V	měsíci	červnu		kurz	chůze	s	hůlkami	NORDICK	WALKING
•	 Výlet	s	VU3V	za	Barokními	kostely
•	 Přednáška		NAŠE	ZAHRADA

nové knižní pŘíRůstkY
Erskine Barbara Stíny na Ostrově
Menzel Jiří  Rozmarná léta
Disney	Walt	 	 Medvídek	Pú
Taylor Patrick  Doktore, fofrem, jde o život!
Blómkvist  Nevinnost
Stewart Ross  Doba ledová
Clarke Penny  Letectví
Žáček Jiří  Na svatého Dyndy
Vondruška Vlastimil Husitská epopej, Apage Satanas!
Scott Michael  Alchymista, Čaroděj
Lorentzová Iny  Kočovná nevěstka, Kastrátka
Stevenson  Ostrov pokladů, Příhody Bořka Stavitele
Cresswell Ray  Hra na schovávanou
Steel Danielle  Žít ze dne na den, Světla jihu
Mlynářová Marcela Dokud držím pohromadě
Stewart David  Velké objevy, Hasiči jedou
Mehranová Marsha Polévka z granátových jablek
Grahamová Caroline Smrt darebáka 
Matragi  Blanka  BLANKA

ZAČínÁMe tRADiČně 
s MěsíceM ČtenÁŘů
Celostátní akci pro čtenáře lze registrovat i v naší 
knihovně. Pro naše čtenářské rodiny jsme připravili 
několik zajímavých akcí.

„tátové čtou dětem“
Každý dětský čtenář může zaregistrovat svého tatín-
ka do projektu „Tátové čtou dětem“.
Ukončení registrace proběhne k 31. 3. 2015 v knihov-
ně.  Každý nominovaný tatínek navštíví knihovnu 
a zásluhou svého dítka obdrží průkaz čtenáře s re-
gistrací zdarma na 2 roky a knižní publikaci.

„Čtení sluší každému“
Každý z vás má možnost zapojit se do projektu na 
podporu čtenářské gramotnosti. Při procházce s dět-
mi, na zastávce, v čekárně, u lékaře, cestou do školy, 
můžete hledat čtenářská stanoviště.

Jak na to?
•	 v	knihovně	si	vyzvedněte	mapu	obce
•	 stanoviště	hledejte	podle	obrázkové,	či	GPS	ná-

povědy
•	 vyber	knihu,	do	pracovního	listu	zapiš	název	a	au-

tora knihy, kdo ti pomáhal hledat, kdo s tebou četl
•	 vezmi	si	knihu	domů,	knihu	můžeš	půjčit	i	pro	rodi-

če či kamarády
•	 po	přečtení	vrať	zpět	na	stanoviště
•	 „Čtení	sluší	každému“	končí	31.	března,	k	tomuto	

datu přineste vyplněné pracovní listy do knihovny, 
kde budou vyhodnoceny 

pRoČ někteŘí 
obČAné niČí to, 
co jiM nepAtŘí?
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Dětské MAškARní 
oDpoleDne 
V sobotu 7. března 2015 proběhlo v Hasičské zbrojnici na Solci 
Dětské maškarní odpoledne. Dostavilo se na 20 dětí v krás-
ných maskách. Bylo pro ně připraveno malé občerstvení a ně-
kolik soutěží. Skákání v pytli, prolézání myší dírou, slalom mezi 
kuželkami a jiné dovednostní disciplíny, za které dostávaly malé 
odměny ve formě sladkostí nebo něco na památku. Na konci 
byly všechny masky odměněny ještě krásnými dárky. Dětem 
a přítomným rodičům se odpoledne líbilo a my se už těšíme na 
příští rok na nové masky. 

za pořádající tým Jana Koprnická

vÁnoČní setkÁní 
s koníkY pRo Děti 
14. 12. 2014 

Závěrečnou akcí v roce 2014 bylo vánoční setkání dětí s ko-
níky, na kterých děti při jezdeckých hodinách v JO Kněžmost 
během roku jezdí. Děti měly za úkol, jako každý rok při tomto 

setkání, koním zazpívat koledu či vánoční písnič-
ku nebo zarecitovat básničku s vánoční tématikou. 
Každý účastník dostal perníkového koně se jmé-
nem našich poníků, které již tradičně vyrobila paní 
Eliška Josifová. Děti koním přinesly mnoho dobrot 
v podobě mrkve, jablek a tvrdého pečiva, které 
naši koníci velmi ocenili. Na závěr, kdo měl chuť, 
pobyl u čaje a kávy v naší klubovně.

za JO Kněžmost, Petra Černá – Rynešová

kněžMostský 
kostel 
Podařilo se. Ano, faráři Pavlu Machovi se poda-
řilo získat pro kostel sv. Františka Serafínského 
státní dotaci od Ministerstva kultury, konkrétně 
z Programu záchrany architektonického dědictví 
(PZAD). Tento program je postaven tak, že každý 
rok bude uvolněna minimální částka 500 000,-  Kč, 
jak k opravám exteriéru, tak interiéru včetně mobi-
liáře (oltáře, varhan aj.). Letošního roku bude za-
hájena 1. etapa záchrany kostela rekonstrukcí kro-
vu a střešního pláště s nutnou opravou padajících 
říms na průčelí kostela. 

Snad tomu přispěla trochu i naše práce, kdy se se 
svými kulturními programy snažíme na tuto stavbu 
upozornit a jistě také zájem všech, kteří tyto akce 
navštěvují. Všechna setkání v kostele byla veřej-
ností přijata dobře a nás to opravdu těší. Poslední 
Setkání	s	hudbou	W.	A.	Mozarta	bylo	snad	až	ne-
skutečné a těžko se hledají slova, jak vyjádřit poci-
ty toho momentu. A tak se těšíme na setkání další 
a přejeme si, aby rekonstrukce kostela zdárně za-
počala a hlavně neméně zdárně pokračovala. Tak 
se snad opravdu dočkáme, že se kostel sv. Fran-
tiška Serafínského stane důstojnou dominantou 
kněžmostského náměstí, příjemným prostředím 
nejen pro církevní setkání, ale i setkání kulturní 
a společenská.

za Spolek pro záchranu 
kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost, 

Hana Bejrová
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ZDe pŘiklÁDÁM 
výtAžek Ze ZpRÁvY 
o RenovAci  
původní stav
Kovové prvky byly zkorodované, kamenný podstavec v místě 
usazení kříže vylomený, jednotlivé bloky podstavce rozvolně-
né. Kříž se nakonec vylomil a spadl.

provedené práce
Podstavec byl rozebrán, nově sestaven a spojen. Místo uložení 
křížku bylo v kameni vyspraveno kvádrem a opracováno. Liti-
nový křížek byl zbaven koroze otryskáním, opatřen 1x základ-
ním nátěrem a 2x vrchním, některé prvky pozlaceny. Byla vyko-
vána chybějící vzpěra z čtyřhranné oceli, kříž usazen a zajištěn 
vzpěrou. Kámen podstavce byl zbaven nečistot mechanicky, 
jednotlivé díly vyspárovány, došlo k úpravě terénu odkopáním 
zeminy a vysypáním štěrkem. Doplněn byl kámen před pod-
stavcem (v zemi), ořezány větve lípy, zasahující do prostoru.

Místo bylo uklizeno, stav původní i finální zdokumentován foto-
graficky. Dílo předáno 5. března 2015.
Vzhledem k finančnímu limitu došlo k opravě pouze poškození, 
ovlivňujících budoucí funkci stavby.
V rámci oprav byla opravena funkce hřbitovní branky. Zavírání 
pevného křídla a odklizení zeminy z dráhy obou křídel.

Jitka Bartošová
předsedkyně OV Solec, Soleček a Malobratřice

DRUhý soUseDský 
ples 
14. 2. 2015 proběhl v penzionu Slunečno v Kame-
nici 2. Sousedský ples, který pořádal spolek Solí-
nek ve spolupráci s SDH Solec a Malobratřice. Va-
lentýnská nálada se přenesla i na taneční parket, 
kde se pod tóny Víkend rocku vlnilo až 100 spo-
kojených účastníků. Kapelu Víkend rock doplnila 
svým vystoupením skupina mladých a nadějných 
muzikantů Crkot band, která mezi polku a valčík 
vložila tóny country hudby. Obsluha připravila vý-
tečné gurmánské menu, takže i ti největší jedlíci 
nebyli o jídlo ochuzeni. Majitel Slunečna předvedl 
na parketu během večera pár tanečních vystoupe-
ní s koštětem, přeci jen ne vše nalité se dostalo až 
na určený stůl. Skvělou náladu podpořila i boha-
tá tombola, která vyvrcholila o půlnoci předáním 
hlavních cen. Poté se rozproudila pravá vesnická 
veselice, kdy se tančilo do božího rána a někteří 
vytrvalí účastníci se domů dostávali za úsvitu v pří-
jemné náladě. Pořadatelé se jednohlasně shodli, 
že se večer vydařil a že většina zúčastněných se 
těší na další pokračování.

za spolek Solínek, Ing. Martin Vlk

nÁvRAt soleckého 
kŘížkU 
Konečně! Je tomu již pár let, co se solecký křížek 
ulomil a byl uložen v obecních dílnách, kde čekal 
na opravu. A dočkal se. Po několika letech byl pře-
vezen do uměleckého kovářství v Kněžmostě. Tam 
byl křížek z roku 1888 renovován a navrácen zpět 
na své místo, a to před bránu soleckého hřbitova. 
Nově upravený terén dokresluje celkový dojem 
a pohled. Honorář za tuto kvalitně odvedenou prá-
ci byl uhrazen ze soleckých sbírek spolku Solínek. 
Velké díky patří Tomáši a Pavlu Kverkovým. Tak až 
pojedete přes Solec nebo půjdete do kostela či na 
hřbitov, pozastavte se a podívejte se na ten krás-
ný kousek, na který jsme právem hrdí. Možná si 
jednou uvědomíme, co tu vlastně máme za mistry 
kovářský, kteří opravdu umí.
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postŘehY Z lesopARkU 
Důně 
Zimní období polehoučku předává pomyslné žezlo krásnému 
voňavému ročnímu období. Ano, hádáte správně, je tu jaro. Tu 
a tam pohladí náš nos vůně čerstvé zeminy, oči zahlédnou rej-
dící motýly, či zeleno žluté jehnědy na lískách. Pupeny začínají 
nabývat, sice ještě mají čas, ale síla odpoledního sluníčka je 
již láká k vypučení. Co vám budu psát, pojďte se na to sami 
podívat do našeho překrásného lesoparku Důně. 

Během předchozích měsíců bylo zapotřebí bezpečně ochrá-
nit mladou výsadbu před okusem zaječí a srnčí zvěří. Meze-
ry u vrátek byly zabedněné dřevěnými výplněmi proti vniknutí 
zajíců do oplocení remízků. Mnoho mladých stromků dostalo 
plastovou individuální ochranu, případně dřevěnou oporu. Re-
pelentním prostředkem Aversol byla natřena výsadba na po-
mologické stezce a všechny jehličnany proti krádeži v období 
Vánoc. Po průběžných kontrolách mám obrovskou radost, zvěř 
intenzivně v nočních hodinách navštěvuje lesopark, však již 
nepůsobí škodu na stromcích a keřích. Pomologická stezka je 
vybudovaná cca 5 let a některé stromky nepovyrostly ani o píď, 
páč jí vždy srnčí zvěř spásla. Letos však budu poctivě sledo-
vat každý centimetr přírůstku a radovat se z úspěchu. Ještě mi 
může radost překazit vytloukání paroží u srnců.

V teplejších dnech proběhla výměna několika uhni-
lých dřevěných sloupků v oplocení remízků, oprava 
komunikací a čištění kanalizačních vpustí.

kalendář akcí 
v roce 2015 – Důně 
(Termíny akcí se mohou měnit v závislosti na po-
časí)

28. března: jarní úklid v okolí střelnice jako 
rozšířená součást našeho lesoparku Důně
- úklid, poděkování přírodě, setkání lidí, kteří mají 

rádi přírodu, popovídaní na různá témata, pose-
zení u kávy

- akce určená pro všechny věkové skupiny – pro 
mládež pojmout – jako výchovnou a vzdělávací 
činnost

- spolupráce se zájmovými skupinami a kroužky 
v naší obci

- rozšíření na další místa v okolí Kněžmostu, moh-
ly by se přidat další obce ve svém katastru

 
20. června: pejsci v lesoparku
- ukázka rozličného využití pejsků – záchranné, 

služební, myslivecké, sportovní aktivity
- soutěže pro vůdce s pejsky – pro každého z ná-

vštěvníků
- výstava pejsků – o nejhezčího pesana 
- výlet s pejsky po Českém ráji
- akce určená pro všechny věkové skupiny, pejsci 

jsou vítáni

29. srpen: putování za skřítkem Důníčkem
- druhý ročník interaktivní akce pro rodiny s dětmi
- poznávání lesoparku, využití přírodní nabídky 

této lokality, doladěné disciplíny
- akce pro všechny věkové skupiny
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nejméně 2,5 m a na její původní dno nedosáhl. Od sokolovny 
pokračovala přes zahrady směrem k Branžežské ulici. Zde byl 
v místech, kde ji křižovala, mostek. Název U mostku se pro toto 
místo používal ještě po druhé světové válce. Odtud pokračova-
la dnešní Růžovou ulicí na staré tržiště, které půlila a dále bah-
nitou strží ke Kněžmostce, do které se vlévala v místě dnešního 
mostu. Jejím pozůstatkem jsou krom dlážděné strouhy od kos-
tela podél státní silnice ještě místní název Na bahýnkách (dnes 
zde stojí čp. 29 – Hájkovi, bývalé Dusilovo) a přezdívka majitele 
usedlosti čp. 21 (dnes Vobořilovi) Knobloch od strže. Bahni-
tou strž nahradila vydlážděná strouha. Ta byla zbudována při 
stavbě císařské silnice a strž byla zasypána - zásyp tvoří dnes 
těleso Sobotecké ulice. Dlážděná strouha byla zatrubněna v r. 
1940, kdy se v Kněžmostě stavěla kanalizace. Třetí vodoteč, 
která tekla také od Bosně, se částečně zachovala na pozem-
cích čp. 60 (Maudrovi). Šla souběžně s ulicí U tvrze, křížila Vi-
lovou ulici a dnes končí v rybníčku na zahradě Bartoňových. 
Voda je stažena do trubek a rokle, kterou vodoteč vytvořila, je 
zavezena. Vodoteč v Růžové ulici spolu s tokem Kněžmostky 
a vodotečí v Maudrově zahradě oddělila vyvýšenou sprašo-
vou plošinu, která vyčnívala místy až 3 m nad okolní bažinatý 
terén. Na této plošině vznikla východní část obce a polovina 
starého tržiště (dnes prostor Na Františku). Nejjižnější objekt 
této části vsi se nalézal mezi novou školní budovou a čp. 29. 
V liniovém výkopu podél školní budovy se objevilo několik 
střepů ze 13. století. Další nálezy z této doby jsou z liniových 
výkopů ve Vilové ulici. První nález je ze zahrady zbořeného 
čp. 45 (Svobodovi), kde se ve výkopu pro kanalizaci objevilo 
opět několik střepů ze 13. století. Další nález z tohoto období 
je z okraje sprašové plošiny taktéž z Vilové ulice. Oba liniové 
výkopy, jak pro vodovod, tak pro kanalizaci, zachytily kruhový 
objekt. Šlo o kruhové návrší, jehož průměr mohl mít maximálně 
5 m. Vnější okraje výkopů byly vzdáleny maximálně 4,5 m. Oba 
výkopy proťaly okraj návrší a obranný příkop, který mohl být 
široký cca 2 m. Vzhledem k tomu, že objekt byl překryt vrstvou 
navážek, výkopy narušily jen vrchní část objektu. V zásypu pří-
kopu byla keramika v rozmezí nejméně 200 let (od 13. do 15. 
století). Vzhledem k průměru objektu se na jeho vrchol mohla 
vejít maximálně dřevěná věž o straně 4 m a po obvodu plot 
nebo palisáda. Protože byl na dostřel luku od tvrze na Hrádku 
na levém břehu Kněžmostky, soudím, že mohlo jít o strážnici, 
která chránila tržiště a přístupové cesty k němu. Používáme 
pro něj pracovní název „Stará tvrz“, abychom jej odlišili od tvr-
ze Albrechta Kapouna ze Svojkova, která vznikla po rozděle-
ní Kněžmosta po r. 1617, kdy bylo panství Valečov rozděleno 
mezi členy rodu. Albrecht Kapoun ze Svojkova byl nejmladší 
člen rodu a krom poloviny Kněžmosta obdržel ještě polovinu 
Branžeže. Poslední objekt východní části vsi byl odkryt r. 1990 
na konci Slepé ulice u domu čp. 239. Objevený objekt by měl 
být studní, měl půdorys 2 x 2 m a hloubku 2,5 m. V zásypu byl 
střepový materiál ze 13. až poloviny 14. století. Tento objekt je 
zároveň nejsevernějším dosud zjištěným objektem ze 13. sto-
letí ve východní části obce.

Objekty západní části vsi byly zjištěny v Sobotecké ulici před čp. 
22 (bývalý obchod a kovárna Karla Nejedlého). V zasypaném 
objektu byla směs keramických zlomků od 13. do 20. století, 
jak byl propadající se zásyp objektu stále doplňován do úrovně 
okolního terénu. Další nálezy ze 13 století jsou z čp. 14 (uzenář-
ství U Bejrů). Objekt stojí v ulici U Fary, která je západním okra-

- vylepšený první ročník – již vyhraněný směr 
akce

- soutěže ohodnoceny – věcnými hodnotnými 
dárky

10. říjen: létaní s draky v lesoparku
- dračí letecký den
- soutěž o létající draky
- pro malé a velké pouštěče

14. listopad: Úklid lesoparku po letní sezóně
- bohulibá činnost, procházka, setkání přírodo-

milů

24. prosince: vánoční procházka za zvířátky
- odnesení dárečků zvěři a ptactvu
- požehnání lesoparku, přírodě, lidem
- poděkování, zamyšlení ve vánočním čase, me-

ditace
- povídání s účastníky

Jste srdečně zváni, budu se těšit na shledání při 
nějaké výše zmíněné akci.

za správu lesoparku Důně, Petr Maleček

vZnik soUČAsného 
kněžMostA 
Městečko Kněžmost vzniklo jako trhová ves prav-
děpodobně až během 13. století. Členitý a bažinatý 
terén způsobil, že ves byla rozdělena na dvě části. 
Území vsi dělilo několik vodotečí, mezi nimiž byly 
vyvýšené hřbítky, na kterých vznikla ves. První 
vodoteč tekla od západu z Kamenců přes parcelu 
čp. 4 (Hartmanovo, dnes zbořeno) a půlila náměstí. 
Na západní hranici parcely ji zachytil liniový výkop 
pro kabeláž, který vedl od trafostanice za čp. 3 
(Šimůnkovo) ke hřbitovu. Zhruba v polovině délky 
tohoto výkopu se objevil ve stěně černý trojúhelník, 
který tvořila humózní výplň zaniklé vodoteče. Do-
nedávna v těchto místech stála skupina vzrostlých 
stromů. Do náměstí ústil pravděpodobně mezi čp. 
5 a 4. Zde již jeho průběh liniové výkopy nezachy-
tily, terén byl změněn pozdější zástavbou. Další 
vodoteč tekla od Bosně podél státní silnice. V poli 
je znát jako mělká sníženina, kudy při přívalových 
deštích nebo prudkém tání sněhu stékala voda do 
obce. Nyní je nad krajním domem obce vybudován 
záchytný příkop, který stékající vodu odvede mimo 
obec. V obci tuto vodoteč zachytil výkop při stavbě 
nové haly u sokolovny. Vodoteč musela být v těchto 
místech hluboká přes tři metry, výkop byl hluboký 
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jem původního tržiště. Nálezy byly objeveny při úpravě interiéru 
pod podlahou přízemí bývalé fary. V tomto objektu pokračovalo 
osídlení až do poloviny 15. století, kdy objekt zanikl požárem. 
A poslední objekt, kde jsou nálezy ze 13. století je objekt na zá-
padním okraji náměstí v místě zbořeného čp. 6 (u Ryplů). I zde 
pokračovalo osídlení možná až do poloviny 15. století, kdy ob-
jekt zanikl požárem. Objekt je nejsevernějším, zatím objeveným 
objektem západní části vsi. Severně od něho šla vodoteč z Ka-
menců, která zároveň ohraničovala západní část vsi. A to je za-
tím vše, co mohu o nejstarší vsi na místě současného Kněžmo-
sta říci. Není to sice první středověké osídlení v této lokalitě, při 
archeologickém výzkumu v čp. 14 v ulici U Fary byly nalezeny 
i ojedinělé keramické zlomky z doby hradištní – 11. a 12. století. 
Další nález z tohoto období máme ze zahrady čp. 29 (bývalé 
Dusilovo). Jde o ojedinělý keramický zlomek. Podle výzdoby to 
vypadá, že není zdejší, mohl sem být přinesen ze Svijan, deko-
rem silně připomíná keramiku, která byla objevena ve Svijanech 
při archeologickém výzkumu před stavbou bytovek místního 
JZD. Největší soubor nálezů z tohoto období máme z Pazderny 
(pole na východním okraji obce nad silnicí do Branžeže). Na ob-
jekty se přišlo po skrývce ornice před výstavbou nových domků 
v r. 2012. Zda jde o osamělý dvorec nebo o součást vesnice 
nevíme, archeologický výzkum byl zhruba po dvou měsících 
ukončen. O nálezech z doby hradištní se na této lokalitě přišlo 
nejspíš při rozorání mezí při vzniku zdejšího JZD. Pak se na ně 
nadlouho zapomnělo a byly opět objeveny po skrývce ornice 
r. 2012. Uvedené nálezy sice dokládají osídlení Kněžmosta již 
v době hradištní, ale je jich tak málo a jsou rozptýlené na příliš 
velké ploše na to, abychom je mohli považovat za nejstarší ves 
na místě dnešního Kněžmosta.

tvrz hrádek
Tvrz Hrádek stála na trojúhelníkové ostrožně na levém břehu 
Kněžmostky. Vlastní tvrziště o rozměrech 70 x 56 m oddělu-
je od zbytku plošiny hradební příkop, který je až 22 m široký 
a až 2,5 m hluboký. Cca 1/4 ostrožny je na východní straně 
odkopána a rozvezena. Podle nalezené kuchyňské keramiky, 
získané povrchovým sběrem, je zdejší tvrz datována přibliž-
ně mezi léta 1278 až 1306 - do období vlády králů Václava II. 
a III. Dřevěná tvrz zanikla požárem v neklidných dobách mezi 
léty 1306 - 1310. Mohla být sídlem majitele Kněžmosta (rodu 
Tupců z Kněžmosta, případně Sěčece z Kněžmosta). Navíc ur-
čitě chránila přístupovou cestu ke Kněžmostu od Jičína a záro-
veň silný pramen pitné vody na jeho úpatí. Pramen má název 
U žbelíčku a i přes vysoký obsah železa byl kdysi používán 
jako kojenecká voda. Vzhledem k tomu, že byl na dostřel luku 
od objektu ve Vilové ulici, zvaném pracovně „Stará tvrz“, mohl 
z východu chránit i staré tvrziště, případně knížecí most přes 
Kněžmostku. Na Hrádku nikdy nebyl proveden archeologický 
výzkum. Z nálezů, získaných povrchovým sběrem, můžeme 
sice určit dobu zániku objektu, skutečné stáří objektu bych si 
takto určit netroufl, objekt může být starší.

vážení čtenáři!
Zda se dozvíme někdy více o nejstarší historii Kněžmosta 
a jeho okolí, záleží na Vás, majitelích pozemků a nemovitostí 
v Kněžmostě a jeho okolí. Pozůstatky činnosti našich předků 

jsou všude kolem nás, jenom je potřeba je rozpo-
znat a nezničit. Dávné lidské aktivity se v podor-
ničí poznají podle odlišného, většinou tmavšího 
zbarvení podloží. Zvlášť ve zdejší světlé spra-
ši každé narušení podloží přímo svítí. V těchto 
tmavších výplních bývají pozůstatky lidské čin-
nosti, keramické zlomky, kosti, někdy i nástroje, 
ať již celé nebo ve zlomcích. Keramické zlomky 
jsou dobře datovatelné, kosti nám povědí o ma-
sité části jídelníčku našich předků. A pokud se 
z keramických zlomků podaří získat mikrozbytky 
potravy, dozvíme se z nich i o dalších součás-
tech jídelníčku našich předků. Ve výplních objek-
tů se občas najdou i zuhelnatělá semena kultur-
ních i divokých rostlin, případně pylová zrna. To 
nás poinformuje o tom, co naši předkové pěsto-
vali, případně jaké rostliny rostly v jejich okolí. 
A pokud se v suchém písku ve skalách najdou 
ulity měkkýšů, poví nám to hodně o klimatu, jaké 
v této oblasti panovalo v době, kdy uvedené se-
dimenty vznikaly. Měkkýši nejrychleji reagují na 
změny klimatu a nemusí jít jen o ochlazení, může 
jít i o snížení množství srážek. Pokud jsou pozůs-
tatky lidské činnosti trvale pod hladinou spodní 
vody, zachovají se i organické materiály (dřevo, 
kůže, textilie, v kyselém prostředí i maso, pří-
padně jiné potraviny). Pokud na něco takového 
narazíte na zahrádce nebo při terénních úpra-
vách, nebojte se to nahlásit, nejlépe na staveb-
ní odbor příslušného obecního nebo městského 
úřadu. Nejsme zloduši, kteří by Vám chtěli zničit 
zahrádku, zastavit stavbu a ještě Vás finančně 
zruinovat. Archeologický výzkum platí jen práv-
nické osoby (firmy). Fyzické osoby (drobní sta-
vebníci) archeologický výzkum neplatí, a pokud 
jim při něm vznikne škoda, mají nárok na její ná-
hradu. Při záchranném archeologickém výzkumu 
prozkoumáme a zdokumentujeme jen plochu, 
bezprostředně ohroženou zemními pracemi a to 
v nejkratším možném čase. Zbytek pozemku ne-
cháme netknutý. V budoucnu mohou přijít lepší 
výzkumné metody, včetně těch neinvazivních, 
které dokážou rozpoznat, co je pod zemí, aniž 
by se musely kopat sondy. A nejsou to jenom 
nechvalně známé metody detektorářů, kteří nám 
vykrádají archeologické lokality. Archeologické 
nálezy můžete najít i při rytí zahrádky nebo při 
rozhrabování krtin v trávníku. Ty stačí jen sebrat 
a přinést. Vždy je nutné k nálezům připojit líste-
ček s místem nálezu (číslo domu, případně číslo 
parcely a v případě, že něco naleznete na poli 
nebo v lese, připojit název pole nebo části lesa.) 
Pokud máte mobilní telefon se službou GPS, 
napište souřadnice, je to to nejpřesnější určení 
místa nálezu. To by bylo zatím vše, přeji příjem-
né rozptýlení při čtení článku a těším se na další 
spolupráci.

Ing. Theodor Honický 
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
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v Kněžmostě změnili“, vznikla zatím menší skupina občanů, 
která se začala zajímat o kritická místa v obci. Zmapovali jsme 
nejvíce frekventovaná místa, kde se tvoří nadměrný nepořá-
dek, na ně se chceme v dohledné době zaměřit.
Skupina za Svěží obec vyzývá sousedy, místní firmy aj., aby 
nám pomohli v rámci svých možností zabránit šíření a hroma-
dění odpadků v obci a okolí.

Jak na to?

DesAteRo pRo svěží obec

•	 NENÍ	MI	LHOSTEJNÉ,	KDE	ŽIJI

•	 KUDY	CHODÍM	DO	PRÁCE,	DO	ŠKOLY,	NA	PROCHÁZKU,	
ZA	ZÁBAVOU

•	 JAK	VZHLED	OBCE	PŮSOBÍ	NA	VÝCHOVU	NAŠICH	DĚTÍ

•	 NEBOJÍM	SE	UPOZORNIT	

•	 VEDU	SEBE	A	SVOU	RODINU	K	POŘÁDKU	V	OBCI

•	 HLEDÁM	ZPŮSOBY	JAK	ZVELEBOVAT	OBEC

•	 TURISTO,	 BUĎ	 VÍTÁN	 A	 CHOVEJ	 SE	 TU	 TAK,	 JAK	 SE	
SLUŠÍ

•	 JSME	PŘÍKLADEM	NAŠIM	DĚTEM,	DĚTI	SE	OD	NÁS	UČÍ	

•	 VÍM,	KAM	PATŘÍ	ODPADKY	–	TŘÍDÍM	ODPAD

•	 JAK	MY	K	PŘÍRODĚ,	TAK	PŘÍRODA	K	NÁM

Rozjezd projektu připravujeme k 1. 4. 2015. Pokud máte zá-
jem zapojit se do projektu, kontaktujte skupinu „Snaha o svěží 
obec“ na tel. 930 983 919 nebo na Facebooku  skupina „Snaha 
o svěží obec“.
Vedoucí projektu Petra Bártová. Na projektu spolupracujeme 
s Komisí pro životní prostředí obce Kněžmost, veřejnou skupi-
nou LesoPark Důně Kněžmost, Informačním střediskem Kněž-
most, občany.

Ivana Cenefelsová, Kněžmost

jARo se nÁM ohlAšUje 
A tak je nejvyšší čas s přihnojením. Řepky i pšenice už svo-
ji první dávku dostaly, některé porosty pšenic byly přihnojeny 
i organickým hnojivem a některé porosty (oblast Dobré Vody, 
Bud, Koprníka a Násedlnice) to ještě čeká. Zanedlouho se do-
stane na pole i postřikovač a ani kukuřičná sečka už nebude 
dlouho zahálet a vypraví se do polí, kde ji čeká obvyklá výměra 
– kolem 1000 hektarů.

Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s.

kněžMost nebo 
sMRAďÁkov? 
Jistě jste si všichni všimli, že naše obec už několik let velmi za-
páchá. Všichni víme, co tento nepříjemný zápach způsobuje... 
Všichni víme, že se nedá vůbec větrat, vždyť proč ten smrad 

spokojený DoMov 
poMÁhÁ nejen 
v kněžMostU 
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov 
sídlí v Mnichově Hradišti a už deset let pečuje v na-
šem regionu o seniory a handicapované v jejich 
vlastních domácnostech. Ke klientům domů jez-
dí pracovníci Spokojeného domova 7 dní v týdnu 
24 hodin denně, dle jejich přání a potřeb. V sou-
časné době poskytuje péči 95 lidem na území 34 
obcí a tří krajů. V Kněžmostu pečuje nejen o lidi ve 
svých vlastních domovech, ale i o obyvatele zdej-
šího domu s pečovatelskou službou.

Začátkem letošního roku vznikly tyto snímky, na 
kterých je zachycena pečovatelka Kamila Procház-
ková u kněžmostských občanů.
Občané Kněžmostu a okolních obcí, kteří by měli 
zájem o podrobnější informace o sociálních služ-
bách Spokojeného domova, mohou po předchozí 
telefonické domluvě navštívit jeho kancelář v domě 
s pečovatelskou službou, U Střediska 24. Využít 
můžete telefonního čísla 774 341 170 nebo e-mailu 
jaroslava.turkova@spokojeny-domov.cz. Nemůže-
te-li navštívit osobně kancelář, můžete si domluvit 
schůzku přímo ve Vaší domácnosti. Pracovnice 
Spokojeného domova za Vámi přijedou a nezávaz-
ně s Vámi proberou možnosti pomoci. Více infor-
mací najdete na webu www.spokojeny-domov.cz.

za Spokojený domov, Bc. Petr Novák

snAhA o svěží obec 
Každý občan, kterému není život naší obce lhostej-
ný, si určitě povšiml, že místo rozkvetlých sněženek 
nám v záhonech vykvetly hromady odpadků. Ptá-
me se proč?
Máme strach o naše zdraví? Nechceme si opotře-
bovat své končetiny při chůzi k odpadkovému koši?
Není nám lhostejné, jak naše obec uvadá!!! Za 
pomoci sociální sítě Facebook skupiny „Co byste 
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čuchat ještě i doma... Všichni víme, jak se při něm množí ob-
tížný a nebezpečný hmyz, kvůli kterému se nedá větrat, ani 
posedět venku, natož si dopřát třeba kávu a o grilování ani ne-
mluvě... Všichni víme, že sušit prádlo venku, nebo vyvětrat pe-
řiny je holý nesmysl... Všichni víme, jak kvůli „našemu smradu“ 
je už naše, jinak pěkná obec, v širém okolí známá... Všichni 
víme, kolik jsme už podepsali petic a navštívili příslušných míst, 
abychom tomu - jako řadoví občané - vlastními silami nějak za-
mezili a dalo se tu žít opět hezky. A všechno úplně k ničemu..., 
marná práce..., hrách na zeď...! Proč se k nám ze všech stran 
teď donáší: „Musíte si stěžovat!“  „Budou přistavovat kravín, to 
bude zase smradu!“  „Musíte volat tam a tam!“  „Starostovi toho 
a toho města to už taky vadí - diví se, proč si to necháváme 
líbit...“ ...No, a my se také divíme!!!  Proč to nikomu na našem 
obecním nebo stavebním úřadu (až na hrstku lidí) také nevadí 
natolik, aby už konečně tomu smradovému šílenství zabráni-
li??? Dokud se tento problém nebude řešit na úrovni  OBEC 
-	 	 PŘÍSLUŠNÝ	 ZEMĚDĚLSKÝ	 PODNIK,	 tak	 můžeme	 psát	
miliony petic, tisíckrát telefonovat a stěžovat si a věřte nám: 
bude to úplně... vy víte na co!!! Stokrát radši bychom naši obec 
chválili, než si neustále stěžovali. Chválit máme také za co, ale 
bohužel ten smrad všechno přebije!  Už snad jen zbývá pozvat 
investigativní novináře. Možná by nám televizní pořad pomohl 
od problému víc, než příslušný úřad. Úřad, do kterého jsme si 
zástupce zvolili sami, a který by se svých občanů měl v přípa-
dě, kdy potřebují dlouhodobě pomoct, ZASTAT!

Radka a Václav Pelantovi, Kněžmost

o sADU 
Včely bzučí, ptáci švitoří, raší čerstvá mladá zeleň a jarní slu-
níčko prosvěcuje celou krajinu. Tyto signály jsou jednoznačné: 
zima odešla a dlouho očekávané jaro opanovává vše, co slun-
ce dokáže probudit.  

Pro sady v Bosni je začátek jarní vegetace současně začát-
kem sezóny produkce jablek. Zimní prořezání jablečných sadů 
skončilo, průjezdné cesty jsou po jejich dlouhé zátěži předcho-
zími jízdami traktorů, ale i návštěvami černé lesní zvěře opra-

veny a prázdné bedny na skladování ovoce jsou 
v suchu a bezpečí připraveny na jejich opětovné 
použití na začátku měsíce srpna.  
Nyní je na místě být dobře vybaven a podporovat 
a doprovázet růst nových plodů. 
K tomu už náš včelař pan Křovina všude na Muž-
ském instaloval včelí úly, které skýtají ochranu pro 
více než 100 včelstev.  Jediná pilná včelka navštíví 
v závislosti na aktuálním stavu počasí až 1000 kvě-
tů a neúnavně přitom sbírá jejich nektar. Tak do-
chází nejprve k opylení našich třešní a vzápětí asi 
týden na to potom i našich jabloní. Protože víme, že 
včely pracují pro nás všechny, používáme při naší 
ekologické produkci ovoce jen takové prostředky 
na ochranu rostlin, které jsou k užitečnému hmy-
zu šetrné a včelám tak neškodí. Postřik ovocných 
stromů je však nutný k ochraně zdárného růstu plo-
dů po opylení.  K tomu využíváme přírodních nebo 
tradičních produktů. Proti škodlivému hmyzu, který 
jablka nahlodává nebo chce naklást do plodů svá 
vajíčka, tak nasazujeme například přírodní výtažky 
quasie hořké nebo nimby.  A proti hlavnímu škůdci 
pěstitelů jablek, strupatce jabloňové, u nás nasa-
zujeme jako fungicidy síru a měď, které využívali 
k ochraně vinné révy již staří Římané. K zásahům 
na ochranu jabloní musí docházet vždy ve zcela 
konkrétních stádiích jejich cyklu, nebo v určitém 
stádiu vývoje škůdců. Není tak výjimkou, že se ob-
čas musí postřik provádět o víkendu nebo i v noci. 
Proto již nyní prosíme o Vaši schovívavost při naší 
tvrdé práci právě v noci.

Na konci tohoto procesu chceme právě pro Vás, 
naše odběratele, sklízet krásné, chutné a zdravé 
plody. Naším stěžejním cílem je provozovat trvale 
udržitelné sadařství, které neohrožuje zvěř ani ži-
votní prostředí a je ve všech ohledech zdravé i pro 
člověka.
Kdo by chtěl ještě nyní ochutnat voňavé a velmi 
chutné plody naší celoroční práce, může navštívit 
náš sklad ovoce v Bosni. Otevřeno máme každou 
středu od 9 do 12 hodin nebo i každou sobotu od 8 
do 12 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

kolektiv zaměstnanců spol. Tyres Kněžmost s.r.o.
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farma kněžmost s.r.o. 
(kravín v areálu tyres)

přijímá	SPOLUPRACOVNÍKY	na	práci	v	živočišné	výrobě

DojiČ/kA  a noČní kRMiČ A stÁjník
Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení, slušné 

jednání a jistotu zaměstnání u zavedené a perspektivní 
společnosti.

Hledáme zaměstnance na plný úvazek, ale také zájemce 
o přivýdělek při zástupech nemoci/dovolené/o víkendech. 
Praxe na kravíně a řidičské oprávnění na zemědělskou 

techniku je velkou výhodou, ale ne podmínkou.  
Uchazeči o práci na plný úvazek musí být časově 

flexibilní. Rozvržení pracovní doby je nerovnoměrné 
a odpovídá povaze provozu – každodenní péče 

o zvířata. Některé směny trvají více než 8 hodin a jsou 
kompenzovány dny volna.

Všichni uchazeči musí mít kladný vztah ke zvířatům, být 
čestní, pracovití a spolehliví. Jen pro seriózní zájemce.

kontakt: Michal Fiala, mobil: 724 245 452, 
mail: michal.fiala@nase-btr.cz. 

Budeme raději, když se nám nejdřív krátce představíte po 
mailu a my se ozveme. 

Kdo nemá k počítači přístup, ať volá rovnou.

pRoDej slepiČek
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamu-
je svým zákazníkům, že opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – 

černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena 149 - 180,- Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: 16. dubna, 
15. května a 20. června 2015. 

Kněžmost – parkoviště u tenisových kurtů 
v 16.40 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky. 

Případné bližší informace: 
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod, 

tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

pRojekt „pRoČ 
ZRovnA jÁ?“ 
má pomáhat obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, 
proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? 
Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit 
o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě 
pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který 
po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti a který 
realizuje Probační a mediační služba.

Vyškolení poradci nabízejí obětem široké spektrum 
poradenských činností, které mají usnadnit jejich 
fungování v běžném životě a do určité míry navrátit 
psychický stav oběti do doby před uskutečněním 
trestného činu. V rámci středních Čech působí po-
radna v Mladé Boleslavi a to adresách S.K. Neu-
manna 544 (středisko Probační a mediační služby, 
budova okresního státního zastupitelství) a v sídle 
Respondeo, o.s. v ulici Sirotkova 1242. Poraden-
ství poskytují zkušení poradci, kteří se snaží o ma-
ximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. Po-
radnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 
737 247 436 nebo +420 778 471 067, +420 775 561 
881, elektronicky skrze emaily jhorakova@pms.
justice.cz, sradikovska@pms.justice.cz, skalova@
pomocobetem.cz nebo i osobně bez objednání 
v rámci poradenských hodin v pondělí od 16 do 18 
hodin či ve středu od 17 do 19 hodin. „Dveře u nás 
jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc 
a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální pří-
stup. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, 
disponujeme také širokými kontakty na spolupra-
cující organizace a orgány činné v trestním řízení, 
takže paleta našich možností pomoci je skutečně 
pestrá, veškeré naše služby jsou navíc naprosto 
bezplatné“, doplňuje Štěpánka Radikovská, jedna 
z poradkyň pro oběti trestných činů.
Regionální koordinátor projektu pro Střední Čechy

Probační a mediační služba
Mgr. Bc. Tomáš Kellner
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jubilea oslaví:
DUben 
92 Kůtková Miluše Kněžmost
90 Kastnerová Květuše Kněžmost
85 Kunst Zdeněk Malobratřice
80 Paříková Alenka Suhrovice
70 Vindušková Marie Žantov
65 Šverma Jiří Kněžmost

květen  
90 Šrajer Milouš Násedlnice 
80 Kořínková Jaruše Kněžmost
75 Ferklová Marie Kněžmost
 
ČeRven  
91 Pačes Zdeněk Kněžmost
90 Pokorná Marie Koprník
85 Hatašová Ivana Kněžmost
80 Zajícová Marie Malobratřice
70 Koprnický Ladislav Malobratřice
65 Kavalírová Jarmila Suhrovice
65 Prokorát Josef Kněžmost

narodili se: 
12.10.2014 Černý Antonín Solec
18.11.2014 Vlčková Viktorie  Koprník
22.11.2014 Svobodová Julie Kněžmost
28.11.2014 Zajícová Tereza Drhleny
30.11.2014 Kestnerová Kristýna Srbsko
16.12.2014 Stádník Václav Suhrovice

Zemřeli:
28.12.2014  Krejčová Zdeňka  Lítkovice
3.1.2015 Hruška Vladimír Kněžmost
11.1.2015 Hlubuček Vladimír Lítkovice
17.1.2015 Vilím Antonín Násedlnice
22.1.2015 Chvátal Oldřich Kněžmost
22.1.2015 Hyka Zdeněk Kněžmost
30.1.2015 Zíta Václav Úhelnice

poděkování  
Dovolte nám poděkovat všem kamarádům, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Vladimí-
rem Hruškou. Děkujeme též za květinové dary a pro-
jevenou soustrast. 

za celou rodinu manželka
 Radka Hrušková, Kněžmost

poděkování  
Z celého srdce bych chtěla ještě jednou poděko-
vat všem hodným lidem, přátelům i spolužákům za 
účast na novoročním divadélku, který se konal 21. 12. 
2014 v Kněžmostě. Nemohu opomenout dobrou vůli 
Obecního úřadu v Kněžmostě a Divadélku Človíček 
a všem za sponzorský dar, který jsem obdržela na 
pečovatelské služby.
Mé poděkování patří také kamarádkám Ivě Cenefel-
sové a Daně Fialové za organizaci tohoto vystoupení 
a za jejich nezištnou podporu, kterou mi poskytují od 
začátku mé nemoci až dosud. Přes všechny životní 
karamboly se těším z každého vlídného slova, které 
mě potěší. Vy, moji přátelé, kamarádi, spolužáci, ne-
bojte se za mnou přijít. U mě máte dveře i srdce stále 
otevřené.                          Pavlína Šimůnková, Drhleny 


