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ÚvoDník
Milí spoluobčané, léto už zdá se definitivně začalo. Bazén je 
již otevřen a v nedávných horkých dnech byl opět plný k prask-
nutí. Ještě, že ho tu máme. Myslím, že bez něj bychom horké 
dny snášeli mnohem hůře. Je to výborná věc a přitom se ne-
rodil snadno a mnoho lidí bylo zásadně proti jeho výstavbě. 
Po letech je ale patrné, že to bylo správné rozhodnutí. Také 
v současné době se objevují podobná rozhodnutí, proti kterým 
se najdou různé hlasy. Některá již padla, další budou muset 
padnout i v budoucnosti.
Píšu tyto řádky především proto, abychom si uvědomili, že 
mnoho cílů a jejich řešení se v konkrétní době nemusí líbit 
všem. Podstatný je ale dlouhodobý přínos, který v krátkém 
čase mnozí nevidí. Proto je nutné a podstatné, aby vize nebo 
chcete-li představy, kam a jak směřovat, byly součástí našich 
životů. Myslím, že bez pevného názoru a jasného odhodlání 
prosadit svou, někdy i kontroverzní vizi, bychom daleko nedo-
šli a byli bychom spoutáni pouze veřejným míněním a předpisy. 
Veřejné mínění je jistě důležité, ale nesmí se mu plně podlé-
hat. Bez nositelů nových myšlenek a mnohdy krátkodobě nelí-
bivých řešení, bychom se v naší obci dále opravdu neposunuli.
O některých akcích, pro mnohé nepopulárních, které jsou 
v běhu, ať už v naší režii nebo v režii jiných na našem území, 
se můžete dočíst v dalších článcích.
Chtěl bych Vám popřát příjemné, klidné léto, pěknou dovole-
nou a dětem i učitelům zasloužené prázdniny.

starosta 
Ing. Adam Pospíšil

DopRAvní poDnik 
kněžMost - očiMA 
MístostARostky
Kdo z vás sleduje dění v obci jistě ví, že valná hromada Do-
pravního podniku Kněžmost, s.r.o., rozhodla o provedení auditu 
dopravního podniku za roky 2012 a 2013. Auditorská firma byla 
vybrána ve výběrovém řízení, které zadala obec Kněžmost 
v dubnu tohoto roku. Audit byl započat v měsíci květnu a ukon-
čen v polovině června. S výsledky auditu bylo seznámeno za-

stupitelstvo obce na svém zasedání 18. 6. 2014. 
Výsledky auditu jsou k dispozici na webových 
stránkách obce www.knezmost.cz.
Návrh na provedení auditu vzešel z mého podnětu 
na valné hromadě. Důvodem bylo nejen hospoda-
ření jako takové, ale významnou měrou k tomuto 
kroku přispělo zjištění o zpronevěře části tržeb. Za 
dobu trvání dopravního podniku nebyla provedena 
žádná kontrola ať už vnitřní nebo zvenku.  Vzhle-
dem k výsledku auditu je zřejmé, že bude třeba 
něco změnit. Kam se bude ubírat dopravní podnik, 
bude záležet pouze na rozhodnutí orgánů obce 
a to rady a zastupitelstva. Mou snahou bude na-
jít cestu, jak zachovat občanům dopravní obsluž-
nost, která bude pro veřejnost dostatečná a přitom 
nezatíží nad únosnou míru obecní rozpočet.

místostarostka
Jitka Bartošová

v kostce k běžícíM 
AkcíM
Ve stručnosti pouze zmíním běžící akce, které by-
chom měli v tomto roce započít a snad i dokončit. 
Lokalita Zahradní je téměř před dokončením, ta 
bude v době, kdy vyjde zpravodaj již hotova, tak 
můžete zkontrolovat sami, jak se povedla. 
Povedla se nám získat dotace na opravy místních 
komunikací v lokalitě u hřiště a u mateřské školy. 
Dojde ke kompletní rekonstrukci povrchů, jak ko-
munikací, tak chodníků. Jednosměrně bude pro-
pojena tato lokalita na Branžežskou ulici. V tomto 
místě vznikne i chodník. Veřejná zakázka již pro-
běhla a nezbývá než vše schválit zastupiteli obce. 
Začátek akce je naplánován na září letošního roku, 
připravte se, proto prosím na možná dopravní ome-
zení. Celá akce bude stát více než 6 mil Kč.
Rovněž se podařilo získat prostředky na řešení 
bioodpadu v Kněžmostě, schválenu máme částku 
cca 1,7 mil Kč a zhruba 200 tis. Kč bychom měli 
dofinancovat z vlastních zdrojů. Dojde k nákupu 
vleku na kontejnery, kontejnerů a štěpkovače. 
Je opětovně požádáno o zateplení budov MŠ, ZŠ 
(staré budovy) a budovy bývalého Tyresu, o úspě-
chu Vás budeme informovat. Rovněž je před dokon-
čením projekt úpravy budovy na náměstí na knihov-
nu, infocentrum a cukrárnu s restaurací. O realizaci 
se bude muset přičinit další zastupitelstvo. 
Kvůli problémům s vodou v Suhrovicích jsme za-
dali projekt na propojení vodovodu Suhrovice se 
skupinovým vodovodem Kněžmost. Projekt by měl 
být hotov v průběhu léta a věřím, že se brzy podaří 
problémy s vodou vyřešit.

starosta 
Ing. Adam Pospíšil
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stAv čísel 
popisných 
v kněžMostě 
Místní část Kněžmost má v současné době 335 
čísel popisných. Při různých pochůzkách po Kněž-
mostě jsem si všimla, že spousta domů vůbec není 
označena číslem popisným.  Týká se to hlavně no-
vostaveb rodinných domů, ale i některých starších 
domů. Při kolaudacích předáváme všem majitelům 
rodinných domů tabulku s číslem popisným, za 
kterou platí poplatek, ale na dům si ji v dosti pří-
padech vůbec nepřipevní. Mohou ji připevnit třeba 
i na oplocení poblíž domovní schránky pro poš-
tu. Neoznačením svého domu velice ztěžují práci 
mimo jiné České poště i jiným kurýrním službám.
V naší obci jsou platná čísla na červených tabul-
kách s bílými arabskými číslicemi. Tyto tabulky jsou 
pro občany k dispozici u našeho stavebního úřadu 
a občanům je prodáváme za 200,- Kč. Kdo tako-
vouto tabulku nemá, je povinen si ji u našeho úřadu 
vyzvednout. Skutečná pořizovací cena smaltované 
tabulky je vyšší, obec zde polovinu ceny dotuje.
Tabulky s čísly popisnými se umísťují tak, aby byly vi-
ditelné z ulice, měly by se umísťovat na průčelí domů 
na straně do ulice, ne na boční stranu domu. Nejlépe 
tak, aby byly viditelné od vstupu do nemovitosti.
Různá ozdobná čísla, mosazná, keramická, dře-
věná, nebo jiná je možno též připevňovat na domy 
a ploty, ale platná jsou čísla, která jsou na červe-
ných tabulkách, které obdrželi občané z obecního 
úřadu při přidělení čísla popisného.
Chtěla bych touto cestou informovat občany, že 
čísla popisná se přidělují podle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., který ve svých paragrafech č. 31 
a 32 uzákoňuje problematiku označování a číslo-
vání domů. Dále se řídíme vyhláškou č. 326/2000 
Sb., která upravuje podrobnosti číslování domů - 
zejména § 4, 5 a 6 vyhlášky.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, kte-
ří neoznačí svůj dům číslem popisným, stanove-
ným obecním úřadem, mohou být pokutováni obcí 
Kněžmost podle § 58 odst. 1 písmeno c) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích. Uložená pokuta může 
dosahovat až 10.000,- Kč. 
Pokud mají občané číslování domů v pořádku, 
usnadňují práci zejména České poště, kterou ur-
čitě využívají téměř všichni. Musíme si přiznat, že 
i do naší obce přijíždějí cizí lidé, různé návštěvy 
apod.,  kteří se též potřebují v obci orientovat a na-
jít příslušné číslo popisné.
Nyní nastává léto, příznivá doba pro opravy a ná-
těry fasád domů, plotů a podobné údržby nemovi-
tostí a zejména  pro připevnění nové tabulky s čís-
lem popisným!!

vedoucí stavebního úřadu
Marie Koudelková

nA RoZhleDnu si ještě 
počkáMe 
Možná se někteří z vás těšili stejně jako já, že se na jaře le-
tošního roku otevře rozhledna na Čížovkách.  Osobně s tímto 
projektem nemám mnoho společného, ale byl jsem rád, že se 
taková zajímavá stavba u nás staví a přitáhne turisty do na-
šeho regionu. Mnozí s rozhlednou nesouhlasili, ale naštěstí 
se projekt na kraji podařilo prosadit. Kraj je tedy v tuto chvíli 
investorem celé akce, ale na základě vyjádření pana hejtmana 
si budeme muset na otevření počkat minimálně do podzimu. 
Kraj totiž řeší problémy s dodavatelem stavby, a proto vázne 
její dokončení. Věřím, že se vše obrátí ke zdárnému konci a že 
naše rozhledna bude hojně navštěvována.

starosta 
Ing. Adam Pospíšil

kontRolA A čištění 
spAlinových cest 2014 
Obec Kněžmost opět objednala kontrolu a čištění spalinových 
cest pro občany. Cena 280,-Kč za zprávu o kontrole dle naří-
zení vlády č. 91/2010Sb. ze dne 1. 3. 2010; čištění spalinových 
cest 50,-Kč - 100,- Kč, dle délky a náročnosti. 
Občané Kněžmostu se mohou hlásit na obecním úřadě, ob-
čané místních částí u svých předsedů osadního výboru a to 
do pátku 22. srpna 2014. Jestliže se vám termín nehodí, mů-
žete si domluvit individuálně náhradní termín, v tomto přípa-
dě se ale cena navýší. Pokud se domluví 5 a více občanů na 
jeden den, cena zůstává stejná. Kontakt na kominíka – pan 
Žďánský, telefon 773 209 127.

teRMíny pRo Rok 2014:

kněžmost: 2. a 6.9. úterý a sobota 
OÚ 326 784 141, 326 784 292

býčina: 2.9. úterý 
pan Abraham – 724 089 168

suhrovice, Drhleny, čížovka: 3.9. středa 
pan Hašlar – 723 438 498

RADnice
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srbsko: 3.9. středa 
paní Vacková – 605 259 977

koprník: 4.9. čtvrtek 
pan Kilián – 725 080 652

násedlnice: 4.9. čtvrtek 
pan Helikar – 724 758 299  

Úhelnice: 4.9. čtvrtek 
pan Nový – 605 241 418

Malobratřice, solec, soleček: 5.9. pátek 
paní Bartošová – 604 824 990

žantov: 7.9. neděle 
paní Černá Rynešová – 605 149 473

chlumín, lítkovice:                    7.9. neděle 
pan Palaczuk – 605 308 827

                                                     referent OÚ Kněžmost
Hana Prokorátová

kostel
Pravděpodobně jste zaznamenali opravdu špatný stav kostela 
sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Mnozí občané si mo-
hou myslet, že je to věc církve, ale není to tak jednoduché. Náš 
kostel postavili za své peníze kněžmostští občané a církvi ho 
věnovali. Nebyla to tedy akce církve, ale našich předků a mi-
nulých obyvatel, kteří zde v Kněžmostě chtěli mít svůj kostel. 
Církev ho sice dostala, ale po téměř 70 let se o něj efektivně 
starat nemohla. Nejprve kvůli komunistickému režimu, v po-
sledních letech pak z důvodu nevyřešených církevních restitu-
cí a nedostatku financí. Prostředky na opravu de facto žádné 
neměla. V nejbližší době stojíme tedy před otázkou, co s touto 
impozantní budovou bude dál. Jestli ji necháme jejímu osudu 
a necháme ji tedy chátrat tak dlouho, až nezbude jiné řešení 
než demolice, nebo podpoříme nějaký ozdravný záměr. Mys-

lím, že řešením je vytvoření určitého společenství 
místních občanů, podnikatelů, obce a církve, které 
by se snažilo získat na opravy ať už státní nebo 
jiné dotace. O dofinancování se musí samozřejmě 
postarat toto společenství. Možná je to nepopulár-
ní postoj, ale jasně říkám, že toto chci prosazovat. 
Praktickým hlediskem je i blízkost kostela ke škole. 
Vzhledem ke špatnému stavu budovy kostela, na-
příklad padajícím římsám nebo taškám, může dojít 
k nějakému neštěstí. Kolik dětí projde denně oko-
lo! Ačkoli praktikujících katolíků, kteří by navštěvo-
vali mše, tu evidentně mnoho není, toto není jen 
otázka víry. Jde o dědictví předků, které je dobré 
udržovat a zachovat pro další generaci. Na jihu 
Čech nebo na Moravě, je v každé vesničce pěkný, 
opravený kostel, často s novou střechou i fasádou. 
Byla by to do jisté míry naše ostuda, kdybychom 
v naší téměř dvoutisícové obci, která měla ambice 
stát se dokonce městysem!, chyběl tak významný 
prvek jako kostel. Už to, že tato chátrající památka 
stojí v blízkosti hlavní zdejší křižovatky, také nedě-
lá naší obci dobrou vizitku.  Kontrastuje se zvele-
beným centrem obce, rychle narůstající výstavbou 
rodinných domů, opravenou budovou sokolovny 
a haly, novými komunikacemi a celkově velmi 
dobrou občanskou vybaveností. Opravený kostel 
může dál být zejména místem setkávání místních 
občanů nejen při událostech náboženského cha-
rakteru, ale při obyčejných koncertech, vystoupe-
ních a jiných kulturních příležitostech.

starosta 
Ing. Adam Pospíšil

kAlenDář 
s náZveM „vteřiny 
Z kněžMostskA“
Vzhledem ke kladným ohlasům na kalendář 
„KNĚŽMOSTSKO 2014“ uvažuji o přípravě nového 
kalendáře pro rok 2015, který by mohl být sesta-
ven vámi, občany, na téma „VTEŘINY Z KNĚŽ-
MOSTSKA“. Fotografie a popisky vašich zahrá-
dek, zákoutí, zátiší, momentek z akcí, domácích 
či lesních zvířat, no prostě všeho zajímavého co 
potkáte či co se kolem vás děje. Vím, že mezi vámi 
je plno výborných fotografů, a proto bych vás chtě-
la poprosit o spolupráci, abyste se stali spoluauto-
ry připravovaného kalendáře. Těšíme se na vaše 
příspěvky, které prosím noste nejlépe osobně na 
obecní úřad paní Drdolové (najdete ji v kanceláři 
před stavebním úřadem), která je bude shromaž-
ďovat. Nejlépe na flash disku či CD nosiči, kvůli 
zachování plného a kvalitního formátu fotografií. 

místostarostka
Jitka Bartošová
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Akce ZáklADní 
školy – jARo 2014

výlet Do něMeckA 
V sobotu 17. 5. jsme se vydali s žáky na výlet do 
Německa. Tentokrát jsme zvolili nedaleké město 
Zittau a přilehlý Přírodní park Žitavské pohoří.

Sraz byl na nádraží už v 5.55 hod., abychom stihli 
vše, co jsme si předem naplánovali. Cesta vlakem 
vedla přes Turnov a Liberec do Zittau. Prošli jsme 
střed města a potom žáci dostali rozchod, aby si 
mohli ověřit své jazykové znalosti při nakupování. 
Poté jsme jeli parním vláčkem po úzkokolejné trati 
z centra do Žitavského pohoří. Počasí nám moc ne-
přálo a tak jsme šli procházkou jen na horu Oybin, 
kde se nachází zřícenina hradu. Když jsme sešli 
dolů, začalo vydatně pršet, tak jsme se rádi schova-
li v cukrárně, kde jsme si dali teplé nápoje a někteří 
z nás i velký pohár popř. dortík nebo zmrzlinu.
Těšíme se na další společné výlety.

Mgr. Gabriela Hronová a Mgr. Květa Havlíková

žákovský běh 
bAkoveM 
V sobotu dne 12. 4. 2014 jsme se s výběrem žáků 
ZŠ Kněžmost přichystali na tradiční žákovský Běh 
Bakovem. Organizátoři připravili běžecký závod 
celkem pro 12 kategorií (1996-2010). Tento běh se 

odehrával v dopoledních hodinách na náměstí v Bakově nad 
Jizerou za účasti 160 závodníků. Každoročním hostem se stala 
úspěšná stříbrná medailistka z Barcelony v roce 1995 Helena 
Fuchsová.
Naší nejúspěšnější a nejmladší běžkyní se stala Barbora Po-
spíšilová, která v kategorii žákyněk na trati 600 m obsadila 
nádherné třetí místo a to s časem 2:26,8 min.
V kategorii mladších žákyň doběhla na krásném čtvrtém místě 
Karolína Kautzká. Trať dlouhou 600 m zdolala za 2:08,2 min.
Nejmladší z našich borců Adam Pospíšil si v kategorii žáčků 
svým závěrečným zdrcujícím sprintem ukořistil perfektní třetí 
příčku. Trať dlouhou 800 m dokončil v čase 3:05,8 min.
V kategorii mladších žáků 8. příčkou překvapil Jan Hušek. 
Za svými zády zanechal dalších 22 závodníků, a to dokonce 
i žáky druhého stupně naší školy. Handicapem mohl být veli-
ký věkový rozdíl startujících. Honza Hušek se stal nejmladším 
účastníkem v této kategorii. Nutno podotknout, že v této kate-
gorii se malým mínusem stal příliš vysoký počet účastníků na 
malé startovní a běžecké ploše.
Zato v kategorii starších žáků na trati 1500 m opět kraloval 
Štěpán Bystřinec. Do své sbírky si přidal také zlatou medaili 
a to skvělým časem 5:06,8 min.
Dorostenecká kategorie bohužel prokázala, že není mnoho do-
rostenců, kteří by se s chutí šli ´́ potrápit´́  na trať dlouhou 1500 
m. Jediným účastníkem této kategorie se stal žák naší školy 
Martin Kopal. Svým časem 5:06,1 min překonal početnou sku-
pinku starších žáků a jako jediný se postavil na stupínek vítězů.
Chloubou se pak stala štafeta ve složení Kovářová Eliška, 
Oudrnický Martin, Pospíšilová Klára a Bystřinec Štěpán, kte-
rá o pět sekund překonala téměř pět let starý traťový rekord 
(3:29,7 min) a zapsala se tak do dějin tohoto běhu. 
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V celkovém součtu jsme do závodu nastoupili s téměř všemi 
obsazenými kategoriemi, naše účast a radost ze sportu byla 
vidět téměř všude. Mnohdy naši svěřenci soupeřili s členy atle-
tických klubů a i přesto dokázali soupeře potrápit a úctyhodně 
jim konkurovat, za což si zaslouží moji velkou pochvalu.
Do příštího roku neusneme na vavřínech a budeme se dále 
pilně a poctivě připravovat. Kdo ví, třeba na nás čekají další 
traťové rekordy?

Mgr. Zdeněk Chlup 

exkuRZe v pRAZe 

Šli jsme po památkách v Praze a viděli jsme Staroměstskou 
radnici, Karlův most, Jindřišskou věž, sochu Jana Husa na 
Staroměstském náměstí, Národní knihovnu, kterou jsme ne-
viděli uvnitř, a také jsme si prohlédli Prašnou bránu. Na Kar-
lově mostě se s námi fotili zahraniční turisté. Poté jsme šli na 
interaktivní výstavu Matematika na dotek, kde jsme si mohli 
vyzkoušet různé matematické úkoly.
Tím chceme říct, že se nám výlet líbil.

Eliška Nikodemová a Karolína Kautzká 5. třída

konveRZAční soutěž 

Žáci naší školy měli možnost se zúčastnit školní-
ho kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Soutěž byla rozdělena na dvě části.
První proběhla 28. 4. 2014 a zúčastnili se jí žáci 
1. stupně, kteří si připravili rozhovory ve dvojicích. 
Druhá část pro žáky 2. stupně proběhla 5. 5. 2014. 
Každý si vylosoval jedno z předem zadaných té-
mat, o kterém měl krátce pohovořit.
Žáky hodnotila porota ve složení: Mgr. Gabriela 
Hronová, Mgr. Marta Pažoutová a rodilý mluvčí 
z Velké Británie Craig Adams.
Děkujeme všem účastníkům za jejich odvahu 
a pěknou přípravu a doufáme, že se v hojném po-
čtu zúčastní i v příštím školním roce.

Mgr. Gabriela Hronová a Mgr. Marta Pažoutová

ekologická 
soutěž 
Žáci 7. třídy zvítězili v okresním kole ekologické 
soutěže „ Z čeho je můj život“?

Tuto soutěž pořádalo EKO centrum zahrada v Mla-
dé Boleslavi a zapojilo se do něj 31 škol z okresu. 
V kategorii 2. stupně ZŠ obsadili žáci naší školy 1. 
místo.
Dušan Stejskal ze 7. třídy obsadil 1. místo v gra-
fické soutěži „Příběhy věcí“ v soutěži téhož pořa-
datele.

Mgr. Alena Brixí

McDonAlD´s cup 
Dne 12. 5. 2014 se v Mnichově Hradišti konalo 
tradiční okrskové kolo fotbalového turnaje McDo-
nald ś Cup. V kategorii A (ročník 2004 a mladší) 
se zúčastnil tyto školy:  ZŠ Bakov, 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště a ZŠ Kněžmost.
Do celého turnaje jsme nastoupili po dalším, roč-
níkovém cyklu tréninků. Věřili jsme si a všichni 
hned od prvního zápasu chtěli uspět. V zápase 
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iQlAnDiA 
Dne 22. 5. 2014 se v rámci přírodních věd a školní výuky usku-
tečnila exkurze do nově vytvořeného science centra iQLAN-
DIA v Liberci. Svět techniky, vědy a přírodních úkazů je roz-
členěn do několika pater a sekcí, např. věda v domě, člověk 
a lidské tělo, geo-živly, vodní svět a geo-laboratoř. Veškeré ex-
ponáty jsou zde plně interaktivní a jsou tedy určené pro přímou 
manipulaci a praktické testování. Na jednotlivé třídy druhého 
stupně čekaly tematické science show. Toto vhodné doplně-
ní školní výuky přírodovědných předmětů probíhající frontální 
formou s možností zapojení žáků do jednotlivých experimentů 
se velmi osvědčilo.

Pro žáky byla připravena science show na téma Síla a pohyb: 
Demonstrační experimenty objasňující zákon setrvačnosti, zá-
kon síly, zákon akce a reakce, síly působící proti pohybu tělesa 
– tření a odpor prostředí.
Pro žáky vyšších ročníků byla pak připravena show na téma 
ČEZ – elektrická energie: Demonstrace základních principů 
elektrostatiky a elektromagnetismu, Coulombův zákon, elek-
tromagnetická indukce, výboje, alternativní zdroje el. energie.
Exkurze v iQLANDII skvěle doplnila výukové předměty přírod-
ních věd na naší škole.

Mgr. Zdeněk Chlup

pAsování nA čtenáře 

proti ZŠ Bakov jsme převážnou část zápasu ode-
hráli na polovině soupeře a po skvělém výkonu 
jsme zaslouženě zvítězili 5:0. Do druhého zápasu 
jsme nastoupili proti silnému týmu 1. ZŠ Mnicho-
vo Hradiště. Ihned v úvodu utkání jsme se ujali 
vedení 2:0, ale se závěrem utkání jsme se o své 
vítězství ještě strachovali. Konečný výsledek 3:2 
vzešel v náš prospěch. Po krásných fotbalových 
výkonech jsme vybojovali prvenství v okrskovém 
kole a zajistili si tak účast na okresním kole v Kos-
monosích.
Věděli jsme, že nás nebude čekat nic lehkého. 
Měli jsme týden na přípravu. Okresní kolo v Kos-
monosích se konalo dne 23. 5. 2014.
V tabulce na nás čekaly: ZŠ Brodce, 6. ZŠ Mladá 
Boleslav, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, 9. ZŠ Mladá 
Boleslav a 7. ZŠ Mladá Boleslav.
V prvních třech zápasech jsme uspěli na výbor-
nou. Po vítězstvích 2:1 nad ZŠ Brodce, 2:1 nad 
6. ZŠ Mladá Boleslav a 4:0 nad 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště jsme byli v čele tabulky. Lepší začátek 
jsme si nemohli přát. 9. ZŠ a 7. ZŠ klopýtly a v tuto 
chvíli měly po dvou remízách. Možná i vědomí, že 
musíme alespoň v jednom z těchto dvou zápasů 
uspět, nás svazovalo. V zápase proti 9. ZŠ jsme 
nedokázali proměnit čtyři nádherné šance a v zá-
věru zápasu obdrželi nešťastnou branku. Poslední 
zápas proti sportovní škole 7. ZŠ Mladá Boleslav 
už byl nad naše síly a my znovu prohráli rozdílem 
dvou branek.
Celkově jsme tak z prvního místa sklouzli na místo 
třetí a postup na hlavní stadion do Mladé Boleslavi 
na krajské kolo nám utekl mezi prsty. Osobně však 
výsledek hodnotím velmi pozitivně.
Nesmírně si vážím bojovnosti našich hráčů a také 
fotbalové hry, kterou dokázali předvést a úsilí, kte-
ré v tréninku vynakládali. Vzbudili jsme svou hrou 
zájem diváků i trenérů, kteří nyní vědí, že s mláde-
ží u nás v Kněžmostě pracujeme dobře a pečlivě.
Mé velké poděkování a pochvala patří hráčům: 
Tomáš Kurka, Matěj Vokál, Ondřej Svoboda, Klá-
ra Vostatková, Jan Hušek, Matěj Chloupek, Josef 
Sedláček, Jakub Volf, Jan Hybner, Matyáš Louda 
a Jakub Prskavec.    

Mgr. Zdeněk Chlup
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Není to tak dávno, kdy se letošní prvňáci učili číst první pís-
menko. Nyní dokážou přečíst básničky, pohádky i příběhy. 
Tuto dovednost skvěle prokázali 29. května na Obecním úřa-
dě v Kněžmostě, kde byli všichni pasování panem starostou 
Adamem Pospíšilem na čtenáře.
Celou akci zorganizovaly pro 1. třídu knihovnice paní Iva Ce-
nefelsová a paní Hana Bejrová. Oběma moc děkuji.
Pro vzpomínku na tento významný den obdržely děti krásnou 
knihu, záložku, kotilión a průkazku do obecní knihovny.
Všem nově pasovaným čtenářům přeji hodně zábavy a pouče-
ní při čtení spousty krásných knížek.

Mgr. Vendula Svobodová 

DopRAvní soutěž 
Ve dnech 3. a 4. 6. 2014 proběhlo ve Zruči nad Sázavou kraj-
ské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se po ví-
tězství v okresním kole zúčastnili i žáci naší školy v kategorii 
mladších žáků. 
Družstvo ve složení Tereza Svobodová 5. tř., Viktor Pospíšil 
5. tř., Petra Maděrová 6. tř., Jiří Maděra 6. tř., obsadili z deseti 
přihlášených družstev 4. místo. V kategorii jednotlivců se za 
dívky umístila na 1. místě Tereza Svobodová, za chlapce na 8. 
místě Jiří Maděra. 
Kromě samotné soutěže byl pro žáky přichystán kulturní do-
provodný program. Všem našim žákům patří naše poděkování 
za pěkné umístění a přejeme jim úspěch v této soutěži i do 
budoucna

Jaroslava Doležalová

poDěkování 
Děkujeme paní knihovnici Ivě Cenefelsové za péči, kterou 
věnuje našim žákům při návštěvách knihovny a za organizaci 
akcí pro dětské čtenáře. V letošním roce se jednalo o projekt 
Kolumbus, do kterého se zapojily děti z prvního stupně.
Těšíme se, co nového si pro nás připraví v září.

Za kolektiv učitelů Mgr. Květa Bartoňová.

Další poděkování patří všem rodičům budoucích prvňáčků, 
kteří se rozhodli přihlásit děti k základnímu vzdělávání v naší 
základní škole. Jsem moc ráda, že, s podporou našeho zřizo-
vatele, otevřeme dvě první třídy s menším počtem dětí.
Krásné prázdniny přeji všem našim žákům. A všem svým ko-
legům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ 
a MŠ, děkuji za celoroční práci a přeji jim klidnou a zaslouže-
nou dovolenou. Jsem ráda, že do nového školního roku může-
me vstoupit se vztyčenou hlavou.

Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy

Akce MAteřské 
školy – jARo 2014

výlet Do lAbyRintů 
v loučeni 
Školní výlet naší mateřské školy na Loučeň se 
uskutečnil ve čtvrtek 5. června dvěma autobusy. 
Děti byly velice natěšené, vybavené batůžky s pi-
tím, pláštěnkou, svačinou ze školky a dobrůtkami 
od maminek.
Cesta ubíhala rychle. Z okna autobusu bylo stále 
co pozorovat, či si povídat s kamarády. Konečně 
jsme byli na místě. Jednotlivě po třídách jsme se 
vypravili do areálu zámku.
Paní vedoucí učitelka zakoupila vstupenky, k nimž 
každý dostal plánek ,,Labyrintária“.
Hned z kraje ,,zámeckého komplexu“, jsme s dětmi 
obsadili  židle, které se nacházely u stánku s ob-
čerstvením, které bylo ještě uzavřeno. Paní učitel-
ky rozdaly svačiny, které připravily kuchařky z MŠ. 
Občerstvení bylo zakončeno pitím z domova.
Posilněni a odpočinuti jsme se vydali do parku, 
který zdobily nejen staleté stromy, mnohdy exo-
tického původu, ale i ojedinělá atrakce v podobě 
11 labyrintů a bludišť, první v Čechách a jediná 
v Evropě. Školáci pozorně sledovali číslování jed-
notlivých stanovišť a s nadšením vbíhali a nejen 
oni do jednotlivých bludišť. Ta měla různá označe-
ní ,,Tisové bludiště“, ,,Provazové bludiště“, labyrint 
,,Písmenkový“, ,,Travnatý“, ,,Pískovcový“...atd.
Cestu labyrinty jsme ukončili u zámku, kde si děti 
proběhly ,,Buxusové bludiště“. Následoval odpo-
činek na židličkách u zámecké restaurace ,,Vtipná 
kaše“, kde si děti pochutnaly na sladkostech z do-
mova a osvěžily se pitím. Čas neúprosně běžel 
a s ním i doba návratu.  Děti po nasednutí do auto-
busu byly nejen plné zážitků, které si vzájemně pře-
dávaly, ale i unavené. Většina z nich cestou usnula.
Výlet se vydařil, počasí přálo a už nyní se těšíme 
na výlety v příštím roce.

kolektiv učitelek MŠ 
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pAsování 
pRvňáčků 
nA čtenáře 
Pasování našich nejmladších školáků proběhlo 29. 
5. 2014 v budově OÚ za přítomnosti starosty obce 
Kněžmost Ing. Adama Pospíšila.
Odhalením pohádky jsme přistoupili k samotnému 
rytířskému slibu a k pasování žáků na čtenáře.

ukončení projektu krysáci
Celoroční projekt Krysáci měl úspěch. Pro knihov-
níky není většího naplnění, než že do knihovny 
chodí stále více čtenářů. Snad i díky projektům, 
které pro děti připravujeme. Krysáci jsou pohádko-
vé postavičky až z Vizovic, ale pro naše čtenáře to 
nebylo překážkou a v pomyslném smetišti zachra-
ňovali knihy tím, že je přečetli. Projektu se zúčast-
nilo 42 mladších čtenářů.
Za všechny zachráněné knihy je čeká tajný výlet. 
Více neprozradíme. 

pRovoZní DobA 
knihovny přes 
letní pRáZDniny 
v Době oD  28. 7. – 8.  8. 2014 
buDe knihovnA Z DůvoDu čeRpání 
řáDné Dovolené uZAvřenA

výpůjční doba červenec – srpen
po -  12 – 17
Út -  12 – 15
čt -  12 -  17
pá -  08 -  13

nové příRůstky 
knihovního fonDu 
poslední tango s carmen: Alena jakoubková
Do života Carmen Berkové, úspěšné zubní lékař-
ky, zasáhne osud v podobě sympatického muže, 
s nímž protančí noc v cizím městě. Když se ráno 
Carmen probudí v cizí posteli...

v moři jsou krokodýli: fabio geda
Když šestiletému Enájatovi zastřelí otce, už nic 
není jako dřív. V Afghánistánu vládne tálibánský 
režim, který tyranizuje obyčejné lidi a nikdo si není 

jistý životem. Po několika letech hrozeb a ukrývání se matka 
nakonec rozhodne - vezme synka a jede s ním do Pákistánu.

through Wolfgang Amadeus Mozart prague: iva Daňková
Prahou Wolfganga Amadea Mozarta v anglické mutaci.

leonardo da vinci: Dan Danko
Leonardo da Vinci zaměstnává naši představivost už téměř 
500 let. Inspiroval mnoho mýtů, filmů i knižních bestsellerů. 
Kdo však byl onen muž stojící za tajemnou šifrou, umělec, který 
zvěčnil nejslavnější úsměv všech dob? Ode dne, kdy se naro-
dil, sudičky Leonardovi příliš nakloněny nebyly.

sexie – deníček nymfomanky: starcante
Nezpochybnitelný šarm, nekonečná krása a neodmítnutelná 
touha a svádění k hříchu – to je divoká Paříž i její divoká oby-
vatelka Sexie.

pravda o mém muži: halina pawlowská
Příběh pro ty, kteří chtějí milovat hodně a dlouho. „Je to příběh 
mého manželství. A začala jsem ho psát, když jsem byla nejvíc 
smutná, abych si vybavila, jak jsem byla veselá. Jak jsem milo-
vala a jak jsem byla milovaná“.

jiří hrzán: hana Rychetníková
Jiří Hrzán patřil k nejosobitějším a nejoblíbenějším filmovým 
a televizním hercům. Duší však byl spjat především se svou 
domovskou scénou, s Činoherním klubem.

cvičení na míči pro maminky a děti: gabriela Macurová
Pokud jste maminka malého dítěte a chcete aktivně podporovat 
jeho psychomotorický vývoj, pak je tato úžasná kniha určena 
právě vám! Zkušená autorka sestavila řady hravých a zábav-
ných cvičení na míči pro maminky a jejich děti do 4 let.

Dám si to ještě jednou: iva hercíková
Svou poslední knihu psala Iva Hercíková po návratu z nemoc-
nice, kdy bojovala s následky vážné choroby. Přesto to není 
kniha smutná. Autorka v ní s humorem popisuje svůj každo-
denní zápas o návrat k běžnému životu a k psaní, vzpomíná na 
pobyt v Americe, vyznává se z lásky k manželovi…

život ve staletích: vlastimil vondruška
Další díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného 
spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby 
knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se promě-
nil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 13. století.

vesnice: vlastimil vondruška a Alena vondrušková
Průvodce českou historií je nová řada výpravných encyklope-
dií, věnovaných životu v našich zemích od vzniku českého státu 
do počátku moderní doby. Jednotlivé díly postihují na základě 
hmotných, písemných a ikonografických památek nejdůležitější 
fakta o vývoji společnosti.

kameny, minerály, fosilie: Martina Ruterová
Tato praktická knížka o přírodě předává zábavnou formou ma-
lým objevitelům informace o světě kamenů, minerálů a fosílií. 
Naučí vás kameny nejen rozeznávat, ale prozradí i mnoho zají-
mavého o jejich vlastnostech a použití.

Rybníky, řeky a jezera: feryal kanbayová
Víte, proč bobr staví hráze, jak se přizpůsobil vodouch stříbřitý 
životu pod hladinou a jak získal tužebník své jméno? Slyšeli 
jste už někdy, jak se brání užovka obojková při napadení?



knihovnA

10 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 2 / 2014

infoRMAční 
střeDisko 
Jak si mnozí z vás mohli povšimnout, Informační 
středisko zahájilo již začátkem května provoz. Za-
tím o víkendech od 10 – 15hod, kdy nabízíme mimo 
informačních služeb návštěvu interaktivní výsta-
vy SCIENCE CENTRA IQ PARK LIBEREC přímo 
v prostorách informačního střediska Na Rynku 218.

nabízíme
nové propagační materiály
nové turistické vizitky
poznávací hry pro rodiny s dětmi v lokalitě DŮNĚ 
a POZNÁVACÍ trasu k SUHROVICKO -    DRHLEN-
SKÝM rybníkům

NOVINKOU JE TAKÉ OBČERSTVENÍ: zmrzlina, 
nápoje občerstvení s venkovním posezením

Informační středisko aktivně spolupracuje:

knihovnice
Ivana Cenefelsová a Hana Bejrová

putování vodníků od rybníka k rybníku: tereza jelenová 
a Miroslav krejča
Vodníci Stulík a Blatoušek spolu putují po jižních Čechách 
a hledají rybník, který by jim poskytl „vodu nad hlavou“. Každá 
z krátkých pohádek se věnuje určité části cesty. Vypráví se 
v nich, co vodníci na svých cestách zažili, s kým se setkali a co 
jim setkání přineslo.

škola kouzel – kouzlení krok za krokem
Chceš se stát kouzelníkem? V této knize najdeš návod na úžasná 
kouzla a triky. Naučíš se, jak nechat zmizet mince, najít a uhád-
nout určité karty z balíčku a mnoho dalších úžasných věcí.

Zlatá jehla aneb Dobrodružství mezi světy: julia goldin-
gová
Dobrodružný příběh s prvky fantasy připomínající slavné Piráty 
z Karibiku.

temná akademie: gabriella poole 
Darkova akademie je škola jako žádná jiná! Každý semestr se 
stěhuje na nějaké nové úžasné místo a studují tu jen neuvěři-
telně krásní a inteligentní mladí lidé. A čím více se toho nová 
zahraniční studentka Cassie Bellová o Akademii dozvídá, tím 
je zvědavější...

Doktor proktor a velká loupež zlata: jo nesbo
Jeden skoro šílený profesor, jedna chytrá holka s culíky a je-
den malinkatý zrzavý kluk se rozhodli vyloupit nejbezpečnější 
banku světa v Londýně. Ale jak to propána souvisí s finále an-
glické fotbalové ligy? Přečtěte si tuhle knihu!

klub tygrů: thomas c. brezina
Kamarádům z Klubu Tygrů se dostane do ruky záhadný vzkaz, 
který upozorňuje na podivné půlnoční setkání ve škole, kterou 
navštěvují. Jindy tak nudná budova se stává dějištěm záhad-
ných událostí. Vypadá to, že škole hrozí zbourání a že v ní do-
konce straší!

Andělé noci 1.: lili st. crow
Skutečný svět je plný hrůz. Jen se zeptejte šestnáctileté osiřelé 
holky Dru Andersonové, drsňačky, která sama sejmula slušnou 
porci padouchů. Je ozbrojená, nebezpečná a připravená nej-
dřív zabíjet a teprve pak se ptát.

Macocha: petra hůlová
Nový, bezpochyby nejosobitější a nejosobnější, text Petry 
Hůlové prakticky rezignuje na vyprávění příběhu a v mnoha 
ohledech překračuje četná tabu dosud v literatuře ctěná. V mo-
nologu autorky, která se bez ohledu na počáteční ambice stane 
úspěšnou spisovatelkou druhořadé literatury.

konečně přes čtyřicet: susanna kubelka
Nebojte se svého věku a získejte nové sebevědomí! Přenes-
te se přes pár vrásek a buďte nesrovnatelně více sebevě-
domá a sexy než vaše mladší kolegyně! Rakouská novinář-
ka ve svém bestselleru s nadhledem a humorem vymlouvá 
ženám strach ze stárnutí. Optimistická knížka zdůrazňuje 
silné stránky a přednosti žen, které konečně dosáhly zralé-
ho věku.

Asterix - věštec: René goscinny a Albert uderzo
Další, v pořadí pátý souborný svazek příhod neohroženého As-
terixe z Galie. Obsahuje alba z let 1971 až 1973 – Sídliště bohů, 
Caesarův vavřínový věnec, Věštec a Asterix na Korsice.
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Den koní 
Dne 24. 5. 2014 proběhl v Jezdeckém oddílu Kněž-
most již IV. ročník Dne koní zorganizovaný jako den 
otevřených dveří v jezdeckém oddíle pro širší ve-
řejnost, rodiče s dětmi, milovníky koní a příznivce 
Jezdeckého oddílu Kněžmost.

Opět počasí přineslo své vrtochy, ráno to vypa-
dalo, že mraky dosáhnou až na zem, ale jako zá-
zrakem se během dopoledne vyčasilo a déšť nás 
skropil jen malinko. Dětští návštěvníci si mohli opět 
užít soutěže s koňskou tématikou (hod podkovou, 
skládání koňských puzzlí, překážkovou dráhu s ko-
níkem na tyči a vybarvování omalovánek či spo-
jovačky s motivem koní. Dále svezení na koních, 
které zajišťovali koně z Psychiatrické nemocnice 
v Kosmonosích, které zde prezentovali sdruže-
ní přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK Chrpa. 
Sdružení CPK Chrpa, věnovalo také drobné ceny 
pro děti do soutěží.
Na kolbišti probíhal od 10:45 program, který za-
hájily členky Klubu žen JO Kněžmost. Předvedly 
čtverylku - jezdecké vystoupení, kdy jezdci s koňmi 
jezdí na hudbu a společně vykonávají různé cviky. 
Poté se představili koňští kaskadéři, kteří během 
celého programu měli tři vstupy, nejzajímavější asi 
byl kůň, který si na povel lehl a děti z řad diváků ho 
mohly pohladit. Opět celý program oživily členky 
klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., které se svými 
pejsky předvedly ukázky agility - překážkové dráhy 
pro psy a sportovní disciplínu flyball. Letošní pro-
gram oživila i ukázka nádherného Fríského koně 
a jeho zmenšeniny koně Fellského, byla to nádher-
ná podívaná na tyto krásně sytě černé koně. Do-
polední program uzavřely nejmenší členky oddílu 
Eliška Černá a Laura Bartošová, které předvedly 
voltižní cvičení na pony Rozárce a Calypso. Před 
polední pauzou ještě Kamila Petrová ve zkratce 
představila hiporehabilitační koně z Hipocentra PN 
Kosmonosy a sdružení CPK Chrpa, které je připra-
vilo pro tyto účely.  Poté následovala krátká poled-
ní pauza, která umožnila návštěvníkům plně využít 
bohaté občerstvení, které jezdecký oddíl pro tuto 
příležitost připravil. V sortimentu byla mimo jiné 

výborná káva z kávovaru, domácí zákusky z kuchyně našich 
tet a babiček, vynikající uzená kýta, guláš a na zapití se točilo 
rohozecké pivo a točená rohozecká limonáda.
Odpolední program zahájila Markéta Škodová na naší nejmen-
ší koňské slečně jezdeckého oddílu klisně Calypso. Markéta 
předvedla základní přiježděnost ponyho a parkurové skákání 
na pony.  Pak následovala ukázka parkurového skákání v po-
dání Milana Šimuna s Arénem, v závěru svého vystoupení zdo-
lala tato dvojice výšku překážek 140 cm. 
Program ukončilo losování bohaté tomboly, které korunoval již 
po třetí chlazený krocan, kterého nám jako hlavní cenu věnova-
lo Zemědělské družstvo Sever Loukovec. 
V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem sponzo-
rům, kteří přispěli k úspěšnému zrealizování naší akce: Země-
dělské družstvo Sever Loukovec, Průmyslové zboží manželé 
Kobrlovi, obec Kněžmost, Pivovar Rohozec, Řeznictví a uze-
nářství Pavel Kobrle. Poděkování patří také Miroslavu Kopr-
nickému za zajištění aparatury a SDH Kněžmost za zapůjčení 
vybavení pro občerstvení. Poděkování patří také všem členům 
a přátelům oddílu, kteří se na přípravě a realizaci našeho Dne 
koní podíleli.

za Jezdecký oddíl Kněžmost 
Petra Černá Rynešová

Dětský Den v solci 
Nemusíte být zrovna Willy Fog, abyste se mohli vydat na cestu 
kolem světa. Stačí, když jste vyrazili do Solce, kde jste se po-
mocí kouzelné letenky mohli podívat do Austrálie za klokany 
nebo si zarybařili v Grónsku. V Číně jste se naučili psát čínské 
znaky a umění stopování zvířat si nacvičili v Africe. Po dlouhé 
cestě si uloupili pár fazolí v Mexiku, abyste měli dost síly na 
bludiště v Egyptě, kde na vás čekala pěkně uleželá mumie.
Asi tak nějak vypadala hlavní část programu Dětského dne 
v Solci aneb Letem světem.
Ale jak už to bývá každý rok, to nebylo zdaleka všechno. Pro-
gram u pódia i všude kolem něj byl neskutečně pestrý. Jelikož 
byl tento den věnován dětem, tak ho také děti musely zahájit. 
Tohoto úkolu se zhostily 2 páry z Tanečního klubu Rytmus Ba-
kov n. Jizerou, se kterými jsme si dokonce společně zatančili. 
Tatínkové zpozorněli při vystoupení pole dance a myslím, že 

Foto: Běla Fialová
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leckterý uvažuje o zakoupení tyče domů pro svou manželku. 
Tančilo se, zpívalo i smálo. A když smálo, tak pořádně. Hlav-
ně díky dvěma klaunům, kteří se rozhodli s námi vydat kolem 
světa, ale jak jinak než po svém. Nechyběla skluzavka ve tvaru 
potápějícího se Titaniku, skákací nafukovací farma, nebo jste 
mohli vyzkoušet svou odvahu a sílu na lezecké stěně. Veselé 
namalované tváře z facepaintingu si mohly dát skvělý drink Rá-
kosníček, který si namíchaly sami za doprovodu skvělé hudby 
kapely CRKOT Band. 
A to stále není vše. Pracovnice VZP vám změřily tělesný tuk, 
mohli jste vyzkoušet golf nebo si koupit ručně vyráběné náuš-
nice a čepky, nadlábnout se skvělým občerstvením a nebo jen 
tak lenošit.
Krásnou památkou na tento den dětem zůstane polštářek Solí-
nek ve tvaru sluníčka.

moderátorka dětského dne
Lucie Adamcová

Dětský Den v solci 
Aneb týMová pRáce 
Když se ohlédnu, tak už se jen usmívám, ale nebylo tomu tak 
ještě před čtrnáctým červnem. Kdo něco pořádá, ví, o čem píšu. 
Přípravy na dětský den v Solci probíhaly, dalo by se říct, celý 
rok a byly do něho zapojeny desítky lidí. Čím více se blížil datum 
konání, tím stoupala nervozita, zda vše vyjde podle našich před-
stav. Z mého pohledu to nakonec dopadlo na výbornou i přes 
spršku, kterou jsme nakonec dostali shůry. Ráda bych podě-
kovala všem sponzorům a partnerům, mezi něž patřila i obec 
Kněžmost, bez jejich podpory by se takové akce nemohly konat. 
Též děkuji celému týmu ze Solínka a jeho spřízněným duším za 
skvělou spolupráci a všem návštěvníkům za přízeň. 

za Solínek o.s.
Jitka Bartošová

sokol kněžMost oDDíl 
kopAné 
Tímto bych se rád ohlédnul za fotbalovou sezónou 2013/14, 
která našemu klubu při příležitosti oslav 80. let založení přines-
la historicky první postup do krajské soutěže I.B. třídy. 
Po posledním soutěžním kole okresního přeboru jsme skon-
čili na prvním místě se ziskem 54 bodů a pouze se čtyřmi 
prohrami z 26 soutěžních zápasů. V posledním domácím 
zápase jsme na vlastním hřišti a před historicky nejvyšší 
návštěvou 300 diváků, porazili družstvo Židněvse poměrem 
5:1. Ještě před zápasem převzali ocenění bývalí hráči Sokola 
Kněžmost, kterým bychom chtěli ještě jednou poděkovat za 
jejich přínos pro klub Kněžmosta. Poté už mohly naplno pro-
puknout oslavy našeho postupu, včetně seskoku parašutistů 
a taneční zábavou.  Nejlepšími našimi střelci za celou sezó-
nu byli se 14 góly Josef Beran, s 13 góly Zdeněk Štěpánek 
a s 10 góly Libor Kastner.

Také žákovské družstvo nám udělalo radost a ve 
své první sezóně v okresním přeboru skončilo na 
pěkném čtvrtém místě se ziskem 38 bodů. A nejví-
ce potěšitelný je fakt, že v současné době máme 
ještě skoro 50 malých fotbalistů ve dvou družstvech 
mini žáků, kteří pravidelně trénují a zúčastňují se 
turnajů. V tomto trendu samozřejmě chceme po-
kračovat i v budoucnosti.
Také bych chtěl poděkovat všem našim věrným 
fanouškům, kterých se na našich zápasech sešlo 
nejvíce z celého okresu a to na zápasy venku v po-
čtu 1334 a na zápasy doma v počtu 1646. Všem 
moc děkujeme a věříme, že nás podpoří i v zápa-
sech krajské soutěže.
Závěrem bych také chtěl poděkovat p. Jarošovi za 
přípravu výstavy o Sokolu a sportu v osmdesátileté 
historii v Kněžmostě, všem sponzorům a dobrovol-
níkům, kteří nám pomáhají s organizací zápasů.

Luděk Haken

okRsková 
soutěž hAsičů 
v suhRovicích 
Nově vybudovaný areál se soustavou rybníků od 
Drhlen k Suhrovicím se stal útočištěm pro konání 
okrskové soutěže hasičů v požárním sportu. V so-
botu 31. 5. 2014 se zde sešlo celkem 30 družstev 
hasičů z osmi sborů 8. okrsku. Nejvíce bylo jako 
vždy mužů – 14 družstev, děti se zúčastnily v počtu 
11 družstev a nejméně bylo žen – 5 družstev.
Díky příznivému počasí, skvělé disciplíně soutěží-
cích a sehranému týmu rozhodčích se i přes vyso-
ký počet startujících vyhlašovaly výsledky soutěže 
již ve 14 hodin. 
V kategorii dětí zvítězila Branžež II. v čase 27 s, na 
druhém místě se umístilo družstvo Solec – Malob-
ratřice za 38,3 s a třetí skončil Kněžmost II., který 
zvládl trať za 38,9 s. Družstvo domácích si při svém 
premiérovém startu vedlo velmi dobře a umístilo se 
s časem 46,7 s na 8. místě. V kategorii žen bylo 
pořadí na prvních třech místech následující: 1. So-
lec – Malobratřice (32,3 s), 2. Branžež se stejným 
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celkové výsledky soutěže:

Děti:
1. SDH Branžež II. 27 (28,6) s
2. SDH Solec- Malobratřice 38,3 (0) s
3. SDH Kněžmost 38,9 (45) s
4. SDH Branžež I. 41 (41,7) s
5. SDH Buda – Horka 41,7 (42,3) s
6. SDH Boseň 44 (46) s
7. SDH Kněžmost I. 45 (48,3) s
8. SDH Suhrovice – Drhleny 46,7 (48,8) s
9. SDH Zásadka 48,3 (0) s
10. SDH Boseň I. 57 (59,5) s
11. SDH Boseň II. 57,3 (70) s

ženy:
1. SDH Solec – Malobratřice 32,3 (32,9) s
2. SDH Branžež 32,3 (0) s
3. SDH Kněžmost 33,6 (0) s
4. SDH Boseň 37,7 (40,3) s
5. SDH Buda – Horka 44,3 (45,8) s

Muži:
1. SDH Kněžmost 24,8 (30) s
2. SDH Branžež II. 26,8 (27) s
3. SDH Branžež I. 28 (0) s
4. SDH Kněžmost I. 28,4 (42,3) s
5. SDH Koprník – Násedlnice I. 33,8 (37) s
6. SDH Koprník – Násedlnice II. 34,2 (34,8) s
7. SDH Buda – Horka 34,9 (0) s
8. SDH Buda - Horka 35,9 (43,6) s
9. SDH Suhrovice 38,5 (68) s
10. SDH Boseň II. 39,8 (51,9) s
11. SDH Zásadka I. 40,7 (47,2) s
12. SDH Boseň I. 41,5 (0) s
13. SDH Zásadka II. 45 (0) s
14. SDH Solec – Malobratřice 61 (0) s

časem, ale horším druhým útokem a 3. Kněžmost 
(33,6 s). V hlavní kategorii mužů se stal vítězem 
Kněžmost II. s časem 24,8 s, druhé místo vybojo-
vali muži z Branžeže II. za 26,8 s a třetí místo zís-
kalo družstvo Branžež I., které zdolalo trať za 28 s.
O občerstvení soutěžících i diváků se postarali Ka-
valírovi se svým týmem pomocníků a i přes drobné 
technické problémy, způsobené nečekaně vysokým 
počtem přítomných, vše nakonec dobře dopadlo.
Z pozvaných zástupců obcí a Okresního svazu ha-
sičů podpořila akci svou přítomností pouze starost-
ka Bosně Marie Pšeničková.
Závěrem se patří poděkovat všem, kteří přispě-
li k zdárnému průběhu soutěže: majitelům areálu 
Václavu Jancákovi a Petru Jacinovi za nádherné 
prostředí, obci Kněžmost za finanční podporu ve 
výši 3 000 Kč, SDH Kněžmost za výraznou pomoc 
s technickým zabezpečením soutěže a samozřej-
mě všem dobrým lidem ze Suhrovic, Drhlen i od-
jinud, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a obětovali 
svůj volný čas. Jsem přesvědčen, že to stálo zato.

Ing. Jaroslav Hašlar

soutěž v požáRníM 
spoRtu 
v suhRovicích 
Uspořádáním letošní soutěže v požárním sportu 
8. okrsku byl pověřen organizací  SDH Suhrovice 
– Drhleny. Soutěž se konala v sobotu 31. 5. 2014 
v Suhrovicích u nově obnovených rybníků. Bylo to 
snad poprvé v historii, kdy se soutěž odehrála prá-
vě v Suhrovicích. V minulých letech se vždy soutěž 
konala v Drhlenách, v prostorách kempu u Drhlen-
ského rybníka.
Soutěže se zúčastnilo 8 sborů v celkovém počtu 
30 družstev v kategorii děti – 11 družstev, ženy – 5 
družstev, muži – 14 družstev.  Začátek soutěže byl 
zahájen v 8 hod starostou SDH Suhrovice – Drhle-
ny panem Ing. Jaroslavem Hašlarem. Všem popřál 
hodně úspěchů, dobrých výsledků a hlavně, aby 
se soutěž obešla bez jakéhokoli zranění.
K hladkému průběhu soutěže také přispělo krás-
né počasí, které nás provázelo po celý den a díky 
němu soutěž byla ukončena ve 14hod a předány 
ceny vítězům. Vzápětí jsme mohli provést závěreč-
ný úklid celého prostranství, který proběhl bez nej-
menších problémů.
 Také ke krásnému dni přispělo občerstvení, které 
zajišťovala místní hospoda U Kavalírů. Návštěvní-
kům a soutěžícím připravila chutný guláš, polévku, 
párek v rohlíku a klobásy. K těmto pochoutkám se 
točila chlazená Svijanská 11 a pro děti stále více 
oblíbenější malinovka.

spolky
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A co na závěr? Už teď se můžeme těšit na  příští rok 2015, kdy 
soutěž v požárním sportu 8. okrsku bude pořádat SDH Boseň 
na louce pod Valečovem.
Také bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 
této soutěže a to členům SDH Suhrovice – Drhleny, dále panu 
Václavu Jancákovi a Petru Jacinovi za možnost použít prostor 
pro uspořádání soutěže, Obci Kněžmost za finanční příspěvek 
na nákup pohárů, SDH Kněžmost.
Hašení Zdar!

jednatel SDH Suhrovice – Drhleny
Ladislav Bartoň

sDh suhRovice - 
DRhleny 
V plánu letošních akcí SDH Suhrovice - Drhleny bylo uspořádat 
soutěž v požárním sportu 8. okrsku. Poslední soutěž na území 
Suhrovice - Drhleny byla v roce 2006 a to u Drhlenského ryb-
níka v prostorách kempu. Proto místo pro letošní soutěž v po-
žárním sportu bylo zvoleno v Suhrovicích u nově obnovených 
rybníků. Bylo to zřejmě poprvé, kdy se soutěž odehrávala v Su-
hrovicích. Datum byl upřesněn během měsíce dubna na sobotu 
dne 31. 5. 2014.

Zorganizování soutěže, která se odehrává od ranních do odpo-
ledních hodin, nese spoustu úkonů, proto jsme začali s přípra-
vou už koncem dubna.
Nejprve nás napadlo, zda bychom byli schopni sestavit druž-
stvo dětí, které SDH Suhrovice - Drhleny mělo naposled před 
20 lety. Nápad se ujal a během týdne družstvo dětí bylo slo-
žené a mohli jsme začít s nácvikem. Pro všechny děti to bylo 
poprvé, kdy přišly do styku s hasičským vybavením. 
Dále bylo nutné zajistit odpovídající vybavení, které se poda-
řilo získat s pomocí OÚ Kněžmost. I my sami jsme samozřej-
mě nelenili a zajistili další potřebné pomůcky pro nácvik, jako 
např. koupě 8 ks ochranných přileb. Vše za pomoci p. Františka 
Báčka. Také bylo nutné seřídit naší hasičskou stříkačku, kterou 
nám zajistil J. Škoda. Celý nácvik probíhal během měsíce květ-
na, i když nám někdy počasí nepřálo.

Během týdne, ve kterém byl plánovaný termín sou-
těže, začala i samotná příprava prostoru, kde se 
soutěž měla odehrávat. Úpravu prostranství nám 
zajistil p. Václav Jancák, naši starší členové Josef 
Zima st., Miloslav Petrtýl, Václav Lochman a někte-
ří občané Suhrovic zajišťovali zázemí pro soutěžící 
i diváky.
Soutěž proběhla za krásného počasí bez větších 
problémů i bez zranění, což u takových větších akcí 
bývá to nejdůležitější. Naše obě družstva v celko-
vém hodnocení obsadila 8. místo (děti) a 9. místo 
(muži). Naše úsilí o zlepšení oproti minulým letům 
se zúročilo a všichni jsme byli s výsledky spokojeni.
A co závěrem?
Tímto bych chtěl hlavně poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravách i na vlastním průběhu celé 
soutěže v požárním sportu 8. okrsku.

jednatel SDH Suhrovice - Drhleny
Ladislav Bartoň

Z činnosti skAutů 
Osmého května jsme se sešli v klubovně u příleži-
tosti výročí konce druhé světové války. Po dvojicích 
jsme se střídali na čestné stráži u pomníku pad-
lých a poté jsme se účastnili slavnostního proslovu 
a pokládání kytice. Po proslovu čestná stráž po-
kračovala až do jedenácté hodiny. Akce se zúčast-
nil hojný počet lidí, kteří měli možnost se zamyslet 
a uvědomit si podstatu tohoto svátku. 

Jakub Kozák

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 o velikonočních prázdni-
nách se celý náš oddíl vydal do Babylonu v Liberci. 
Sraz byl na vlakovém nádraží v Mnichově Hradišti, 
kde jsme nastoupili na vlak, který nás odvezl do 
Liberce. Po příjezdu na místo jsme šli do Babylonu, 
kde jsme čekali až nám vedoucí koupí vstupenky. 
Nejdříve jsme navštívili Lunapark, kde jsou různé 
zábavné hry, prolézačky, prostě kout zábavy. Nej-
více se nám líbila hra Laser game, kde si každý 
oblékne vestu a střílí se po sobě laserovými pisto-
lemi. Po této hře naše kroky vedly do IQ parku, kde 
jsme si vyzkoušeli různé pokusy, které byly nároč-
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poZvánkA nA výstAvu 
A tRADiční pouŤ 
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí je sdružením lidí, jejichž 
snahou je shromažďování, archivace a publikace písemných do-
kumentů, starých fotografií i dalších nejrůznějších artefaktů, které 
zachycují historii Kněžmostu i okolních obcí. Smyslem našeho 
počínání je zachování paměti obce pro další generace. 
V letošním roce pořádáme výstavu s názvem SAKRÁLNÍ 
STAVBY V KNĚŽMOSTĚ A OKOLÍ. Tyto stavby byly od nepa-
měti součástí života našich předků, součástí intravilánů obcí 
i součástí krajiny. Po roce 1948 řada z nich byla zcela zničena, 
řada z nich poškozena. V současné době však obce a různé 
spolky vyvíjejí snahu o jejich obnovu, aby i nadále připomína-
ly naši historii. Spolek rodáků zdokumentoval sakrální stavby 
v Kněžmostě a okolí, zachytil je na fotografiích a nabídne je 
veřejnosti k nahlédnutí na zmíněné výstavě. 

Zároveň bychom rádi obnovili tradici poutí. Výstavě proto bude 
předcházet krátké setkání v místním kostele, kde si připome-
neme význam a smysl poutí a vyslechneme několik skladeb 
v podání paní Elišky Josifové. Po celé odpoledne se pak bu-
deme moci potkávat na náměstí u stánků s tradičními výrob-
ky a u pouťových atrakcí, budeme moci posedět u kávy a do-
mácích koláčů, či si dát vychlazené pivo a chléb se škvarky. 
K poslechu nám bude vyhrávat harmonikář, uslyšíme flašinet, 
uvidíme medvěda a potulné komedianty. Pro děti zde budou 
připraveny soutěže a loutkové divadlo. Akce se koná 12. čer-
vence 2014. Ve 14 hodin bude zahájena v místním kostele sv. 
Františka Serafinského svátečním slovem pana faráře Macha 
a koncertem paní Elišky Josifové. V 15 hodin bude v budově 
informačního střediska na náměstí zahájena zmíněná výstava 
a zároveň se bude na náměstí konat tradiční pouť.  
Srdečně Vás všechny zveme na tuto akci. Jedním ze smyslu 
poutí je totiž setkávání se s přáteli.
Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou výstavy, 
setkání v kostele i pouti. Obecnímu úřadu v Kněžmostě dě-
kujeme za finanční podporu a zapůjčení budovy informačního 
střediska a místním podnikatelům za finanční nebo materiální 
dary. Bez této pomoci bychom celou akci nemohli uskutečnit. 

za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí
Václav Honc

né na přemýšlení. Zde nám pěkně vytrávilo a tak 
jsme se šli naobědvat do restaurace. Po dobrém 
obědě jsme zamířili do Aquaparku a užili si spous-
tu zábavy na tobogánech, klouzačkách a plavání 
v bazénu. Výlet se nám vydařil, moc se nám líbil 
a rádi bychom si ho ještě někdy zopakovali.

Dominik Šimon

Je to již poněkolikáté, co jsme se účastnili závodu 
vlčat a světlušek. Po výborném výsledku ze základ-
ního kola závodu, které se konalo v Kněžmostě, po-
stoupily obě naše vlčácké družiny do krajského kola. 
Závod se konal v sobotu 7. června v Benátkách nad 
Jizerou. Po registraci byly všechny družiny postup-
ně převezeny do nedalekého přírodního prostředí, 
kde na ně čekala trasa závodu, na které si musely 
poradit s několika náročnými úkoly, jako byly napří-
klad zdravověda, vyhledávání informací, kuchařská 
dovednost, ale také třeba přepálení provázku po-
mocí ohně, který si musely sami rozdělat. Všechny 
disciplíny byly postaveny jak na kolektivní, tak na 
práci jednotlivců. Po závodě byl připraven i bohatý 
doprovodný program, jako byla například jízda na 
raftech nebo lanové aktivity. I když celkové umístění 
našich družin nebylo zrovna postupové, závod jsme 
si všichni užili, ve zdraví se vrátili a těšíme se na dal-
ší, který se bude konat zase za dva roky.     

Jan Kocman

Dne 26. 4. 2014 se dvě družiny vlčat a jedna svět-
lušek zúčastnily základního kola vlčat a světlušek 
v lesoparku Důně. Sešli jsme se v 7:30 u klubovny 
a vyrazili směr lesopark. Po administrativních záleži-
tostech a nástupu začal samotný závod, kde si děti 
mohly vyzkoušet například: jak se chovat když se 
jim ztratí kamarád ve vlaku, jak ošetřit řeznou ránu, 
sami si připravit svačinu a plno různých věcí. Po 
úspěšném projití dvou kol závodů, kde naše hlídky 
naplno splnily všechny své úkoly, přišlo slavnostní 
vyhlášení. Po chvilce napětí jsme zjistili, že naše vl-
čácké družiny se umístily na krásném prvním a čtvr-
tém místě a obě postupují do krajského kola. Svět-
lušky skončily na sedmém místě, což je také velmi 
pěkný úspěch na to, že to byl jejich první závod. 
Akce byla velmi vydařená a všem se moc líbila. 

Chip 
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nA kopRníku to žije 
Nic nevydrží věčně a tak jsme na Koprníku byli nuceni provést 
úpravy v okolí bývalé vodní nádržky za hasičárnou, ve které se 
nejen nedržela voda, ale již ani esteticky neodpovídala okolí. 
Na schůzi občanů místní části bylo rozhodnuto o jejím zavezení 
a vytvoření malého dětského hřiště na míčové sporty. Brigádně 
byla provedena likvidace zábradlí a panelů, poté za pomoci fy. 
AgroVation Kněžmost, k.s., došlo k zavezení nádržky staveb-
ní sutí a navezení a utužení zeminy. Následovalo zasetí trávy. 
Díky finančnímu příspěvku p. Vasyka byly objednány a instalo-
vány malé tréninkové branky se sítěmi a nyní již místní omladi-
na prohání na hřišti míč. Na vznik hřiště bude ještě navazovat 
výsadba vhodné zeleně vesnického typu v jeho okolí. Dobrá 
věc se podařila, děkuji všem zúčastněným.
V posledním období jsme na Koprníku podřídili naši činnost 
přípravě obnovené poutě a 2. srazu rodáků obce Koprník. 
V rámci této přípravy se nám podařilo opravit fasádu dominan-
ty naší obce, kapličky, na odbočce do uličky. Její havarijní stav 
si opravu vyžadoval již delší čas a proto obnova poutě a sraz 
rodáků je tou pravou příležitostí, jak tento stav napravit. Za při-
spění práce občanů, sousedů z obce, byla nejprve opravena 
opadaná narušená omítka a potom proveden nátěr fasádními 
barvami, snad v původním odstínu. Došlo i na vnitřní prostory, 
kde opět byla opravena omítka a místnost byla vymalována, 
umístěný dřevěný oltář byl očištěn a dojde k jeho renovaci. Mo-
biliář v kapličce není zatím žádný, umístění nějakého drobného 
sakrálního předmětu je však v plánu.
V rámci příprav na uvedenou událost byl proveden i generální 
úklid hasičárny a výmalba autobusové čekárny. U našich pa-
mátných dubů u hasičárny došlo na přípravu skromného pod-
stavce pro umístění zamýšlené pamětní desky, věnované na-
šim možným slavným předkům.
Na přípravách a popisovaných pracech se podílí mnoho na-
šich občanů. Za jejich obětavost a nadšení jim touto cestou 
děkuji a jsem rád, že se stále na společných věcech dokáže-
me domluvit. Navíc věřím, že finanční prostředky, poskytované 
místním částem z rozpočtu obce, v tomto případě byly využity 
opravdu smysluplně.

předseda OV Koprník
Mgr. Bc. Ladislav Kilián    

jARní ÚkliD 
v suhRovicích 
Dne 18. 4. 2014 se od 16:30 hodin konala v Suhro-
vicích jarní brigáda, kterou svolal Osadní výbor Su-
hrovice – Drhleny – Čížovka. Brigáda byla pojatá 
jako dobrovolná, přesto na ní dorazilo 10 místních 
občanů.
Hlavním cílem této brigády byl úklid veřejných 
ploch po zimním období, zvláště návsi, parčíku 
s kašnou, hasičské zbrojnice, zastávky Suhrovice 
a dalších.  V průběhu brigády se podařilo provést 
úpravu prasklé dlažby okolo kašny, způsobené 
kořeny bývalého smrku, první sekání trávy v par-
číku, zametení samotné kašny, odstranění zbytků 
posypu po zimní údržbě místní komunikace i návsi, 
odstranění naplavené zeminy v okolí parčíku a její 
odvoz, vykopání plevele okolo parčíku, úklid oko-
lo popelnic pro sklo, papír, plastové lahve, zame-
tení a odstranění nečistot z komunikace směrem 
ke Kněžmostce, úklid zastávky Suhrovice, úklid 
v okolí hasičské zbrojnice SDH Suhrovice.

Po ukončení brigády se všichni sešli v místní hos-
podě U Kavalírů, kde se pro všechny zúčastněné 
občany konalo občerstvení a poděkování za účast, 
které pronesl p. Josef Zima st.

za Osadní výbor Suhrovice – Drhleny – Čížovka
Ladislav Bartoň

kopRník 
5. července 2014 se na Koprníku uskuteční již 2. 
Setkání rodáků, pamětníků a přátel obce Koprník 
a zároveň pouťové posezení. Tato akce je nasmě-
rována k jedinému, k odhalení pamětní desky, která 
bude informovat o tom, že zde stávala tvrz vladyků 
z Koprníku, z jejichž rodu pravděpodobně vzešel 
významný hvězdář Mikuláš Koperník. 

Osadní výbor obce Koprník
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několik nápadů na vylepšení:
- do vybraných lokalit by se mohly nasázet višně, které ve zdej-
ší krajině díky stáří stromů úplně vymizely. Do chráněných 
míst bychom rádi vyzkoušeli vysadit meruňky, či na slunná 
místa broskve pro zvýšení nabídky ovoce pro návštěvníky

- dále by lesopark v budoucnu mohl nabídnout širší vyžití pro 
děti, centrum několika hracích ploch – od houpaček přes pří-
rodní prolézačky a různá naučná stanoviště

- vytvoření trampského koutku – vybudování ohniště, pár jed-
noduchých laviček a možná nějaký ten totem. Najít bezpečné 
místečko, kde je nízké nebezpečí vzniku lesního požáru – 
k diskusi s hasiči. Poté by si zde každý návštěvník mohl napří-
klad s dětmi opéct kus točeňáku a strávit večer pod hvězdami.

Od letošního května má lesopark a přilehlé remízky svého 
správce, který dohlíží na prováděné sezonní práce provádě-
né externími firmami, či pracovní četou obecního úřadu. Jedná 
se kontrolní činnost, eliminaci poškozování výsadby, případně 
její ošetření, dále opravy a úpravy drobného rozsahu, jako je 
například oprava oplocení, opravy opěrných prvků u výsadby 
– jednoduše řečeno snížení ztrát na výsadbě okusem zvěře, 
zlomení větrem, poškozovaní o vazné prvky při růstu, poško-
zování nedbalostí při sečení, či námi, návštěvníky. Pravidelné 
kontroly lesoparku zajistí snížení nákladů v budoucnu. 
Pokud budete mít nějaký dotaz ohledně lesoparku, či bude-
te chtít nahlásit případný havarijní stav, můžete zavolat přímo 
správci lesoparku na toto telefonní číslo 721869814, popř. infor-
movat obecní úřad v Kněžmostu. Správce lesoparku (informa-
ce pro návštěvníky) je ochoten po domluvě s vámi projít celý 
areál s případným odborným výkladem, či podat veškeré info 
k daným lokalitám a místním zajímavostem.
A ještě se vrátím k současnosti – průběžně probíhá natírání 
dřevěných prvků v lesoparku a v remízcích – tak snad jen po-
zor! Čerstvě natřeno.

za správu lesoparku, s láskou
Petr Maleček

opeřené ZAjíMAvosti 
kněžMostskA 
V mokřadech se usídlili vznosní jeřábi popelaví, slyšet je mů-
žete zejména kolem Lítkovic a Koprníku. Nejsou nápadní jen 
svými hlasy (troubením), ale i velikostí. Na podzim odletí k jihu.
Na rybnících kolem Suhrovic hnízdí smaragdově zbarvení led-
ňáčci říční. Prostředí s čistou vodou a četnými hladinami nové 
soustavy rybníků je pro ně ideálním biotopem. Na zimu neod-
létají.
Kolem kněžmostských bytovek sedlových střech se po léta 
daří hnízdit černým rorýsům. Jsou známi svými vzdušnými ho-
ničkami i hvízdáním. Přilétají na velmi krátkou dobu, stávají se 
stále vzácnějšími.
Čápi se na umělé hnízdo na Žantově později již nevrátili. Je po 
republice mnoho takových nabídek, které čekají na osídlení. 
Třeba se povede hned příštího jara. V předjaří ještě mírně do-
plníme hnízdo.

náš lesopARk 
Důně 
Dobrý den vážení čtenáři, 
s úsměvem píši „vážení čtenáři“, jelikož kněžmost-
ský lesopark Důně má posloužit k odpočinku, re-
laxaci, či sportovnímu vyžití široké veřejnosti, a to 
nejen obyvatelům Kněžmostu. Tímto bych velmi 
rád pozval obyvatele okolních malebných vesni-
ček k návštěvě tohoto překrásného zeleného pří-
stavu k příjemnému odpočinku v přírodě. Lesopark 
v dnešní době disponuje zpevněnými cestami, jed-
noduchými lavičkami, jsou zde dvě vyhlídky, které 
nabízejí posezení s příjemným pohledem na zdejší 
panorámata, praktické koše s pytlíky na psí bobky.  
Dále zde naleznete stůl s lavicemi a stojan na jízdní 
kola. Tři informační tabule popisující podrobně celý 
areál, včetně označených procházkových, běžec-
kých, či lyžařských tras. 
O historii Důní můžeme hovořit v příštím vydá-
ní zpravodaje, ale nyní bych se raději zaměřil na 
současnost. Sezóna dozrávání ovoce je v plném 
běhu. Letité stromy pod tíhou zralých trsů třešní 
ohýbají své větve až k zemi a doslova vybízejí ná-
vštěvníky k naplnění košíků. Lidé, přátelé, přijďte 
si natrhat sladké třešničky, udělejme radost sta-
rým třešním, které jako každé jiné ovocné stro-
my těší, když jejich plody, jejich snaha neskon-
čí shnilá na zemi. Období zrání třešní vystřídají 
v dozrávání, jak se lidově říká, špendlíky, později 
letní jablíčka, následně švestky a postupně růz-
né odrůdy jablíček. No, ale to už bude klepat na 
dveře podzim. Nechtěl bych zapomenout na lesní 
plody, jako jsou na mezičkách červenající se les-
ní jahody, tu a tam vykukují mezi břízkami kozáci 
a pod modříny nějaký ten klouzek. Květy malin 
a ostružin nabízejí prozatím včelkám svůj nektar 
a návštěvníkům potěšení nad spoustou bzučících 
květů.  Hříchem by bylo nezmínit množství byli-
nek, leč seznam by byl hodně dlouhý. Vyjmenuji 
jen ve zkratce alespoň některé z nich: třezalka 
tečkovaná, sedmikráska, jitrocel, řebříček, máta 
peprná více poddruhů, atd., atd.. Každý si zde za-
jisté nalezne nějaké to vyžití.

Historii necháme na jindy, současnost už víme 
a co budoucnost?
Lesopark je zajisté potřeba oživit, je to hezké pří-
jemné místečko. Dle mého zde chybí lidská radost 
a více lásky. Věřte nebo ne, i stromy, zvířata, či 
místa potřebují lásku. Je to koloběh, ono takové 
místo nám to zase mnohonásobně vrátí. Pokud 
budete mít někdo jakýkoli dobrý nápad, například 
uspořádat nějakou akci, pak neváhejte, obecní 
úřad i správce lesoparku bude každému maximál-
ně nápomocen. 
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Na některých našich rybnících již několik let hnízdí divoké husy. 
Děje se tak v důsledku šíření druhu republikou, tito kdysi velmi 
ostražití ptáci mění postupně chování a daří se jim hnízdit.
Nad Hrádkem i kolem rybníků můžete vidět majestátního orla 
mořského. Je největším z našich orlů. Jeho hnízdiště leží neda-
leko v Českém ráji, k nám zalétá lovit.
V lukách můžete spatřit, krom bílého, i čápa černého. Ten hníz-
dí v lesích a v naší oblasti se vyskytuje již pravidelně. Na pod-
zim odletí do Afriky, ovšem jinam, než jeho příbuzný.
V některých větších rákosinách hnízdí nádherný slavík mod-
ráček. Hnízdí v roce dvakrát za sebou a o co je od slavíka 
obecného krásnějším, o to hůř zpívá. Vrátil se hnízdit po letech. 
Na zimu odletí.
Na trámech pergol, na balkónech či v květinových truhlících 
hnízdí rádi dva druhy pěvců. Prvním je rehek domácí - zva-
ný kominíček, druhým lejsek šedý - lovec létajícího hmyzu. Na 
zimu oba odletí.
Pod hřebenáči taškových střech rád hnízdí konipas bílý. Je věr-
ný místu a není-li rušen, hnízdí tam po řadu let. Na podzim 
odlétá v hejnech na jih Evropy.
Na televizních anténách hnízdí hrdlička zahradní, v Bakově 
jsme o jedné takové „z antény“ točili zjara televizní reportáž. 
Hrdličky zahradní nikam neodlétají a jejich stavy se navyšují. 
Pochází z Balkánu.
Vrabci domácí se stávají stále vzácnějšími, přijde doba, kdy je ve 
městech nenajdeme. Příčina úbytku není objasněna, v západní 
Evropě už oblastně chybí docela. Buďme k nim tedy shovívaví.
Holub hřivnáč je druhem, který v posledních letech zásadně 
mění styl života. Z ptáka lesů a hájů se stává po vzoru proklí-
naných holubů „věžáků“ krotký obyvatel měst. Někteří už na 
zimu neodlétají. 
Hnízdiště na Koprníku u starých dubů hostí dva páry slavíků. 
Další páry hnízdí poblíž Násedlnice, Žantova, Suhrovic, Mal-
obratřic, Kněžmostu i Býčiny. Zpěv už ovšem utichá, hnízdění 
letos končí. 

Pavel Kverek 

ZAMyšlení se… 
Krásný den vám všem, vážení čtenáři. Několik dní jsem si pohrá-
val s myšlenkou, lépe řečeno s tématem pro letní číslo našeho 
obecního zpravodaje. Napadlo mne napsat vám několik řádků 
o myslivosti, o přírodě… ale nakonec to bude i o nás, o lidech.
Ale začnu pěkně od začátku. Každoročně se v jarních měsících 
podílím na odchovu kachny divoké neboli kachny březňačky. 
Koncem měsíce dubna mi páni myslivci z Jižních Čech dove-
zou téměř 3.000 roztomilých, jednodenních káčátek. A začíná 
tvrdá dřina, rozjíždí se koloběh shánění hoblin přes vyžínání 
a krouhání kopřiv až po úklid podestýlky. V počátečních dnech 
odchovu kachňat se teplota v chovných komorách pohybuje 
okolo 33 stupňů Celsia – nyní se nad tím již jen pousmívám, 
leč někdy v tyto dny bývám na dně svých sil. Jen pro informaci, 
abyste věděli, kolik toho vlastně rostoucí káčata zbaští: Téměř 
2000 kg kopřiv – ručně srpem vyžínané, 600 kg krmných smě-
sí, 600 kg mačkaného obilí. To jen pro zajímavost…

Ale proč jsem o tom vlastně začal psát… Po mě-
síčním odchovu je část kačenek prodána ostatním 
mysliveckým sdružením a téměř třetina měsíčních 
kachních opeřenců je rozdělena na přilehlé rybní-
ky v našem okolí. Jedním z těchto rybníků se ka-
ždoročně stává i budský rybník s vtipným jménem 
„Pátek“. Vybudovaná provizorní vypouštěcí voliéra 
s krmným zařízením částečně eliminuje silný tlak 
zvěře myslivosti škodící. Se smutkem v očích se 
denně rozhlížím po pláži, kde tu a tam vidím od 
norků amerických či další škodné smutná tělíčka 
káčátek bez hlaviček či s vykousanou dírou v ob-
lasti srdíčka. V tuto dobu vždy opráším svou ručni-
ci a hodiny a hodiny prosedím v tichosti s dobrým 
větrem u voliéry, střežíc klidný růst mých malých 
opeřenců. Nic jiného mě v dnešní době nedonutí 
vyjmout zbraň z trezoru. S trpkým úsměvem mohu 
říci, že si po měsíčním odchovu vytvořím k těmto 
malým kachničkám silné mateřské pouto. O úspěš-
nosti onoho hlídání se zde rozepisovat nebudu, to 
je nyní vedlejší. 
S vypuštěním kachňátek na rybníky je ale spojena 
i další náročná péče v podobě jejich přikrmování. 
Mladým kačenkám je pro lepší vývoj a začlenění 
se do divoké přírody předkládáno další nemalé 
množství krmiva - od mlýnských odpadů přes pše-
nici až po mačkaný ječmen. Nicméně pro zjedno-
dušení přikrmování káčat jsme s myslivci na těžko 
přístupném místě u rybníka, uprostřed řepkového 
pole, postavili voliéru. Posléze jsem tam dopravil 
plechový sud a naplnil jej krmením. Abyste tomu 
více rozuměli, myslivec zvěř pouze přikrmuje, řeče-
no jinými slovy to znamená, že se v potřebné míře 
snažíme pouze překlenout dobu, kdy má zvěř ne-
dostatek potravy nebo v době jejího intenzivního 
růstu – jako v tomto případě při odchovu malých 
kachniček. Pravidelně navštěvuji toto místo a dle 
potřeby zasypávám krmná zařízení včetně mola na 
vodě, které jsem zbudoval, aby tam mohla kachňa-
ta odpočívat a přijímat potravu, kam se musím za 
každého počasí přebrodit jen ve spodním prádle 
– a to brrr, často bývá voda po ránu dosti studená.
Nedávno jsem tuto voliéru navštívil s dětmi, byly 
nadšené, že budou moci vidět a nakrmit malá 
kachňátka, chtěl jsem vidět radost v jejich dětských 
očích. Jak se těšily, že budeme krmit kačenky a pů-
jdeme spolu vodou až k molu! Děti celé zářily, ale 
po příchodu na místo nás čekalo velké zklamání… 
Provizorní oplocení voliéry bylo poškozené, v krm-
ném zařízení marně hledalo zrna obilí na 150 kach-
niček… a sud s krmením nikde. Prohledali jsme 
přilehlé rákosiny, děti štěbetaly, že určitě někde 
musí být… a tak jsem jim musel s velkou hořkostí 
na jazyku vysvětlit, proč nebudeme moci hladová 
kachňátka nakrmit, protože tady řádila škodná, ale 
bohužel ta nejsmutnější, nepochopitelná, lidská… 
Do dnešní doby nad tím kroutím hlavou a nemám 
slov… Ten smutek a nepochopení v bezelstných 
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dětských očích! Na místě daleko vzdáleném od 
hlavní silnice, hluboko v řepkovém poli. Na místě, 
kam jen tak někdo nezavítá… V konečné fázi vlast-
ně nejde ani o ten starý plechový sud, ale hlavně 
o zmaření možnosti přilepšit trochu dvouměsíčním 
kachňatům a v neposlední řadě o to velké zklamání 
dětí, které se těšily na nevšední zážitek. Což na-
plat, i na Budách jsou zloději…
Věřím, že takových podobných zážitků budu mít co 
nejméně.

sokolník, myslivec - chovatel a kynolog
Petr Maleček

vteřiny MlADého 
létA 
Nedávno jsem tady velebil jaro, ovšem i léto je 
v kraji nádherné. Jezdím tudy pomalu a často se 
mi zjevuje před autem mistr Rudolf Hrušínský se 
svojí filmovou „hláškou“. Kochám se rád jako on. 
Reliéf krajiny nezničíme a tak je na svém místě 
pořád ještě Bezděz, Mužský, Baba nad Studén-
kou, Chloumecký hřbet s Domousnickou branou, 
Humprecht pod Sobotkou i to malobratřické Pek-
lo! Prošli jste si někdy ta místa? A viděli jste je ve 
svátečním? Když to „rozbalí“, když jde najednou 
o víc, než o běh času. Čtu rád Václava Cílka, a co 
předvedl s Květou Fialovou během jejich putová-
ní po kopcích, to bylo ohromující. Z rozhlasu mne 
těší „vzpomínkář“ Jiří Anderle a svými názory mne 
zajímá ekolog Jiří Sádlo. K tomu pár textů od Hra-
dišťanu s Jurou Pavlicou, a když si na tenhle krás-
ný puget vzpomenu, dám nohu z plynu úplně. Bylo 
by škoda náladu prospěchat. Všude je tolik letního 
vlání, vůní a barev. Od Ještědu letěla bouřka, chrpy 
mlátily o hrbaté lusky řepky, čmeláci spěchali pod 
zem. Dojel jsem od Pyrámu za Soleček, s vyřaze-
nou rychlostí. Vždycky tu cvrčeli cvrčci na vyseče-
ných mezích. Mnohé už zarostly křovím - a přece 
tu koncert přežívá! Ještě jim do svahu svítí slunce, 
ještě tu temnou hrůzu nevidí. A i kdyby! Čas jim 
nikdo nenahradí, žijí - „tady a teď! V písku o kus dál 
vidím jamky mravkolvů, pastiček na mravence. Jak 
ze známé knížky o Ferdovi. Jak to je všechno do-
konalé. Bouře kraj zase minula, jako vždycky. Není 
i tohle záhadné? Vyprávěl mi kdysi v Solci starý 
muž o počasí v tomhle kraji. Dávno tu není, ale 
ty jeho fígle platí pořád. Jindy jsem potkal jistého 
Václava Kotrmana, člověka slušného a vzdělané-
ho. Už taky odešel. A s ním i vyprávění o lučních 
bludičkách, jež vídal v dětství, kdy kolem Koprníku 
se samovzněcoval bahenní plyn. Když projíždím 
místy, první pohled patří čápům na stožáru a hned 
druhý vyhaslým slatím. Pak máme taky lesnaté 
svahy nad Malobratřicemi a v jejich trnitých keřích 
jako by se právě pohnul ťuhýk rudohlavý! Posled-

ní zbylý v republice, vykázaný tenkrát v seznamu mnichovo-
hradišťského doktora Alfréda Hořice. To jsou panečku místa 
s historií! Projíždím kolem statného jasanu, kterému jsme před 
lety s pracovnicí úřadu zachránili život. Měl už na sobě zelenou 
signální značku sprejem, všechno tím spočítané. Je plný listí 
a zpoza kopce hrdě vyhlíží. 
Ptal jsem se nedávno sochařů v železe, jak se jim líbí v našem 
kraji. Sešli jsme se v Boleslavi při práci a tak mne zajímalo, 
v čem jsou jejich země na prahu léta jiné. Pořadatel nás ne-
chal vynést letadlem nad město, abychom viděli víc. Nemlu-
vili o Česku ošklivě, nepořádek shora nebyl vidět. Zajímali se 
o slavíky, o jejich kroužkování, fascinováni disproporcí mezi 
zavíráním kroužků na jemné ptačí nohy a ranami do kovadliny 
při tváření prvorepublikového továrníka Svobody. Přinesl jsem 
pár fotek z našich křoví a ostudu jim neudělal. Pak jsem šel 
jednou k rybníku tady u mlýna. Rybníkem už není, jen tůní na 
potoce, ale kdyby tohle kováři viděli, museli by se sklonit před 
tou zahrádkou. Zároveň jsem u vody pochopil, že majitel tím 
vším jen drží slovo tak, jak mi kdysi vztah k přírodě vyjevil. Jed-
ná se o poslední ráj našeho regionu. Jen orchideje při zběžné 
návštěvě neuvidíte, museli byste do bažin. Kolik je dnes tako-
vých, kdo krajinu nepoměřuje vidinou zisku. Rozumím tomu, 
sami jsme v Bousově před rokem založili Slavičí háj. I ten je 
soukromý, k životům tím bezpečný. Je osvěžující chodit s tuž-
kou a zapisovat tam nové a nové druhy kytek, motýlů, brouků 
i opeřenců. Dívat se, jak bažantí slípka se staví raněnou a její 
čerstvě narozená droboť prchá do třtiny. Jak srna přichází za 
potomkem, když zapíská. Postavili jsme slavíkům „bydlení na 
klíč“ a budeme brzy úspěšní. Vyrovnaní a vyladění na celý ten 
svěží ekosystém. Šťastni v krajině domova, původní, čisté.  

Pavel Kverek

celnice v kněžMostě
O tomto objektu víme z písemných pramenů jenom tolik, že 
fungoval ve 14. století a byl značně výnosný. Do r. 1316 patřil 
jeho výtěžek králi. V uvedeném roce celnici daroval král Jan 
Lucemburský Janu z Michalovic, nejvyššímu číšníku Království 
eského jako vedlejší příjem jeho funkce. Tomu ji však již na 
jaře r. 1318 vyloupili místní, v žalobě je uváděno jméno Sečec 
z Kněžmosta. Další zmínka o celnici je z r. 1336, kdy se její vý-
nos stává součástí příjmu nejvyššího číšníka. A poslední zprá-
vu máme zatím ze 12. května 1337, kdy celnici získává Václav 
z Vartenberka, jako nejvyšší číšník království. A tím zprávy 
o celnici končí.
 
vznik celnice
Podle toho, co zatím víme, umisťuji vznik celnice do období 
11. - 13. století. Knížecí celnice mohla vzniknout až po připojení 
zdejšího území k českému knížectví po vyvraždění Slavníkov-
ců a vzniku knížecího hradiště v Mladé Boleslavi na konci 10. 
století. Nejzazším obdobím jejího vzniku je polovina 13. sto-
letí - za vlády krále Václava II. V Ottově slovníku naučném, 
dílu 14 z r. 1899 je stať o Kněžmostě. Jejím autorem je řídící 
učitel Josef V. Flanderka, od 1. září 1883 kronikář zdejší školy. 
V uvedené stati uvádí, že zdejší celnice fungovala již za vlády 
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krále Václava II. a že ji král věnoval jako vedlejší příjem Janovi 
(Ješkovi) z Michalovic, nejvyššímu číšníku království. Tuto sku-
tečnost nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Nevím, z jakých pra-
menů pan řídící učitel Flanderka čerpal. Podle Augustina Sed-
láčka, Hrady X - Mladoboleslavsko byl Jan z Michalovic r. 1289 
nejvyšší číšník, ale o zdejší celnici se zde nic nepraví. Poslední 
zpráva o Janu z Michalovic je k r. 1306. Protože se zmíněný Jan 
psal někdy jako Ješek a byl otcem Beneše z Michalovic, který 
byl také nejvyšším číšníkem, mohlo by jít o záměnu křestních 
jmen. Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s Janem (Ješkem) 
z Michalovic mluví zároveň o vládě krále Václava II., považuji 
záměnu křestních jmen za nepravděpodobnou. O Janu (Ješko-
vi) z Michalovic se jako o nejvyšším číšníku zmiňuje ve Velkém 
erbovníku I. Milan Mysliveček, ale o celnici opět nic. 

vyloupení celnice
Rok 1316, kdy celnici dostal od krále Beneš z Michalovic, je 
zároveň první písemná zmínka o Kněžmostě. Uvádí ji ale je-
nom Dr. J. V. Šimák ve svých Dějinných pamětech okresu Mni-
chovohradišťského z r. 1917, ostatní autoři uvádějí jako první 
zmínku až rok 1318, rok vyloupení celnice a následné žaloby. 
Nepřímým potvrzením data 1316 by mohl být dopis z 24. pro-
since 1317, kde Beneš z Michalovic píše, „že zpronevěřil se krá-
li, neznaje dobrotivosti jeho“ (Sedláček - Hrady X.). A příklon ke 
královské straně mohl být i příčinou vyloupení zdejší celnice. 
Dr. Šimák  k r. 1318 píše, „že celnici v bouřích vyloupili místní 
(sousedé) a uvádí jméno Sečec z Kněžmosta. Bouřemi jsou 
nejspíš míněny potyčky bratří Valečovských s Vokem z Rotštej-
na o ves Jichostřeby pod Kozákovem. Rok 1318 je také jedním 
z prvních dat o hradu Valečově.

Pokud vezmeme v úvahu dění v Království českém, zjistíme, 
že se dne 24. dubna 1318 konal Domažlický sněm, zvaný též 
Domažlický smír. Když se králi Janu Lucemburskému ani po 
osmi letech na českém trůně nepodařilo umravnit české pan-
stvo, zvlčilé za bezvládí po smrti krále Václava III. (1306 - 1310), 
svolal výše uvedený sněm do Domažlic, kde se s českými sta-
vy dohodl na způsobu správy země - proto Domažlický smír. 
Beneš z Michalovic vystupoval až do r. 1317 na straně králov-
ny Elišky a tím pádem občas i proti králi. Důkazem může být 
omluvný dopis králi z 24. prosince téhož roku. (Sedláček - Hra-
dy X). A možná po tomto sněmu dostal přídomek Věrný. Takže 
vyloupení celnice mohlo být varováním protikrálovské strany, 
že pokud Jan z Michalovic setrvá při králi, mohou následo-
vat další akce - útoky na jeho zboží. Po Domažlickém míru se 
stalo bezpředmětným. Bohužel neznáme ani přesnější datum 
vyloupení celnice, ani přesnější datum podání žaloby k zem-
skému soudu o náhradu škody ve výši 10 hřiven stříbra bez 
lotu - v přepočtu na současné váhové jednotky se jedná o té-
měř 2,5 kg stříbra. Pro orientaci uvádím výši škody v přepočtu 
na tehdejší platidla. Presentovalo to 1.467 denárů, nebo 2.494 
brakteátů či 678 grošů českých.  Panství se za tuto sumu kou-
pit nedalo, ale několik kmetcích dvorů (selských statků), nebo 
menší vesnici zcela určitě. Tuto sumu dokázala zdejší celnice 
vybrat v relativně krátké době, během jednoho roku, v přípa-
dě většího provozu na zdejší kupecké stezce i dříve. Výsledek 
soudního sporu není znám (Šimák).

A kde vlastně stála
Celnice (thelloneum), aby mohla řádně fungovat, 
musela stát buď v obvodové zástavbě tržiště, 
nebo na některé z příjezdových cest. Kde vlastně 
stála, se nám doposud nepodařilo zjistit. Nálezy 
keramiky ze 13. století se zatím soustřeďují po 
obvodu tržiště (dnes plocha Na Františku, za-
stavěná školou, kostelem sv. Františka a blokem 
domů podél staré cesty přes tržiště - jihozápadní 
okraj tvoří ulice U Fary). Nejstarší nálezy máme 
z čp. 14 - Uzenářství u Bejrů - ulice U Fary. Tam 
se ojediněle nalezl materiál i z 11. nebo 12. sto-
letí. Další nálezy ze 13. století máme z prostoru 
mezi novým školním pavilonem a čp. 29 (bývalý 
krám u Dusilů) nebo z Vilové ulice. Ve Vilové ulici 
je také nejnadějnější objekt, kde mohla celnice 
být. Je jím zbytek opevněného objektu přímo pod 
vozovkou Vilové ulice. Jedná se o kruhový nebo 
oválný objekt, o málo širší, než je dnešní vozovka 
Vilové ulice. 

Pozůstatky objektu narušily v 80. letech výkopy  
pro inženýrské sítě. Výkopy po obou stranách 
budoucí ulice narušily vrchní část zásypu původ-
ního hradebního příkopu, který měl možná ješ-
tě po obvodu val s palisádou - ten se nezachoval. 
Objekt se nacházel na dolní Maudrově zahradě 
(dnes v sousedství Vilové ulice  stojí dva domky). 
Materiál, nalezený ve výhozu z výkopu ukazu-
je na 15. - 13. století. Takže spodní, nenaruše-
ná  část zásypu by mohla obsahovat i starší ma-
teriál a díky vysoké hladině spodní vody, je zde 
naděje i na nálezy výrobků z organických hmot 
(dřevo, textilie, kůže). Nálezy jsou uloženy v mu-
zeu v Mladé Boleslavi. 

Podle nejmladších nálezů objekt zanikl nejspíš při 
vypálení Kněžmosta křižáky v květnu 1468. Při 
psaní článku pro čtvrtletník  Od Ještěda k Tros-
kám, jsme pro tento objekt použili pracovní název 
„Stará tvrz“, abychom jej odlišili od tvrze - sídla 
Albrechta Kapouna ze Svojkova, který vznikl na 
horní (současné) Maudrově zahradě při čp. 60 
v Branžežské ulici po r. 1617. Uvedený objekt se 
nachází sice za předpokládanou hranicí obvodo-
vé zástavby tržiště, ale mohla zde vést příjezdová 
cesta na tržiště od mostu přes Kněžmostku a zá-
roveň odtud mohla pokračovat cesta přes močál, 
směrem do ulice K cestkám a odtud pod Valečov 
a k Mnichovu Hradišti. 

A to je zatím vše, co mohu k dané problematice 
říci, dokud naše poznání neposunou nové arche-
ologické nálezy. V nalezení dalších písemných do-
kumentů příliš nedoufám.

spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
Ing. Theodor Honický
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V tuto chvíli se minižáci dělí na starší a mladší přípravku. Na-
vštěvují prestižní turnaje a střetávají se s týmy Nymburka, Lou-
čeně, Kolína a mnoha dalšími.
Rádi bychom touto cestou  do našeho týmu přivítali nové 
chlapce i dívky i předškolního věku a nabídli jim tak velmi pří-
jemné, přátelské a smysluplné prostředí nejen pro trénink, přá-
telská utkání, fotbalová soustředění, ale i zábavu a mnoho ka-
marádů. Tréninky minižáků probíhají každou středu od 16:00 
a každý pátek od 15:00 hodin.
Minižáci TJ Sokola Kněžmost se na vás těší… 

trenér starší přípravky
Mgr. Zdeněk Chlup

šviheM ZA peRfektníM 
šviheM
Ne každé dítě má vlohy na to, stát se skvělým fotbalistou, ho-
rolezcem nebo krasobruslařkou. Existují však i sporty, které 
v dětech tříbí koncentraci, přesnost a psychiku. Takovým spor-
tem je i golf, kterému se nově mohou děti učit na malebném de-
vítijamkovém hřišti Golf-ráj v obci Srbsko u Branžeže. V době, 
kdy děti tráví čím dál víc času před obrazovkami počítačů, má 
každá chvíle, věnovaná pohybu na čerstvém vzduchu, nevy-
číslitelnou hodnotu. Klub Golf Ráj-Srbsko nabízí dětem výuku 
základů golfové hry jednou týdně. Pod dohledem zkušených 
trenérů se malí adepti seznámí s pravidly, osvojí si základy 
úderů a začnou rozvíjet svůj talent. Brzy pochopí, že golf 
není sportem, kde hraje prim agresivní rivalita, nýbrž fair play. 
V klubu, který má své hřiště pod majestátní skálou Sokolka, se 
klade důraz na přátelskou atmosféru na hony vzdálenou for-
mální a neosobní atmosféře velkých „prestižních“ hřišť. Přijďte 
a přesvědčte se spolu se svými dětmi o tom, že golf není jen 
sportem bohatých podnikatelů a manažerů, ale hlavně velkou 
zábavou. I v něm můžete být mistry, soupeřit na mezinárodní 
úrovni, nebo si dokonce vydělávat na živobytí a stát se novým 
Tigerem Woodsem. Více informací najdete na: www.golfces-
kyraj.cz.

Sportovně rekreační areál Ráj, Srbsko
Martin Burda

fotbAlová MláDež 
v kněžMostě
Rádi bychom se prostřednictvím těchto listů s vámi 
podělili o změny, které nastaly u fotbalového muž-
stva minižáků TJ Sokol Kněžmost. Během letošní 
zimy se fotbalového týmu minižáků ujalo nové ve-
dení, kterému pomáhá také mnoho z řad rodičů, 
za což jim patří veliké díky. První velikou změnou 
bylo doplnění hráčů a to na aktuální počet 31 hrá-
čů. Tento nábor dětí se konal v 1. a 2. třídě naší ZŠ. 
V zimě jsme začali s přípravou na jarní mistrov-
ské turnaje a poprvé jsme také do tréninku zapojili 
pravidelná přátelská utkání, kterých do této doby 
mnoho nebylo. Utkali jsme se ve dvou zápasech 
s FK Dolní Bousov, ve dvou utkáních také s FK Li-
báň a v jednom utkání s FK Krnsko.

Pro většinu nově příchozích hráčů to byly první 
zápasy. Z nich jsme vzešli třikrát vítězně. Minižá-
kům jsme také zvelebili kabinu a vytvořilo se velmi 
příjemné a přátelské prostředí pro mnoho začína-
jích chlapců i dívek, malých začínajících fotbalistů 
a fotbalistek. 
Nezapomínáme ani na doškolování trenérů. Trenér 
starší přípravky úspěšně absolvoval úvodní kurz ® 
Coerver Coachinga, který bude navazovat na dru-
hý stupeň kurzu. Tento systém zastupuje nejvyšší 
podíl v trénincích vysoko umístěných mládežnic-
kých týmů i dospělých kategorií.
Chtěli bychom poděkovat panu Michalu Volfovi 
za sponzorský dar v podobě nových fotbalových 
míčů pro celý tým, čehož si neskutečně moc váží-
me. Poděkování patří také panu Huškovi za krás-
né nové dresy.
V tuto chvíli se odrážíme ode dna a naši hráči začí-
nají slušně konkurovat okolním týmům, což ostatně 
předvedli i na okrskovém kole Mc´Donald ś cupu, 
kde vybojovali po výhře 5:0 nad Bakovem a vý-
hře 3:2 nad týmem z Mnichova Hradiště, vítězství 
a postup do dalšího kola školní celostátní soutěže.
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jubileuM
7. května 2014 v Domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti 
oslavil své osmdesáté narozeniny pan Jaromír Breiter. Sho-
dou okolností je to i 40 let, kdy se přistěhoval do Domova dů-
chodců ve Vlčím Poli u Dolního Bousova. Osud ho tam zavál 
po smrti bratra MUDr. Karla Breitera z Kněžmosta. Během 
čtyřiceti let zažil p. Breiter výměnu řádových sester za civilní 
zaměstnance, změnu výplaty kapesného na pobírání důcho-
du, platnost zákona o uzavírání smlouvy na pobyt v zařízení 
a přestěhování do domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti 
a čtyři ředitele. Pan Breiter své narozeniny oslavil v kruhu kli-
entů a zaměstnanců v kavárně, kam mu přišli popřát i zástupci 
města Mnichova Hradiště. Od zaměstnanců pan Breiter dostal 
velký dort s osmdesátkou a čtyřicítkou. Panu Breiterovi přejí 
zaměstnanci hodně zdraví do dalších let. 

Na přiložené fotografii je pan Jaromír Breiter s vedoucí oddě-
lení se zvláštním režimem paní Marií Tůmovou a s ředitelkou 
domova paní Marií Smutnou.

Domov Modrý kámen
Iveta Čermáková

Den otevřených Dveří 
nA fARMě kněžMost
Dne 17. 5. 2014 proběhl historicky první Den otevřených dveří 
na farmě Kněžmost.
Akce se konala v areálu Tyres Kněžmost s.r.o. a AgroVation 
Kněžmost k.s. Počet návštěvníků i přes nepříznivé počasí pře-
konal hranici 2 tisíc. Den otevřených dveří začal v od 10.00 
prezentací pro novináře a pozvané hosty a následně začaly 
probíhat prohlídky všech provozů farmy. Největší zájem ná-
vštěvníků byl o prohlídky kravína s možností průchodu kolem 
ustájených krav s odborným výkladem a zastávkou u měsíč-
ních telátek holštýnského plemene. Další zajímavost, kterou 
pro návštěvníky připravili organizátoři, byla výstava nejmoder-
nější zemědělské techniky od firmy Horsch a možnost prohléd-

nout si jedinečnou stavbu sušičky zemědělských 
plodin. U sušičky čekala na zájemce plošina, která 
vynesla odvážlivce do výšky 40m. Pohled na celý 
Kněžmost a jeho okolí stál rozhodně za zdržení při 
čekání na plošinu. Poslední zájemci o prohlídky 
opouštěli Farmu ve večerních hodinách.
Akce byla převážně určená pro prezentaci Farmy 
Kněžmost široké veřejnosti, představení nových 
provozů, které byly vybudovány v souladu se sta-
vebními povoleními a všemi stanovenými normati-
vy dotčených orgánů. V průběhu akce se majitelé 
farmy také starali o pronajímatele půdy, kterým 
v průběhu výstižné prezentace předložili své plány 
jak půdu obdělávat a jak s ní hospodařit.
Děkujeme všem za děkovné emaily, telefonické 
a osobní vzkazy a doufáme, že naše akce přispěla 
k prolomení některých mýtů a ukázala, že Farma 
Kněžmost je perspektivní, moderní a úspěšná.

AgroVation Kněžmost k.s.
Jana Klazarová

náZoRové 
RoZcháZení
Ne, nepřišli jsme k obecnímu stolu od stejných vo-
ličů a snažit se to budu mít na paměti i v čase, kdy 
budeme jednoho podzimního večera zasouvat žid-
le naposledy. Nezříkám se odpovědnosti za spo-
lurozhodování, na jednáních jsem nechyběl nikdy 
a všechny výstupy pozorně sleduji. Úroveň setkává-
ní se oproti předchozímu období, kdy jsem byl pou-
ze zastupitelem, zásadně změnila a proinvestovaný 
čas se stal pro mne konečně smysluplným. Hlavně 
proto, že mohu věci ovlivňovat. Školení na začátku 
funkčního období, které ti co si mysleli, že jim mohlo 
prospět, absolvovali, nabídlo i zkušenost předná-
šejícího, že máme-li pohled kritický, třeba se nebát 
a vyjádřit jej. Že mnohé nepříjemnosti nakonec ode-
zní a efekt se dostaví. No, nevím. V každém přípa-
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knihovnA pRo život
Svoji první knihovnu jsem začala navštěvovat ve druhé třídě. 
Zavedla mě tam kamarádka. Bylo to dětské oddělení okres-
ní knihovny. V paměti mám vysoké police všude, kam oko 
dohlédlo, tisíce svazků v místnosti situované v budově histo-
rické radnice. Osazenstvo knihovny nebylo špatné, některé 
dámy byly příjemnější, milejší a vstřícné, jiné méně. S ná-
stupem na střední školu jsem začala docházet o patro níž, 
do oddělení pro studující a dospělé. Tam už bylo místností 
několik, všechny přeplněné svazky, sem tam stolek s křesíl-
kem. I tady bylo dobře. V navazující místnosti studovny jsem 
strávila řadu odpolední. Asi dvě z knihovnic tu byly úžasné 
a ochotné, další standardně nemastné neslané. Moje další 
cesta vedla na univerzitu. Velká univerzitní knihovna se stu-
dovnou nabízela odborné i cizojazyčné svazky, zde byl per-
sonál přísný a odměřený tak akorát, jak to člověk v takové 
instituci předpokládá. 
Moje záliba ve čtení mě vedla také zde, v krajském městě 
na severu Čech do Krajské knihovny pro dospělé. Historická 
budova s obrovským prostorem nabízela titulů nepočítaně. 
Když jsem se přesunula do Prahy, poznala jsem další univer-
zitní knihovnu, taky knihovnu kousek za Národním divadlem, 
v ponurém barokním domě, ta měla téměř tajuplnou atmo-
sféru. Temná a starobylá byla nejen budova, ale i prostory, 
kde by člověk hlasitější slovo nevypustil ani omylem. Součas-
ně jsem přesunula své bydliště z mého rodného okresního 
města sem, do okresu mladoboleslavského. Zdejší okresní 
knihovna v moderní budově je prosvětlená, vcelku příjemná. 
Pracovnice klasicky – uniformní. Příjemné tak akorát, profe-
sionálně.
Nakonec jsem zakotvila tady, v Kněžmostě. Zdejší knihov-
na se nepyšní mnohatisícovým arsenálem literárních děl, 
jak bylo běžné v těch předešlých institucích, současně není 
ani nikdy nebyla zasazena do důstojného prostředí, které by 
evokovalo vážnost a důležitost jejího poslání. Koneckonců, 
jsme na vesnici, nemůžeme chtít zázraky. Uvědomme si, že 
srovnatelně velké obce často mají knihovnu otevřenou 1-2x 
týdně a rozsah jejich fondu ustrnul hluboko v socialismu. Je-
den podstatný rozdíl tu ale je a věřte – podle toho dlouhého 
úvodu s výčtem osobních zkušeností – mohu velice dobře 
srovnávat a hodnotit. Kdo jiný absolvoval tolik štací, aby mohl 
zodpovědně a jednoznačně říct: tahle naše knihovna je ta 
nejlepší, jakou jsem kdy navštěvovala. Samozřejmě, v rám-
ci vesnické komunity je přirozené, že vztahy jsou tu méně 
formální, ale přesto: ani to není zárukou srdečného a ryzího 
přístupu, který zde existuje jaksi samozřejmě. 
Tolik autorských čtení, besed, přednášek odborných i popu-
lárně naučných, soutěží pro děti a aktivit přesahujících rámec 
pouhé „půjčovny knih“ se nekoná ani v rámci okresních, ani 
krajských institucí. O Univerzitě třetího věku nemluvě. A jako 
bonus: Kdo vám donese knihu až domů nebo třeba do ne-
mocnice? Kdo vám obtelefonuje okolní knihovny, aby zajistil 
svazek, který tu nemáme? Kdo obohacuje knihovní fond ta-
kovým způsobem, že novinky máme téměř ihned k dispozi-
ci? Navíc ta srdečná atmosféra, čistý entuziasmus a ochota 

dě však hlasuji a připomínkuji témata podle svého 
rozumu a to, že se mohu s mnohými rozcházet, mi 
přijde přirozené. Tak jako v otázce zdejšího kostela. 
Obdivuji jej stejně, jako mnozí z vás. Kdyby tomu 
tak nebylo, nepomáhal bych. A neupozorňoval tře-
ba, že nově usazený kříž věže má být k zemi kolmo 
a Kristus před kostelem, že záhadně přišel o půlku 
těla. Nestaral bych se o růži vedle vchodu, kde spolu 
s tím v čase údržby keře zametám nepořádek i před 
vchodem do kostela. Přesto přes všechno mám vý-
hrady a nesouhlasím se způsobem, jakým se chystá 
další (v pořadí třetí) pomoc svatostánku. Odmítám, 
aby cizí majetek obec takto výrazně sanovala, s ne-
úměrně nízkým zájmem vlastníka. Zejména v čase, 
kdy prostředků třeba statkům obecním. A abych byl 
konkrétní a vybral některý objekt, jmenuji místní 
hřbitov. Souhlasím s názory mnohých návštěvníků, 
že je dlouholetou ostudou, jinde k nevidění. Přesta-
vět třeba kompletně zeď v celé své délce, dokončit 
opravu kaple, provést inventarizaci hrobových míst 
a rovy rozpadlé i propadající se bezodkladně vyře-
šit, upravit cesty a začít pravidelně udržovat trávníky. 
Zřídit pozici správce všech našich hřbitovů, sjednat 
zvonění. Zkulturnit interiér smuteční síně hlavního 
hřbitova, vysadit solitérní stromy v místě rozptylové 
loučky, natřít opravená vrata. Vtisknout řád divoké-
mu vyvěšování reklam (připevňovány sešívačkou 
dokonce na kmeny zeravů), soše Jana Nepomuc-
kého opravit poškozenou svatozář, upravit zeleň 
před hřbitovem. Těmito kroky zhodnotíme vlastní 
majetek, setřeseme ostudu a lidem, kteří chodí do 
místa pravidelně, dáme konečně signál, že jsme 
zastupiteli kulturními. A bude-li síla investovat dál, 
prioritou by mělo být bydlení pro seniory. Chybí po 
republice - stejně jako u nás. Současně bude třeba, 
jak psáno nedávno v novinách, myslet na zbourání 
nevyhovující mladší školy a přistavět novou moder-
ní. A zdevastované stavby jiné (třeba za střediskem) 
poměrně mladého data narození, co s nimi? I ony 
budou potřebovat ochránit před samotným rozpad-
nutím. Jsou opět v majetku obce a bez nápravy sta-
vu přivodíme vrásky budoucím pokračovatelům. 
Kostelem jsem začal a taky jim skončím. Podob-
né dilema řešili nedávno v Dobrovici. A jako bych 
u nich poslouchal za dveřmi, přísní ve vztahu 
k majiteli jsou podobně. I oni odmítají po první 
pomoci všechny následné podporovat bez jasné 
a výrazné spoluúčasti církve! Prostředky, získané 
v dobrovolných sbírkách i nasazení řady nadšen-
ců je chvályhodné, přesto objem financí, směřující 
nyní žádostí k obci je enormní a to ještě upozorňuji 
na skutečnost, že investice bude oproti předpokla-
du výrazně vyšší.  To je dobré si narovinu říct. 
A dobrá zpráva nakonec. I my s dílnou znovu při-
spějeme ovšem za předpokladu, že z Litoměřic 
přijde vstříc jedinečné památce konečně místo vý-
mluv výrazná spoluúčast.

Pavel Kverek
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věnovat svůj čas ve prospěch občanů, resp. čtenářů ukazuje 
na renesanční osobnost. Máme velké štěstí. Toto je můj velký 
dík oběma dámám v knihovně, protože dobře vím, že to, co 
dělají, není samozřejmé, ale výjimečné. Je to hodně výjimeč-
né. 

Kateřina Pospíšilová

ukončení počítAčového 
kuRZu
V úterý 15. dubna byl v Základní škole Kněžmost slavnost-
ně ukončen počítačový kurz nejen pro seniory, který pořádala 
zdejší obecní knihovna ve spolupráci se Spokojeným domo-
vem. Kurz navštěvovalo 13 osob s minimálními zkušenost-
mi s počítačem. Naučili se v něm základy práce se soubory 
a složkami, psaní a úpravu textu v textovém editoru a také po-
užívání počítačové sítě internet.

„Zase jsem si připadala po tolika letech jako žačka ve škole. 
Každý týden jsem se v úterý těšila do školy. Moc se mi tady 
líbilo, něco nového jsem se naučila,“ hodnotí kurz jedna z ab-
solventek kurzu. „Počítačový kurz jsem absolvoval již poněko-
likáté a vždycky jsem se naučil něco nového. V životě je pořád 
co se učit, jen když se chce,“ dodává další z účastníků.
V případě zájmu ze strany občanů bude zahájen další kurz. 
Více informací na telefonu 773 635 633 nebo v domě s pečo-
vatelskou službou v Kněžmostu, U Střediska 24.

Za Spokojený domov
Bc. Petr Novák

noc kostelů
23. května se uskutečnila v historii kostela sv. Františka Sera-
finského v Kněžmostě první Noc kostelů. Setkání s lidmi, kteří 
si v tento podvečer našli do kostela cestu, bylo milé a potěšu-

jící. Vyprávění o historii dokreslila přímá vystou-
pení manželek kněžmostských měšťanů v podání 
Divadélka Človíček. Celý tento příběh pak osvě-
žili a podtrhli svou hudbou pánové Tomáš Chmel 
a Lubomír Müller. Závěrečná klavírní skladba Lu-
bomíra Müllera, kterou složil právě pro tento večer, 
byla prostě nádherná. Zazněly i kostelní varhany, 
jejichž tóny rozezněl Tomáš Chmel. Měchy těchto 
varhan zdatně šlapaly děti, Adéla Bejrová, Štěpán 
Červený a Viktor Čech, bylo to pro ně dobrodruž-
ství. Kostel byl otevřen do 23:00 hodin a i tohoto 
času využili další mladí návštěvníci. Příjemná až 
možná překvapující byla pro nás návštěva dvou 
dívek, které Kněžmostem projížděly, vracely se 
domů. Když viděly, že se v kostele svítí, neváhaly 
zastavit a jít se podívat. 
Děkujeme všem, kteří kostel navštívili, také všem, 
kteří se na přípravě a průběhu této akce podíleli 
a doufejme, že tato Noc kostelů se v kněžmost-
ském kostele uskuteční i příští rok. 

Hana Bejrová a Ivana Cenefelsová

ZAhRADnictví 
spokojené slunce 
v DolníM bousově
Spokojený domov rozjíždí další aktivitu. Dlouhá 
léta opuštěný objekt zahradnictví v Dolním Bouso-
vě jsme získali na jaře loňského roku do pronájmu 
a rozhodli jsme se obnovit činnost. „Náš projekt 
začal v dubnu 2013 a dodnes bývalé zahradnictví 
rekonstruujeme a zvelebujeme,“ říká vedoucí za-
hradnictví Miluše Pavlíková.
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Zapojili jsme síly našich brigádníků a na pomoc přispěchali 
i Libor a Marek z pracovní čety OÚ. Tímto jim děkuji za pomoc 
nad rámec svých povinností. 
Bohužel jsme začali evidovat zprávy o rušení rezervací ko-
loběžek z důvodu počasí a to nás jako organizátory velmi za-
tížilo. Vždyť ono zapůjčit 22 koloběžek na celý den není laciná 
záležitost. Nic naplat, přesto se pokračovalo v plánu. 
Planetárium stojí! Koloběžky startují s prvními nadšenci, kteří 
vyrážejí na trať.

A co děti?
Nevěřícně pročítaly geocachingovou trasu s mapkou. K cíli, 
ale děti přijížděly s úsměvem a splněnými otázkami. Velkou 
záludností se stalo vyhledání pamětní mince v zóně náměstí. 
I tuto zkoušku se podařilo pokořit a každý účastník obdržel 
pěknou odměnu. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili. Leoš Najman, Sdružení Český ráj, AgroVation 
Kněžmost, Coop Kněžmost, Domácí potřeby Kobrlových, Kau-
tex Textron Bohemia, mladoboleslavsko.eu.
Dospěláci si také přišli na své, hloučky startujících byly veselé 
a nadšené, v cíli převládla především radost dojetí bez úhony. 

A co planetárium?
„Na náměstí a ještě střízlivý jsem opravdu ještě neležel, ale 
stálo to za to“,  povídá jeden z návštěvníků. Vždy je něco po-
prvé – dodáváme.

velké poděkování patří 
Denise Timové, žákyni 6.tř.  Snad by ani nikdo netušil, že tato 
křehká dívčina je velkým fanouškem geocachingu. Připravila si 
vlastní prezentaci s ukázkami a předávala své zkušenosti přes 
projekci v IS návštěvníkům. Vojtovi Rulcovi studentu ČVUT, 
brigádníkovi IS, který pro děti připravil Geocachingovou trasu. 
Terce a Janě za malování na obličej. Veronice Červené, Ladě 
Charvátové a Pavle Karlové za pomoc při organizaci akce.

Těšíme se na další spolupráci
za kolektiv Informačního střediska 

Ivana Cenefelsová

Zahradnictví Spokojené slun-
ce se nachází v Dolním Bou-
sově v ulici V Lipkách naproti 
hřbitovu a je otevřeno od pon-
dělí do pátku od 8 do 16 ho-
din. Více informací získáte na 
webu www.zahradnictvi-bou-

sov.cz či na telefonu 774 423 414.
Zisky z provozu zahradnictví slouží na podpo-
ru sociálních služeb Spokojeného domova, které 
spočívají v péči o seniory a handicapované v jejich 
vlastních domácnostech. 
Spokojený domov byl založen v roce 2004 a aktu-
álně se stará o 90 osob (včetně lidí upoutaných na 
lůžko) ve městech i na vesnicích Mladoboleslav-
ska a Českého ráje. Informace o něm najdete na 
webové adrese www.spokojeny-domov.cz.

Za Spokojený domov
Bc. Petr Novák

ii. Ročník „výletu 
nA koloběžkách 
českýM RájeM“
AtRAkce pRo 
Děti i Dospěláky 
„Mobilní 
plAnetáRiuM“
Velké obavy z počasí byly na místě, vždyť právě 
osudná neděle 29. 6. měla být předzvěstí dešťů.
Od sedmé hodiny ranní začaly přípravy, stavba 
planetária a příprava na příjezd koloběžek. Těší-
me se, neboť Jirka a Lenka z půjčovny koloběžek 
se stali během I. ročníku našimi kamarády a vel-
kými obdivovateli našeho nasazení pro konání 
akce. 
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kAlenDáRiuM Akcí
jubilea oslaví:

červenec 
92 Černý František Úhelnice
85 Zimová Vlasta Malobratřice
85 Pelcová Marie Srbsko
80 Kocourek Jaroslav Kněžmost
80 Jiráček Jan Kněžmost
75 Krausová Zdeňka Suhrovice
75 Folprechtová Jaroslava Malobratřice
70 Jurišica Antonín Kněžmost
70 Zahrádková Jana Kněžmost
65 Vilímová Jana Násedlnice

srpen  
90 Vígnerová Ludmila Žantov
90 Zvěřinová Božena Lítkovice
80 Jáchymová Marie Kněžmost
75 Macoun Miroslav Kněžmost
75 Šolcová Libuše Žantov
65 Farníková Ivana Kněžmost
 
Září  
80 Brožová Libuše Kněžmost
80 Svoboda František Drhleny
80 Pačesová Miluše Kněžmost
75 Nohýnková Jaroslava Žantov

narodili se: 
1.3.2014 Breznický Tomáš Úhelnice
5.6.2014 Palaczuk Jaroslav Chlumín

Zemřeli:
25.3.2014 Stejskal Vladimír Kněžmost
11.4.2014 Kočová Ludmila Kněžmost
21. 5.2014 Koušková Helena Suhrovice
30.5.2014 Adamová Věra Kněžmost
18.6.2014 Rejzek Vratislav Kněžmost

1.5. – 7.9. ISK zve na interaktivní výstavu 
science centra iQ park liberec

4.7. – 6.7.
Tradiční akce jičínského Veteran Car 
Clubu „loukotě a řemeny“ v Jičíně. 
Valdštejnovo náměstí, Jičín

5.7.

10:00

– 

21:00

10. ročník městských slavností 
kámen a šperk. Tradiční jarmark, 
bohatý doprovodný program. 
Náměstí Turnov

5.7. 14:00
setkání rodáků, pamětníků a přá-
tel obce koprník a zároveň pouťo-
vé posezení.

12.7. 14:00 Výstava „sakrální stavby“ v kněž-
mostském kostele a tradiční pouť.

15.6. – 21.7. 14:00
výstava kovových soch z mezi-
národního metalového sympozia. 
Centrum Olympia MB. 

6.9.
10:00 

– 
18:00

5. ročník Maloskalského jarmarku, 
kemp Ostrov v Malé Skále, soutěž 
Maloskalská marmeláda

V sobotu 5. července 2014 zahajuje letní kino Komárov 
svou promítací sezónu červenec – srpen. Promítáme kaž-
dé úterý a sobotu vždy po setmění od 21:30 hodin. Vstup-
né 80,- Kč. Děti do 6 let mají v doprovodu rodičů vstup 
zdarma. Program kina naleznete na webových stránkách 
obce Kněžmost a v podatelně obecního úřadu.  

bližší informace k akcím najdete vždy na 
www.knezmost.cz nebo se informujte na oÚ.

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.


