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RADnice

ÚvoDník
Vážení občané,
máme za sebou léto, opravdu teplé a hezké léto, které se po-
malu přehouplo do podzimu – ostatně právě s ním přichází 
další číslo našeho zpravodaje. Dozvíte se mnoho zajímavých 
a doufám i přínosných informací nejen z úřadu, ale z celé naší 
obce, dozvíte se, co je u nás doma nového. Ale tím nepochyb-
ně hlavním tématem tohoto čísla je končící čtyřleté funkční ob-
dobí a pomalu se blížící komunální volby na období 2014 až 
2018. Tyto volby proběhnou ve dnech 10. a 11. října na čtyřech 
známých místech kněžmostska. Komunální volby jsou jedny 
z nejdůležitějších, které se přímo týkají nás všech občanů, řek-
la bych, že nejvíc ze všech voleb v České republice. Věřím, že 
se dostavíte v hojném počtu a zvolíte si takové nové zástupce 
obce, ke kterým budete mít důvěru. Výběr budete mít pestrý. 
Nabídka je široká. Uvnitř zpravodaje se dozvíte, kdo kandiduje 
a za jaké strany. Z mého pohledu by se v komunální politice 
neměly brát v úvahu jen názvy stran, ale měli bychom za nimi 
vidět především konkrétní lidi. Rozvažte to pečlivě a vyberte 
ty, u kterých máte jistotu, že chtějí pro obec opravdu a nezištně 
pracovat. Vyberte poctivé, čestné a pracovité. Hledejte v na-
bídce kandidátů jedince schopné velkého nasazení pro nás 
všechny - pro celé kněžmostsko. Vám všem přeji příjemný 
podzim.

Jitka Bartošová
místostarostka

ČAs ÚČtování 
Tak je to téměř za námi, čtyři roky uplynuly jako voda a už tu 
jsou nové volby. Jak někteří z Vás již vědí, tak se o to vést rad-
nici letos uchází rekordní počet pěti kandidátek s celkem pět-
asedmdesáti kandidáty. Některé tváře již znáte, někteří jsou 
úplní nováčkové, ale vybírat bude opravdu z čeho. I já opět 
kandiduji a to především proto, že chci nadále prosazovat věci, 
které jsou blízké mému vidění světa. 
Myslím, že je dobré si připomenout, co se za uplynulé roky 
povedlo a co nikoliv. Domnívám se, že jsem člověk pozitivní, 
ale začnu těmi negativy.
Některé plánované akce se neuskutečnily a je podle mne po-
třeba se za to omluvit. Výčet by byl jistě širší, ale zmíním ty 
nejpodstatnější. Bohužel se nepodařilo rekonstruovat vodovod 
v Suhrovicích, což se doufám definitivně podaří v příštím roce, 

zároveň s tím dojde k jeho propojení s vodovodem 
Kněžmost. Díky problémům s pozemky se bohu-
žel nestihla definitivní komunikace u novostaveb 
v Úhelnici a ani se nepodaří realizovat odvodnění 
v Koprníku. Na všechny výše zmiňované akce jsou 
ale projekty hotovy a u některých je jen otázkou 
týdnů, kdy budou mít i stavební povolení. Je toho 
jistě více, ale zmiňuji to nejpodstatnější.
Toho, co se povedlo je ale určitě víc, ve výčtu opět 
uvedu jen ty nejpodstatnější akce za uplynulé ob-
dobí. 
► Komunikace a chodníky – Hřbitovní, Solec, Ba-

kovská, Žantov, Býčina, Lítkovice, Srbsko, Na 
Mlejnici, Luční, Zahradní, v současnosti reali-
zované komunikace kolem hřiště a MŠ (dotace 
z ROP).

► Škola a školka – výstavba nového pavilonu MŠ 
(dotace z ROP získaná ještě minulým vedením 
obce), dětské hřiště MŠ, zadání studie nového 
pavilonu ZŠ.

► Zeleň a volný čas - výsadba remízků směrem 
k Důním, v současnosti realizovaná akce revita-
lizace center obcí (Býčina, Chlumín, Kněžmost, 
Koprník, Solec, Srbsko, Žantov) – dotace SFŽP, 
realizace dětských hřišť v Kněžmostě a míst-
ních částech.

► Ostatní – výstavba náhradního vrtu vodovod 
Kněžmost, oprava vodovodu Čížovka, pořízení 
traktoru k letní i zimní údržbě, půdní vestavba 
na obecním úřadě, oprava balkónů DPS, poří-
zení 20ks kontejnerů na bioodpad, štěpkovač 
a vlek na kontejnery (realizace během letošního 
podzimu – dotace SZŽP).

► Jako velmi důležité vidím to, že se podařilo do-
mluvit se současnými majiteli TYRES Kněžmost 
majetkovou směnu, po které jsme získali stra-
tegické nemovitosti – budovu bývalého Tyresu 
na náměstí, kde bude sídlit knihovna, informač-
ní centrum a pravděpodobně cukrárna s malou 
restaurací, dále bývalou opravnu Tyresu, kde je 
již v tuto chvíli sběrné místo a zázemí pro tech-
nickou četu.

Nakonec výčtu bych rád uvedl, že na realizaci 
a využití získaných dotací na zateplení a výměny 
oken v tuto chvíli čekají tři budovy – mateřská ško-
la, stará budova základní školy a výše zmiňovaná 
budova budoucí knihovny – tyto akce by se měly 
realizovat v příštím roce, aby došlo k využití získa-
ných prostředků.
Určitě jsem nezmínil všechny akce, do výčtu by 
se nechala započítat i lokalita Pazderna, kde se 
naše obec v budoucnu rozroste o více než čtyřicet 
domů a kde investor kompletní infrastrukturu pře-
dal buď naší obci, nebo provozovatelům sítí a díky 
ní se naše obec zase o něco rozroste.
Myslím, že se toho podařilo dost a věřím, že se 
v podobném duchu bude pokračovat i nadále. 
Chtěl bych tímto poděkovat za to, že jsem měl 
možnost minulé čtyři roky částečně ovlivňovat běh 
naší obce a věřím, že to mělo smysl. 
Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat všem mi-
nulým a současným zaměstnancům obecního úřadu, 
s kterými jsem mohl spolupracovat a bez kterých by 
mnoho výše uvedených akcí nemohlo proběhnout. 
Přeji Vám příjemný podzim a dobrou volbu.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce

bilAncování – 
otáZky A hleDání 
oDpověDí
Jsou to asi tři roky, kdy jsme společně s několi-
ka účastníky odborného semináře seděli u oběda 
s lektorem a hovořili o lidských vlastnostech. Ten 
zkušený a docela moudrý muž řekl větu, která mi 
dodnes utkvěla v paměti „člověk by měl“, řekl teh-
dy, „vždy jednou za čas - a to ve vhodný čas, bi-
lancovat“. Prostě se zastavit a podívat se nazpět. 
Jestli to, co udělal, naplnilo nejen jeho představy, 
ale také svůj účel. Ale je důležité, aby to neviděl 
jen svýma očima, ale také a snad především oči-
ma těch, kteří věci hodnotí zkušeností denní ruti-
ny, střetem s realitou života“. Myslím si, že je čas 
bilancovat. A tak mi dovolte několik poznámek 
a snad i vysvětlení, ale také otázek a prosbu o ná-
zory. Týká se to nás všech, našeho domova.
Kdysi jsem psala o tom, že jsme přebrali pomy-
slnou štafetu „vedení obce“ s pocitem rozjetého 
vlaku, který bude třeba někde i přibrzdit. A že jsme 
do onoho vlaku naskočili a postupně přebírali pro-
blémy, které se nám někdy i nelíbily. Ale byly tady, 
ležely na stole a bylo nutno se s nimi vypořádat. 
Podařilo se to? Myslím si, že i přes leckdy nelehké 
okolnosti se nám mnoho povedlo – to znamená, 
změnilo se k lepšímu. Ale dnes stojím před otázka-
mi konkrétnějšími. Co bylo dobře a co ne?

Hned ta první otázka mě vede k zamyšlení i k pochybnostem. 
Post starosty je u nás neuvolněný a místostarosty uvolněný. 
To není právě standardní řešení. Ano, schválilo to zastupitel-
stvo na svém prvním, tedy ustavujícím zasedání. Věděli jsme, 
že to není běžné ani moc praktické, přesto jsme pro to byli. 
Dnes už vím, že to šťastné řešení nebylo. Se starostou jsme 
si práci ve vedení obce rozdělili, vypadalo to docela přehledně 
a funkčně. Ale v praxi to nefungovalo tak, jak by mělo. Určitě 
to souviselo i s rozdílným pohledem na problematiku chodu 
obce. Proto bych pro příští volební období prosazovala, aby 
post starosty byla funkce uvolněná (neboli na plný úvazek) 
a post místostarosty funkce neuvolněná. Ubude tím, s velkou 
pravděpodobností, spousta nesrovnalostí a problémů a zá-
kladní model správy obce se přiblíží ostatním lokalitám.

jiný problém.
Hned na začátku jsme si řekli, že úkolem našeho uskupení 
bude pečovat o svěřený majetek v takovém rozsahu, který 
nám byl svěřen. Právě k tomu jsme ostatně dostali důvěru 
od vás, od občanů. Ale dostát takovému závazku nelze bez 
odborně fungujícího úřadu. To byla výzva, já jsem na ní rea-
govala a myslím si, že se to ve značné míře podařilo. To mě 
těší. Vnímala jsem ovšem i to, že se našli lidé, kterým leckterá 
nutná a účelná opatření připadala zbytečná.  Slýchala jsem, 
že úřad fungoval „i před tím a bez toho či onoho“ a že „všichni 
jsme s jeho chodem byli spokojeni“. Nu ano, máte pravdu, fun-
goval, ale doba se pohnula dopředu. 
Nároky na úředníky značně vzrostly a řada požadavků již není 
otázkou výběru, ale je prostě povinností, za jejíž nedodržení by 
přišly sankce. Dokázali jsme se s tím vyrovnat a žádné sankce 
nás nepostihly. Má to ovšem i druhou stránku – náročnost na 
zaměstnance. A ta vzrostla. Některým lidem na úřadě se mohlo 
pracovat pod minulým vedením lépe, ale takové konstatování 
hned vyvolává další otázku. Proč tomu tak bylo? Inu i tady si 
myslím, že znám odpověď. Je to o té náročnosti. Věřila jsem 
a věřím, že tyto postupy byly správné, že byly realizovány pro 
dobro obce i občanů. A nebylo to vždy jednoduché a snadné. 
Někteří zaměstnanci pak se mnou vycházeli lépe, jiní hůře, ale 
tak to ve vztazích k zaměstnavatelům bývá. Tím chci říci, že 
na úřadě docházelo i k polemikám a odborným či personálním 
střetům, ale i to patří k životu. V takových chvílích si člověk musí 
položit mnoho otázek, opakovaně se ujistit o správnosti svých 
rozhodnutí, musí být sám k sobě kritický a přitom také ohledu-
plný a s citem pro problémy druhých. Měl by mít v sobě, jak se 
říká, nastavenou spravedlnost. Kladla jsem si otázky a hledala 
odpovědi. Dříve i nyní a jak věřím, i v budoucnu. Ale přes všech-
nu citlivost vím, že nesmím, nemohu a také nikdy nebudu přehlí-
žet naše platící zákony, ať už se nám líbí či ne. Nechci také dělat 
věci napůl, ošizení se vždy po čase projeví. Možná ne hned, 
pravda, ale minulé chyby a špatnosti si s sebou poneseme i do 
budoucna. To je moudrost věků, celých generací.

bohužel každá práce přináší i stinné stránky. 
Na začátku mne ani nenapadlo, že se setkám se zlou vůlí, 
anonymními dopisy, výhružkami a pomluvami – nebylo toho 
mnoho, ale několik takových útoků jsem pocítila. Vnímala 
jsem, že jde o podlé zastrašování, ale mrzelo mne, že se zášť 
a vyhrožování neobracelo jen na mne, ale také na mou a měla 
bych správně říci naší rodinu. Ano, čtete dobře, i u nás v tak 
malé obci se praktikují tyto metody. 
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Ale nebyla jsem sama, útoky směřovaly i na další zastupitele. 
V jednom z anonymů byl napadnutý například i radní Pavel 
Kverek, člověk přímý a otevřený, člověk, který se nebojí říct 
svůj názor nahlas a stojí si za ním.

A máte tady další otázku. 
Jakou osobnostní morální úroveň má asi člověk, který se 
uchýlí k takovým ubohostem? Bojí se říci svůj názor veřejně, 
přiznat se k němu, či má strach z někoho nebo něčeho? Jak 
se ale sama zachovat v takové chvíli? Rezignovat, nebo to vzít 
jako výzvu a dále usilovat o správnou a poctivou věc? Volila 
jsem to druhé. 

pro příklady není třeba chodit daleko. 
Nikomu u nás asi nezůstal utajen rozruch, který se rozpoutal 
díky auditu provedenému v našem dopravním podniku. Jsem 
však přesvědčena, že bylo nejen správné, ale doslova po-
třebné až nezbytné ho udělat – ostatně ukázal, kolik věcí bylo 
neodpovědně přehlíženo. Obavy některých občanů o to zda 
budou jezdit autobusy, jsou zbytečné, dopravní obslužnost je 
a bude zabezpečena.
Stále si říkám, že jsme jen lidi a rychle zapomínáme na věci, 
které se udělaly a povedly, máme je za běžné a samozřejmé, 
zato si více všímáme okamžiků problematických a méně sro-
zumitelných, stejně tak jako věcí, které se tak úplně nepodaři-
ly. Není jich třeba moc, všichni tu žijeme a vnímáme věci „ko-
lem nás“. 

kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, nikdy neuvidí. 
A tak je třeba nejen klást otázky a hledat odpovědi, ale je tře-
ba i poděkovat za úsilí, podporu, pomoc, součinnost. I to patří 
k bilancování. 
Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkovala všem těm, 
kteří mi podali pomocnou ruku již při mém příchodu do funk-
ce a od kterých jsem se mnohé naučila. Získala jsem od nich 
zkušenost, využila jsem ji mnohokrát - s povděkem a uznáním. 
Děkuji za pomoc, která byla, děkuji za tu, která je a věřím, že 
poděkuji i za tu, která nás bude provázet při práci, která nás 
teprve čeká.
Kdysi mi jedna dáma, znalá „v obecní problematice,“ řekla, 
že se mi někdy bude zdát, že jdu hlavou proti zdi a že bude 
dlouho trvat, nežli tu zeď prorazím. Měla pravdu v mnohém, 
i tyto rady byly vždy praktické a užitečné. Naučila jsem se 
tedy ještě jedno - naslouchat, učit se, poučit se z mouder 
zkušených. Také se musím zmínit o lektorovi, chcete-li mému 
učiteli, který mi dokázal naslouchat a uváděl mne na cestu 
uvažování směřujícího k účelným a správným řešením. Obě-
ma moc děkuji. 

A kde bych byla bez podpory své rodiny? 
Dostala jsem důvěru od vás, od občanů. Bilancujme společně, 
ptejme se. Budete-li chtít, abych pokračovala v započaté práci, 
dejte to najevo. Ale i opačný názor přijmu s pokorou a vědo-
mím, že služba není nikdy lehká, služba pro druhé pak nemusí 
být pochopena a přijímána.

Jitka Bartošová
místostarostka

stARostovÉ A neZávislí
1 palaczuk jaroslav phDr. 30 policista chlumín
2 Vendlová Veronika 38 projektová manažerka Kněžmost
3 Bartoň Ladislav 36 technik Suhrovice
4 Janků Roman Ing. 39 manažer Kněžmost
5 Maleček Petr 34 supervisor Kněžmost
6 Bystřinec Štěpán 41 podnikatel Čížovka
7 Mareček Petr Ing. 47 vedoucí projektu Kněžmost
8 Lehečka Jiří Mgr. 45 učitel Kněžmost
9 Vávrová Jana 43 OSVČ Kněžmost

10 Vítů Michal 40 OSVČ Kněžmost
11 Kautzký Tomáš 38 hasič Kněžmost
12 Halbichová Monika 45 vedoucí nákupu a prodeje Kněžmost
13 Kočí Vojtěch Ing. 27 programátor Kněžmost
14 Charvátová Lada 40 OSVČ Lítkovice
15 Volf Michal 43 podnikatel Kněžmost

občanská demokratická strana
1 pospíšil Adam ing. 38 podnikatel, starosta kněžmost
2 Hofmann Jan 29 podnikatel Kněžmost
3 Helikar Zdeněk 43 podnikatel Násedlnice
4 Kočová Miroslava 49 administrativní pracovnice Kněžmost
5 Hybner Martin Ing. 45 technik Kněžmost
6 Košek Petr 44 technik Kněžmost
7 Pokorná Marie-Adela Mgr. 69 důchodce Kněžmost
8 Nikodem Libor Ing. 38 projektant Kněžmost
9 Pokorný Zbyněk 58 podnikatel Kněžmost

10 Cenefelsová Ivana 44 vedoucí knihovny Kněžmost
11 Kurková Jitka 40 administrativní pracovnice Drhleny
12 Ponocná Jarmila 56 ředitelka MŠ Kněžmost
13 Halbich Petr 28 operátor výroby Suhrovice

14 Krpálková Martina Ing. 29 technicko-hospodářský 
pracovník Kněžmost

15 Píša Jiří 47 úředník Kněžmost

inFoRMAce 
Z obecního ÚŘADU 
V návaznosti na článek zveřejněný v jarním čísle (1/2014) bych 
vám ráda představila další úředníky našeho úřadu, jejich náplň 
práce a zaměření. 

poděkování
Nejprve bych však ráda poděkovala tomu, kdo již svůj díl prá-
ce odvedl a odešel do důchodu. 
Děkuji panu vladimíru hruškovi za vlastní práci - vykoná-
val ji zodpovědně, s poctivým přístupem ke svěřenému úse-
ku - odpadového hospodářství, vedení technické čety, správu 
zařízení a objektů obce, evidence hrobů, místních poplatků 
a dalších každodenních úkolů. Nelze je pro obrovskou pestrost 
ani vyjmenovat. Děkuji mu také jako člověku, se kterým jsme 
se společně snažili odlehčit mnohé nepříjemné situace něja-
kým pozitivem, že jsme se spolu zasmáli a promluvili o věcech 
zcela civilních. Děkuji za jeho přístup k lidem. Tolik už vím, 
že práce úředníka je nejen profesionalita, to však je, nebo by 
alespoň mělo být, u každé profese. Práce úředníka je ve vel-
ké míře také lidskost a vstřícnost, snaha o to, jak by problém 

sdružení nezávislých kandidátů hRáDek
1 hlávka karel ing. 58 technik kněžmost
2 Kobrle Miloslav 55 OSVČ Kněžmost

3 Škaloudová Milena Mgr. 57 OSVČ Kněžmost

4 Haken Luděk 42 ředitel Kněžmost

5 Štěpánek Miroslav Ing. 47 technik Býčina

6 Škaloud Luděk 58 OSVČ Kněžmost

7 Beran Josef 31 koordinátor Kněžmost

8 Svoboda Jiří 47 řidič Žantov

9 Zdobinský Zdeněk 53 rekvizitář Kněžmost

10 Kastner Libor 33 konstruktér Kněžmost

11 Vokál Jiří 40 technik Kněžmost

12 Provazníková Andrea 38 OSVČ Kněžmost

13 Jaroš Jiří 62 operátor 
logistiky Kněžmost

14 Zajíc Josef 54 technik Kněžmost

15 Honický Theodor Ing. 67 důchodce Kněžmost

sdružení pro region

1 kilián ladislav Mgr. bc. 42 policejní 
komisař koprník

2 Kverek Pavel 55 živnostník Kněžmost

3 Bejr Stanislav 37 technik Koprník

4 Nový Libor 52 technik Úhelnice

5 Bejrová Hana 61 důchodce Koprník

6 Kyselová Romana 32 policejní 
inspektor Kněžmost

7 Weigel Rudolf 46 koordinátor Lítkovice

8 Bečvář Martin 31 živnostník Úhelnice

9 Pažoutová Alena 38 poštovní 
úřednice Násedlnice

10 Bejr Jaroslav 29 živnostník Kněžmost

11 Péčová Marta 68 důchodce Úhelnice

12 Dragon Jiří 77 důchodce Kněžmost

13 Šlamborová Iva 52 úřednice Násedlnice

14 Drdolová Stanislava 30 referentka Kněžmost

15 Kverek Tomáš 25 živnostník Kněžmost

sdružení nezávislých kandidátů

1 bartošová jitka 34 místostarostka 
obce solec

2 Orzech Zbyšek 35 profesionální 
hasič Kněžmost

3 Zima Tomáš 39 strojník energ. 
zařízení Kněžmost

4 Krejčík Michal 40 projektant 
karoserií Kněžmost

5 Bergman Jiří 36 OSVČ Kněžmost
6 Abraham Jaroslav 35 OSVČ Býčina

7 Škodová Jana 47 vedoucí 
provozu Kněžmost

8 Bc. Kavalír Miloš 31 OSVČ Suhrovice

9 Josifová Eliška 38 OSVČ - operní 
pěvkyně Žantov

10 Petrtýl Pavel 45 automechanik Kněžmost

11 Ing. Novák Jaroslav 33 technik 
specialista Lítkovice

12 Bím Libor 28 číšník Kněžmost
13 Beran Vladimír 37 řidič Žantov
14 Bergman Jaroslav 33 OSVČ Soleček
15 Knobloch Zdeněk 20 student Kněžmost

v ŘíjnU bUDeMe 
v koMUnálních 
volbách 
volit novÉ 
ZAstUpitelstvo 
obce kněžMost 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou konat vol-
by do zastupitelstev obcí. První den, v pátek, od 
14.00 do 22.00 hodin a druhý den, v sobotu, od 
8.00 do 14.00 hodin. V naší obci, tak jako obvykle, 
to bude ve stálých volebních okrscích. 
okrsek č. 1 – kněžmost - v pavilonu základ-
ní školy, pro voliče bydlící v Býčině, v Drhlenách, 
V Kněžmostě, v Suhrovicích, v Srbsku a v Žanto-
vě. 
okrsek č. 2 - solec - v budově hasičské zbrojnice 
v Solci, pro občany bydlící v Čížovkách, v Malob-
ratřicích, v Solci a v Solečku. 
okrsek č. 3 – lítkovice – v budově obecního 
úřadu v Lítkovicích, pro občany bydlící v Chlumíně 
a v Lítkovicích. 
okrsek č. 4 – koprník – v budově hasičské zbroj-
nice v Koprníku, pro občany bydlící v Koprníku, 
v Násedlnici a v Úhelnici. 
Každý volič po příchodu do volební místnosti musí 
prokázat svou totožnost a státní občanství. Buď 
platným občanským průkazem (občanský průkaz 
s ustřiženým rohem je platný, pokud volič předloží 
též potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo 
potvrzení o změně údajů zapisovaných do občan-
ského průkazu – jméno, příjmení, rodinný stav), 
nebo platným cestovním pasem České republiky.

kdo může volit:
Občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o stát-
ního občana České Republiky nebo o státního ob-
čana členského státu Evropské unie, pokud požádal 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Voličské průkazy nelze ve volbách do zastupitel-
stev obcí vydávat. Každý, kdo chce volit, musí volit 
v okrsku, kam podle svého trvalého bydliště patří.

Hana Prokorátová 
referent OÚ Kněžmost

Do zastupitelstva obce kněžmost je zaregistrová-
no 5 volebních stran (celkem 75 kandidátů). Re-
gistrované volební strany do zastupitelstva obce:
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vyřešit „šel“, ne naopak. A to není u každého přirozenost. Pan 
Hruška byl naším kolegou od roku 2003, byl rovněž zaměst-
nancem Dopravního podniku Kněžmost, s.r.o. 
Za celý kolektiv úřadu přejeme do dalších let hodně zdra-
ví, pohody, klidu a veselou mysl.

Aktuálně
stAnislAvA DRDolová, referentka společné státní 
správy a samosprávy
zajišťuje vedení agendy starosty a místostarostky
smlouvy obce - vedení agendy 
spravuje a administruje webové stránky obce
vede agendu související s vybavením úřadu IT (hardware, 
software) 
zajišťuje vedení spisové a archivační služby a skartační řízení
vymáhá pohledávky
pořizuje (jako zástup) zápisy a usnesení z jednání orgánů 
obce, tj. rady a zastupitelstva včetně přípravy podkladů pro 
jejich jednání 

MARkÉtA hoŠková, Dis., referentka stavebního úřadu
zajišťuje výkonu stavebního úřadu (výkon stavebního úřadu je 
výkon všech věcí spadajících do působnosti stavebního úřadu 
podle stavebního zákona),
metodická pomoc stavebníkům a jiným účastníkům investiční 
výstavby
zapisování dat do základních registrů (ISÚI, RÚIAN).

DAGMAR pěniČková, referentka fiskální politiky, roz-
počtu a financování (hlavní účetní)
na úseku rozpočtování zejména: podílí se na přípravě, zpraco-
vání a sestavení rozpočtu, zajišťuje realizaci příjmových a vý-
dajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich 
neplnění, sleduje čerpání rozpočtu, prověřuje a zajišťuje účetní 
správnosti vykazovaných rozpočtových prostředků,
účetnictví zejména: provádí účetní zápisy jednotlivých účet-
ních položek, shromažďuje a kontroluje náležitostí dokladů 
dokumentujících skutečnosti účetních případů, sleduje a evi-
duje pohyb a stav finančních prostředků na bankovních účtech 
a kontroluje bankovní zůstatky, zpracovává finanční a pokladní 
doklady, vystavuje účetní doklady a příkazy k úhradě, zajišťuje 
inventury po účetní stránce a zúčtovává jejich výsledky, evi-
duje a vyřizuje platby, pohledávky apod., komplexně zajišťuje 
účetnictví v organizaci, zajišťuje zpracování účetní závěrky, 
realizuje daně a odvody, přijímá, třídí a označuje faktury, za-
znamenává je a vede fakturační dokumentaci, zajišťuje účetně 
investiční záležitosti obce.
Komunální volby jsou neodmyslitelnou součástí života v obci, 
která je samostatně spravována zastupitelstvem, radou, sta-
rostou, obecním úřadem a zvláštními orgány obce. Dotknou 
se nás všech. Bez ohledu na jejich výsledek by měl být úřad 
spolehlivým prvkem dobré správy obce. Je to nejen jeho po-
vinnost, ale i naše upřímná snaha. 

Děkujeme dosavadním představitelům obce - vedení obce, 
radním i zastupitelům, výborům a komisím za spolupráci. Není 
zdaleka vše nastaveno a dotaženo k všeobecné spokojenos-

ti tak, aby vše mělo smysl i řád. Budeme proto 
pracovat dál, zlepšovat, zdokonalovat, nic víc, nic 
méně, s nadějí, že to má význam. Nejlépe to však, 
alespoň pro mě osobně, vyjádřil Václav Havel: 
…“Naděje není to přesvědčení, že něco dobře do-
padne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu 
na to, jak to dopadne.“

Ing. Radka Maděrová 
tajemnice OÚ Kněžmost

kino koMáRov 2014 
I letošní rok připravila obec Kněžmost pro všech-
ny filmové nadšence program letního kina Komá-
rov. Na programu bylo 17 filmových představení. 
Bohužel letní kino letošní sezónu značně pocítilo 
digitalizaci kin, která zapříčinila nedostupnost fil-
mových novinek na klasických kopiích formátu 35 
mm, pro které je naše kino vybaveno. Distributoři 
mají tedy k dispozici rok od roku menší seznam 
filmů, na již zmiňovaném formátu, a nám nezbývá 
spokojit se s tím co je. Pro letošní sezonu již ne-
byly k dispozici ani kopie animovaných filmů pro 
děti a dospělé, které se těšily v minulých sezónách 
největší návštěvnosti. Podařilo se nám však zajistit 
na červenec a srpen filmy jak na úterní, tak i na 
sobotní představení. Celková návštěvnost v obou 
měsících byla 430 osob, kdy nejvyšší počet divá-
ků přišel na českou komedii „Probudím se včera“ 
(70 diváků). Průměrná návštěvnost jednoho před-
stavení byla 28 diváků. Velké poděkování patří 
zaměstnancům letního kina Vojtěchu Drbohlavovi 
a zejména pak promítači Janu Vígnerovi, který se 
o letní kino stará již mnoho let. 

Josef Kračmar
referent OÚ Kněžmost

vážení 
oDběRAtelÉ, 
naše společnost Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. vlastní a provozuje kanalizační síť 
v Kněžmostě a místní části Žantov včetně čistírny 
odpadních vod. Od 1.7.2014 jsme ve smyslu smluv, 
uzavřených s obcí Kněžmost, převzali provozování 
veřejného vodovodu v Kněžmostě, Žantově, Úhel-
nici, Býčině, Koprníku, Lítkovicích, Malobratřicích, 
Násedlnici a Srbsku. Rádi bychom Vás prostřed-
nictvím Zpravodaje informovali o tom, co ve spolu-
práci s obcí připravujeme.

Odvádění a čištění odpadních vod:
V květnu letošního roku byla po dlouhé přípravě 
zahájena celková rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Kněžmostu (ČOV). Při rekonstrukci musí být 

ního řadu mezi obcemi Horka a Buda. Předpokládáme, že 
výstavba bude probíhat současně s výstavbou přivaděče do 
Kněžmosta. 
U samostatného vodovodu Srbsko zahájíme přípravu rekon-
strukce zemního vodojemu, který je v nevyhovujícím stavu 
a provedeme opravy čerpací stanice.  
Na převzatých vodovodech jsme zahájili postupnou výměnu 
vodoměrů, které nevyhovují a uzavírání nových smluv s na-
šimi odběrateli na dodávku pitné vody. Platný zákon nám 
ukládá zajistit, aby vodoměry měly platné úřední ověření, ty 
vodoměry, které tuto podmínku nesplňují, budeme postupně 
vyměňovat. Výměnu vodoměru a dodání nového vodoměru 
hradí naše společnost. V případě, že při výměně bude nezbyt-
ně nutné provést úpravu vnitřní instalace u vodoměru, která je 
ve vlastnictví majitele objektu, nebo vyměnit nefunkční uzávě-
ry u vodoměru, bude nutné, aby tyto vyvolané náklady hradil 
vlastník. Naši pracovníci v tomto případě s majitelem domu 
vše projednají. 
V případě jakýchkoli nejasností při poskytování našich služeb 
se na nás prosím obracejte na následující kontakty: 
telefon: 326 376 111 – ústředna
  
centRální DispeČink   
nepřetržitá služba, hlášení poruch   

326 721 507 - NEPŘETRŽITĚ

326 376 130 - NEPŘETRŽITĚ

603 245 533 - NEPŘETRŽITĚ

disp@vakmb.cz 

obchoDní oDDělení   
fakturace vodného a stočného   
326 376 141 - 143   

oDDělení technicko pRovoZní Činnosti   
žádosti o přípojky, vyjádření, informace o sítích   
326 376 159, 326 376 247  

oDDělení centRální lAboRAtoŘe   
326 376 205        

pRovoZ voDovoDU 
– stŘeDisko Mnichovo hRADiŠtě
I. Olbrachta 1496
295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 326 771 014  

více informací na www.vakmb.cz

Závěrem našeho sdělení si dovolujeme připomenout, že 95% 
akcií naší společnosti vlastní města a obce Mladoboleslavska 
a že naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní a spolehlivé 
služby našim odběratelům. Věříme, že s našimi službami bu-
dete spokojeni. 

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

326 376 152, tzitny@vakmb.cz

zachováno čištění odpadních vod, proto je nutné 
postupovat tak, že většina objektů nové čistírny 
je budována mimo současný areál a jakmile bude 
nová ČOV zprovozněna, budou staré objekty de-
montovány. V současné době probíhá betonáž 
nových nádrží biologické linky (viz foto). Celkové 
náklady na výstavbu ČOV přesáhnou 25 mil. Kč 
a plně je bude hradit naše společnost. Rekon-
strukce bude dokončena v jarních měsících příš-
tího roku, pro obyvatelé obce uspořádáme den 
otevřených dveří a rádi předvedeme nový moderní 
objekt městské infrastruktury. 

Veřejný vodovod a kvalita pitné vody:
V současné době provozujeme veřejný vodovod 
Kněžmost s místním vodním zdrojem v Drhlenách 
a úpravnou vody tak, jak jsme jej převzali od před-
chozího provozovatele. Vzhledem k tomu, že vy-
datnost místního zdroje je problematická a vodu 
je nutné upravovat v místní úpravně vody, zahájili 
jsme společně s obcí přípravu řešení této situace. 
Hlavním cílem připravovaného projektu je zajistit 
dostatečné množství kvalitní pitné vody pro celý 
skupinový vodovod Kněžmost (Násedlnice, Kopr-
ník, Malobratřice, Lítkovice, Kněžmost, Žantov) 
s výhledem na rozvoj území a možné připojení 
dalších obcí. Projekt počítá v první etapě s vý-
stavbou vodovodního přivaděče, který přivede do 
Kněžmosta kvalitní pitnou vodu ze skupinového 
vodovodu Mladá Boleslav a následovat bude dru-
há etapa, ve které bude vybudován nový zemní 
vodojem s dostatečnou zásobou vody pro celé 
území. Vodovodní přivaděč bude veden z Úhel-
nice do Koprníku, kde bude vybudována přečer-
pací stanice. Projekční příprava byla dokončena, 
do konce letošního roku bude vybrán zhotovitel 
stavby a předpokládáme, že v druhé polovině 
roku 2015 bude do Kněžmosta již proudit pitná 
voda z Mladé Boleslavi. Příprava vybudování no-
vého vodojemu probíhá a bude navazovat na vy-
budování vodovodního přivaděče. Dokončili jsme 
také přípravu výstavby propojovacího vodovod-



ŠkolA

8

ŠkolA

9ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2014

Akce MAteŘskÉ 
Školy – ZáŘí 2014

MAteŘinkA 
U voDníČků 
Hned v první zářijový týden, jen co počasí ukáza-
lo svou vlídnější tvář, se nejstarší děti vydaly na 
první školní výlet. Vybaveni nezbytnými batůžky 
se sváčou a dobrotami jsme vyšli od školky kolem 
kněžmostského rybníka k Suhrovicím. Cesta nám 
trvala zhruba půl hodiny a už jsme byli u posezení 

před hospůdkou, kde nám přišly vhod  připravené 
svačiny. Dál jsme pokračovali kouzelnou krajinou 
suhrovicko -drhlenských rybníků - od hastrmánka 
k hastrmánkovi, od žabího rybníčku  podmalova-
ného žabím zpěvem ke králičí lanovce. Paní uči-
telka naplnila lanovku králičím mlsáním (suchým 
pečivem) a děti nadšeně sledovaly, jak se lanovka 
blíží k ostrůvku a jeho osazenstvo se těší na po-
choutku. Po lávkách jsme se pohybovali po ma-

lých skupinkách a obří houpačka postupně pohoupala všech 
dvaadvacet malých turistů. Děti zaujalo množství rozmanitých 
podnětů natolik, že nikoho ani nenapadlo, že by ho mohly bolet 
nožičky. Počasí bylo nádherně slunečné a z okolní přírody na 
nás dýchala zářijová pohoda, ale už byl čas na návrat. V su-
hrovickém posezení ještě domlsat poslední bonbonky a kde 
se vzal - tu se vzal - zrodil se nápad v podobě jízdy kněžmost-
ským linkovým autobusem. Nečekanému dobrodružství se 
děti ani učitelky nebránily, kdo by se rád nesvezl po Českém 
ráji? Cestou jsme zamávali navštíveným rybníkům, zahlédli 
čížovskou rozhlednu a během chvilky jsme byli v Kněžmostě. 
Pro mnohé děti byla právě neplánovaná cesta malým auto-
busem stěžejním zážitkem! Spokojené, unavené, ale hlavně 
suché děti přivítala zpátky naše milá školička :-) !

plAváČci v jiČíně  

V první polovině září mateřská škola zahájila plavecký výcvik 
v Jičíně. Dvacet malých plaváčků se pomocí her seznamuje 
s vodou, odbourává strach z vody a získává základy plavec-
kých dovedností. 

Radka Pelantová
učitelka MŠ 

Akce ZáklADní Školy 
– ZáŘí 2014

ZAČátek Školního 
RokU 2014/2015 nA 
ZáklADní Škole 
Nový školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 1. 9. v 8 ho-
din. Od úterý už se žáci učí podle rozvrhů pro stávající školní 
rok, které můžete najít na webových stránkách školy. 
Během září se mohou žáci přihlašovat do kroužků, jejich na-
bídka je v letošním školním roce velmi pestrá a rovněž se s ní 
můžete seznámit na našich stránkách.
Novinkou je spolupráce s Mgr. Ivanou Březinovou, která se 
stala naší školní psycholožkou. Ve škole bude každý čtvrtek 
od 8,30 do 16 hodin.
Rádi bychom poděkovali panu Zbyňku Pokornému z Býčiny 
a jeho firmě Kovovýroba za bezplatné opravy nejen školního 
nábytku v průběhu školního roku. Velmi si ceníme jeho ochoty 
nezištně pomoc základní škole.

Mgr. Michaela Černá
ředitelka školy

ADAptAČní kURZ 5. 
A 6. tŘíDy (4. – 5. ZáŘí) 
Dne 4. - 5. září 2014 se žáci a žákyně 6. třídy vydali v ranních 
hodinách v doprovodu nového třídního učitele Mgr. Zdeňka 
Chlupa do nedaleké Sobotky na adaptační kurz. Spolu s námi 

se na adaptační kurz vydala také 5. třída v dopro-
vodu své nové třídní učitelky Mgr. Květy Havlíkové.
Hlavním úkolem adaptačního kurzu bylo stmelení 
a posílení třídního kolektivu. Celý kurz probíhal za 
velmi příjemného slunečného počasí v nedalekém 
areálu koupaliště v Sobotce.
Žáci byli vytrženi z běžných každodenních činností 
a starostí, dostali tak možnost projevit své přiroze-
né chování individuálně a to i při spolupráci i ko-
munikaci ve třídě. 
Převážná část kurzu probíhala formou her, které 
byly cíleně zaměřeny na seznamování a diagnos-
tiku třídního kolektivu, stmelení a posílení vztahů 
ve třídě. Přitom jsme se především zaměřili na 
zlepšení komunikace celé třídy. Další snahou bylo 
naučit se naslouchat ostatním, dokázat druhým 
porozumět a být tolerantní.
Na základě takto zaměřených her učitelé získávají 
přehled o vnitřním fungování skupiny
a napomáhají skupince tak, aby v budoucnu byla 
schopna dosahovat lepších školních výsledků 
a jedinci se naučili spolupracovat ve stávajícím 
i budoucím kolektivu.
Mimo tento program byl pro žáky k dispozici široký 
sportovní program a společenské hry. Připravena 
byla také noční stezka odvahy, která končila před 
dveřmi Humprechtu.
Adaptační kurz nás všechny v mnoha případech 
poučil, ale zároveň v nás zanechal spoustu našich 
prvních společných vzpomínek a zážitků.

Mgr. Zdeněk Chlup a Mgr. Květa Havlíková
třídní učitelé
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knižní pŘíRůstky 
pro dospělé čtenáře

pötzsch, olivek: katova dcera
Krátce po třicetileté válce je v bavorském městě 
Schongau vytažen z řeky umírající chlapec. Na 
rameni má vytetované znamení, což vzbuzuje po-
dezření, že jde o dílo čarodějnice.

smith, k.Rose: svatba narychlo
 Ulianne se s Michaelem rozešla před devíti lety. 
Stali se pak nejlepšími přáteli a když stále ještě 
zamilovaný Michael naléhal, Julianne mu slíbila, 
že pokud do osmadvaceti let věku nikdo z nich 
nevstoupí do stavu manželského, stane se jeho 
ženou.

palmer, Diana: případ přísného šéfa
Tess Meriwetherová touží stát se detektivem. Ve 
splnění jejího snu jí zdánlivě nic nebrání.

ludlum, Robert: borneův klam, princip
Jason Bourne pokračuje ve smrtícím zápase se 
svým úhlavním nepřítelem Arkadinem, ale tento-
krát si vymění roli lovce a kořisti.

körnerová, h. Marie: 
stanice odložených lásek 
Nová kniha Hany Marie Körnerové vypráví o osu-
dech dvou kamarádek Laděny a Kamily na pozadí 
událostí sedmdesátých a osmdesátých let minu-
lého století. Lásky šťastné i nešťastné, manželství 
vydařená i nevydařená, průšvihy, trapasy i humor-
né historky. Je to příběh o tom, jak ustát životní 
kotrmelce, nezbláznit se a jít dál.

körnerová, h. Marie: pán hor 1-5 
Rozsáhlá historicko-romantická sága Pán hor 
mapuje osudy šesti generací šlechtického rodu 
de Braie od roku 1785. Odehrává se převážně ve 
Francii, i když bouřlivé události osmnáctého, de-
vatenáctého a začátku dvacátého století zavedou 
hrdiny nejen do mnoha zemí Evropy, ale i do Ame-
riky, Afriky a kolonií v Indii.

patron, Georgie: oko za oko
Zločin, který šokoval celý svět. Jen proto, že 
krásná Íránka Ameneh Bahramí odmítla nabídku 
k sňatku, polil jí odmítnutý nápadník na otevřené 
ulici tvář kyselinou.

cimický, jan: Děravé sítě
Jaroslav Mahulena je internista a typický single. 
Nedávno opustil funkci primáře oddělení a zůstal 
zde pracovat jako řadový sekundář. O víkendu na 
chalupě zabloudí venku, zvrtne si nohu a zdá se, 
že zmrzne. Naštěstí ho zachrání soused.

Gardnerová, lisa: Úkryt
Dávné vraždy dětí vyplouvají na povrch a přinášejí 
další záhady.

jonasson, jonáš: stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel
Je mu sto let. Vlastně důvod k oslavě. Starosta 
i místní tisk se připravují na velkolepou oslavu, 
stoletý stařík má však docela jiné plány; jednodu-
še zmizí – a brzy je celé Švédsko kvůli jeho útěku 
vzhůru nohama. Jenže s podobnými věcmi už má 
Allan své zkušenosti – v mládí koneckonců uváděl 
do zmatku celý svět.

simmel, j. Mario: 
Muž, který maloval mandlovníky
Starší, stále ještě atraktivní dáma, pozve svého 
spolucestujícího na sklenku šampaňského, proto-
že touží vyprávět mu svůj příběh o životní lásce, 
jež ji potkala ve zralém věku a které se vzdala, aby 
se postarala o nemocného manžela.

small, beatice: všechny sladké zítřky
Pokračování osudů Skye O‘Malleyové, odváž-
né krasavice s havraními vlasy a smaragdovýma 
očima. Skye se stává pěšcem v neúprosné válce 
mezi anglickou královnou Alžbětou a skotskou 
královnou Marií.

pekárková iva: levhartice
Za hrdinku románu Levhartice si spisovatelka Iva 
Pekárková, známá svými exotickými náměty, ten-
tokrát vybrala průměrnou Češku něco přes čtyři-
cet, které se právě za dramatických okolností roz-
padlo průměrné manželství.

Morgan, Ray: Útěk od oltáře
Ashley je dívka na útěku - před ženichem. A Kam 
je muž, který jí poskytne útočiště a později také 
tolik hledanou lásku.

jordanová, penny: noci v poušti
Vášnivé vzplanutí ke krásné Angličance ho ne-
připraveného zasáhlo zničující silou jako písečná 
bouře.

pro dětské čtenáře

Čtyři detektivní příběhy Čtyřlístku
Kniha obsahuje příběhy: Záhada zamčené skříně, 
Zlatý skarabeus, Stopy vedou do cirkusu, Pátrání 
po Hubertovi.

stingl, Miloslav: poklady piráta Morgana
Hrdinou napínavé povídky je kubánský chlapec 
Ruben, který se dozví, že snad dodnes na někte-
rém ostrově Karibského moře leží skryto nesmírné 
bohatství proslulého piráta Morgana.

pRovoZ knihovny 
v plnÉM pRoUDU 
Vážení čtenáři, vítejte po dovolených zpět v knihovně.
Léto nám pro Vás zanechalo i několik knižních novinek, knihov-
nu navštíví Lichožrouti, knihou Rostlinopis budeme pravidelně 
obohacovat děti vědomostmi o rostlinách a naši senioři se mo-
hou těšit na aktivní program v rámci Klubu seniorů.
V rámci celoročního projektu pro děti se budeme setkávat 
s postavičkami z knihy Lichožrouti od Pavla Šruta. 
Zastavte se v knihovně a luštěte záhady, objevujte pány Li-
chožrouty. 
Tiskárna MH v rámci spolupráce podpořila náš projekt a vě-
novala našim čtenářům knižní záložky s motivem Lichožroutů. 
Děkujeme.

klUb senioRů 
I vy se můžete stát členy. Stačí se přihlásit v obecní knihovně, 
kde získáte průkazku, díky níž budete mít možnost navštěvo-
vat akce se slevou. 
Kdo nemá zájem být členem, může využívat nabídku klubu 
příležitostně za plnou cenu.

oslavte s námi svátek seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní 
den seniorů. Zastavte se na chvilku, vzpomeňte na svoje blíz-
ké a v tento den udělejte radost rodičům, babičkám a dědeč-
kům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do divadla, udělejte si 
spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a pod-
pořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděko-
vání za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. 
Klub seniorů pod záštitou Obecní knihovny Kněžmost připravil 
program v rámci SVÁTKU SENIORŮ a EVROPSKÉHO TÝD-
NE MOBILITY.

pRoGRAM
2. října ZAHÁJENÍ VU3V v ZŠ Kněžmost od 16hod.
11. října DEN MOBILITY TAJNÝ VÝLET ZA POZNÁNÍM po-
drobné info v knihovně.
20. října CVIČENÍ VE VODĚ A CVIČENÍ PRO SENIORY – pla-
vecký bazén Turnov podrobné info v knihovně.

Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, 
která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající auto-
mobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody 
alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech 
už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, 
ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. K rozšíření 
tohoto trendu do dalších měst má Evropský týden mobility po-
moci.

smolíková, klára: Řemesla
Být ve mlýně práškem a jen ometat mlýn? O to mlynářský 
učedník Matěj nestojí. Mnohem zábavnější je vandrovat po 
světě. Během putování nastoupí do služby k šestnácti mistrům 
různých řemesel.

Gellersen, Ruth: příběhy ze sedla 1-5
Příběhy holčiček Emy, Lenky a Verči, které zažívají dobrodruž-
ství se svými poníky.

Šrut, pavel: lichožrouti navždy 
Vy všichni, kdo hledáte tu „ztracenou“ ponožku, nejste sami! 
Jsou nás po světě miliony a to je jedna ze záhad, jichž je svět 
plný.

binar, ivan: bořivoj a blecha Fló 
Blecha Fló se pořád ne a ne nikde usadit, všude je nespoko-
jená, ale jen dokud nepotká malého Bořivoje. Ten se zrovna 
chce vydat na cestu kolem světa, a tak vyrazí spolu.

Vedoucí knihovny 
Ivana Cenefelsová

tURistická seZónA 
2014 
Obec Kněžmost zajistila především pro turisty služby infor-
mačního střediska i v tomto roce. Letošní sezóna přinesla ná-
vštěvníkům několik novinek.

V prostorách informačního střediska proběhly během léta dvě 
výstavy. Nejprve zde byla nainstalována interaktivní výstava 
iQlandia Liberec a dále výstava Sakrální stavby v Kněžmostě 
a okolí, kterou připravil místní Spolek rodáků. 

Sortiment informačního střediska byl rozšířen o zajímavé 
sběratelské kousky nových vizitek, turistických známek a po-
hlednic. Nejžádanější byly vizitky s tematikou suhrovicko - 
drhlenských rybníků. Další novinkou byly humorně vyvedené 
magnetky naší obce. Díky spolupráci s regionem mladobole-
slavsko.eu jsme obdrželi nové, velmi povedené, turistické ma-
teriály. 

Po část prázdnin byl v informačním středisku umístěn prodej-
ní stánek s občerstvením a zmrzlinou. Doufejme, že v příštím 
roce bude tato služba zajištěna po celé období činnosti IS. 

Návštěvnost informačního střediska se pohybovala kolem 
1600 turistů, věřme, že spokojených s naší nabídkou a s naši-
mi službami. Děkujeme všem za důvěru. 

Osobně děkuji všem brigádníkům za empatii k turistům a dob-
ře odvedenou práci v informačním středisku a věřím, že v příš-
tím roce budeme moci poskytnout návštěvníkům ještě kvalit-
nější služby v nových prostorách.

Vedoucí IS 
Ivana Cenefelsová
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Děti v DRhlenách 
V sobotu 30. 8. 2014 od 13 hodin pořádalo SDH Suhrovice – 
Drhleny a OV Suhrovice, Drhleny, Čížovka dětskou akci s ná-
zvem „Loučení s prázdninami“. Celá akce proběhla na pláži 
v kempu v Drhlenách a v plánu celého odpoledne bylo plnění 
úkolů, soutěž o ceny na překážkové dráze a vše zakončené 
opékáním špekáčků. Účast na tomto dni potvrdil p. Zdeněk 
Krézek se svými modely lodí ovládané na dálkové ovládání. 
A jak celé odpoledne probíhalo?
Předpokládalo se, že věk zúčastněných dětí bude různý, pro-
to plánované úkoly byly jednoduché a po jejich splnění čeka-
la všechny sladká odměna. Tato část proběhla celkem rychle 
a mohla následovat soutěž o ceny na překážkové dráze, která 
byla připravena pro děti i dospělé. Dráha se nesla v duchu ha-
sičském a byla složena z 5 disciplín: našroubovat koš na savici, 
zapojení rozdělovače hadicemi B, C, plus zapojení proudnice, 
běh přes pneumatiky, stříkání pomocí ruční stříkačky na cíl, 
otočit se okolo řídítek a následně doběh do cíle. Této překážko-
vé dráhy, se až na pár výjimek, zúčastnili všichni přítomní z řad 
dětí i dospělých a zajímavostí bylo, že se přihlásili i návštěvníci 
kempu, kteří chtěli s námi poměřit síly. Bohužel během soutěže 
začalo pršet a tak jsme se rozhodli vyplnit volnou chvíli změnou 
v programu, opékáním špekáčků. Měli jsme štěstí a déšť po 
hodině ustal a tak jsme mohli pokračovat a dokončit soutěž.
První tři z dětí a dospělých si odnesli medaile a vítězové také 
věcnou cenu. Medailí byl také odměněn nejmladší a nejstarší 
účastník celého odpoledne. 
Po skončení plánovaného programu jako „překvapení na zá-
věr“, jsme si měli možnost vyzkoušet střelbu na hokejového 
brankáře v plné výstroji, kterou zapůjčil Jakub Vochvest. 
Celkový počet dětí ze Suhrovic a Drhlen, které se zúčastni-
ly sobotního odpoledne, byl 22, což si myslím, že je slušný 
výsledek a určitě je to příslib do příštího roku na uspořádání 
podobné akce.
Rád bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
i samotném průběhu akce a přispěli tak k hezkému strávení 
sobotního odpoledne, dále panu Zdeňku Krézkovi a jeho přá-
telům, hasičům z Kněžmosta, kteří nám zapůjčili ruční stříkač-
ku, Oldřichu Chudobovi – správci rekreačního zařízení Zlaté 
údolí Drhleny, který nám věnoval medaile s diplomy a Ivetě 
Suché, za poskytnutí prostoru pro konání akce. Tak v příštím 
roce v Suhrovicích!

Ladislav Bartoň
jednatel SDH Suhrovice – Drhleny

člen OV Suhrovice – Drhleny - Čížovka

Zápis Z táboRA 
Od 28. 6. do 11. 7. 2014 se náš skautský oddíl vydal na vodác-
ký tábor. Naší trasu jsme začali ve Vyšším Brodě a ukončili ho 
v kempu Poslední Štace. Začátek byl sice těžší na sehrání v tom, 
jak máme pádlovat, aby nám jel raft tak, jak jsme chtěli. Po dvou 
dnech už v tom nebyl problém a všichni jsme krásně pádlovali. 
Během našeho putování jsme navštívili plno krásných měst jako 
je Český Krumlov, kde jsme navštívili nádherný zámek. Dále 

2. setkání RoDáků 
A pŘátel obce kopRník 
A ZáRoveň poUťovÉ 
poseZení 
Pouť byla kdysi cestou na poutní místo nebo k sakrální stav-
bě. Později se stala cestou k sousedským či rodinným setká-
ním. Hospodyně napekly koláče a navařily. V sobotu se pak 
při tancovačce sešli sousedé z okolí, zpívalo se a tancovalo. 
V neděli se sešla rodina a vyprávělo se, vzpomínalo. Postupně 
tato setkání mizela, na poutě se zapomnělo. Stejně tak i u nás. 
Rozhodli jsme se tedy na tyto tradice našich rodičů a prarodi-
čů navázat. Připravili jsme pouťové posezení, které se usku-
tečnilo 5. července 2014.
Sluníčko se na nás celý den smálo, a tak se hosté a sousedé 
scházeli již brzy před samotným zahájením. Ve 14 hodin nás 
již byla plná náves. Nejprve jsme se pochlubili opravenou kap-
ličkou, opravena byla nejen z vnějšího pohledu, natřeny dveře 
a okna, ale i uvnitř. Byla čistě vybílena, natřen oltář a částečně 
také doplněno vybavení, které se kdysi ztratilo. Po krátkém 
připomenutí historie této sakrální stavby jsme přešli ke stole-
tým dubům. Tyto památné stromy se staly klenbou pamětní 
desky usazené do kamene, informující o tvrzi vladyků z Kopr-
níka, z jejichž rodu s velkou pravděpodobností vzešel světově 
proslulý astronom Mikuláš Koperník. Pamětní deskou chceme 
připomenout tuto informaci nejen svým spoluobčanům, ale 
také všem návštěvníkům či turistům naší obcí procházejícím. 

kemp Zlatá Koruna, kde jsme si krásně odpočinuli 
a nabyli plno energie na další cestování. Všem se 
tábor moc líbil a měli jsme z něj plno krásných zážit-
ků a vzpomínek. Těšíme se na další vydařený tábor.

Chip

ohlÉDnUtí ZA 
tRADiČní poUtí 
A výstAvoU 
sAkRální stAvby 
Vážení spoluobčané, 12. července 2014 jsme pro 
Vás připravili kulturní akci, kterou chceme obnovit 
tradici poutí.
Od rána Vás chodila zvát na pouť skupinka potul-
ných komediantů v podání Divadélka Človíček. Od 
14 hodin jste v kostele mohli vyslechnout koncert 
paní Elišky Josifové, v 15 hodin byla v místním in-
formačním středisku zahájena výstava o sakrál-
ních stavbách.
Výstavu uvedl předseda spolku Václav Honc, poté 
následovala přednáška Ing. Miroslava Ezechela 
o sakrálních stavbách v krajině. Dále jste mohli 
zhlédnout na fotografiích Petry Urbanové drobné 
i větší sakrální stavby naší obce a nejbližšího oko-
lí, které tvoří součást naší historie.
Tuto hlavní výstavu doprovázela na několika pane-
lech v našem kostele i připomínka 100. výročí vy-
puknutí 1. světové války. Pro návštěvníky výstavy 

bylo připraveno i drobné občerstvení. Na náměstí 
jste si ve stejné době mohli zakoupit tradiční vý-
robky, posedět u piva ve „staré hospodě“, poslech-
nout harmonikáře, popovídat si se sousedy. Děku-
jeme Vám všem, kteří jste přišli a pobyli. Doufáme, 
že jsme tak letos dali základ znovuobnovení tradi-
ce poutí v Kněžmostě. Celá akce byla realizována 
za finanční podpory obce Kněžmost.
Dále nás podpořila finančními i věcnými dary a ji-
nou pomocí celá řada firem, institucí a soukromých 
osob. Všem děkujeme, bez jejich pomoci bychom 
akci nemohli uskutečnit.
jmenovitě jsou to tito:
Obec Kněžmost, AgroVation Kněžmost k.s., Diva-
délko Človíček, Hofmann Elko, Ing. Miroslav Eze-
chel, Farid Comercia s.r.o.- Ing. Adam Pospíšil, 
Hakenová Hana, HERN GROUP CZ s.r.o. – Ing. 
Libor Nikodem, Honc Václav st., Kautex Textron 
Bohemia spol. s.r.o., Kovovýroba –Zbyněk Pokor-
ný, R. D. Mgr. Pavel Mach, Průmyslové zboží – Mi-
loslav Kobrle, Rejzek Vratislav, Řeznictví u Kobrlů – 
Pavel Kobrle, Šverma Jiří, Toufar CZ – Toufar Aleš, 
TYRES KNĚŽMOST a.s., Uzenářství – Jaroslav 
Bejr, Volf Michal, Zdobinský Zdeněk, ZŠ Kněžmost, 
Miroslav Hubač, Petr Maleček, Tereza Rašínová, 
Veronika Bobeničová, Martina Krpálková, Radka 
a Vláďa Hruškovi a dále všichni stánkaři.

Za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí: 

Honc Václav, Ing. Honický Theodor, Jaroš Jiří, 
Urbanová Petra, Škaloudová Milena, Cenefelsová 

Ivana, Bejrová Hana, Čéšková Miluše

spolky
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Pro naše hosty jsme také připravili pohoštění. Hospodyňky, 
tak jako kdysi, napekly pouťové koláče všech možných druhů 
a tvarů, srdce se smálo a sliny sbíhaly. Voněla káva, popíje-
lo se vínečko. Vonělo na rožni připravené maso a zapíjelo se 
dobrým pivem. Ani na děti nebylo zapomenuto, tekla malinov-
ka, rozdávaly se nanuky. Pouť jak má být. 
Nechyběla však ani zábava. Nejprve nás svým vystoupením 
pobavilo a rozesmálo divadlo Človíček. Pak byly promítány 
staré filmy, prezentovány fotografie z dob minulých, ale i ze 
současnosti. I listování v kronice bylo pro mnohé zajímavé, ale 
hlavně se povídalo a vzpomínalo. 
Protože ke každé pouti patří i muzika, nemohla chybět ani tady 
a také nechyběla. Večer se rozezněly nástroje dvou výborných 
muzikantů a tančilo se a zpívalo. 
Byl to příjemný den a příjemný večer.
Děkujeme sponzorům, kterými byli Obec Kněžmost, Q-FOR-
TEL - Kverek&Kverek, hotel Věnec, Biopharma s.r.o., FVE 
Kněžmost. Děkujeme všem, kteří s přípravou tohoto setkání 
pomáhali a také všem, kteří naše pozvání přijali. Těšíme se na 
setkání příští.

Hana Bejrová 
Koprník

DechovkA se vRátilA 
nA solec 
Je již tradicí, že se o pouťové neděli v Solci, do posledního 
místa zaplní jinak vcelku prostorné, dřevěné pódium, posta-
vené na návsi svépomocí místním spolkem Solínek. Bělský 
dechový orchestr v počtu čtrnácti muzikantů, dvou zpěvaček 
a kapelníka Václava Hašlara dokázali přítomným seniorům 
navodit pohodovou atmosféru sváteční neděle. Světlé i ře-
zané pivečko dvou známých regionálních pivovarů nesmělo 
chybět. Zmrzlinové poháry, klobásky přímo z udírny a další 
jiné dobroty, doplňovaly pohodový průběh v pořadí již čtvrté-
ho ročníku s názvem „Pouťový koncert pod javorem“. Jak je 
již zvykem, proběhlo i slosování vstupenek, při němž vyloso-
vaní obdrželi drobné ceny. Tento pouťový koncert není však 
zdaleka jediná akce, kterou “solečtí“ pro naše dříve naroze-
né občany pořádají. Čtyřikrát do roka se také koná takzvané 

“Nedělní posezení s lidovou písničkou“. Toho se 
téměř pravidelně účastní nejen místní příznivci 
lidových písniček, ale i senioři z Kněžmosta, Lít-
kovic, Úhelnice nebo i z nedalekých Obrub. Jestli 
jste u nás ještě nebyli, přijďte se podívat. Jste sr-
dečně zváni.

plán nejbližších akcí spolku solínek:
19. 10. 2014 Nedělní posezení s lidovou písničkou

30. 11. 2014 I. Adventní neděle - rozsvícení vánoč-
ního stromu na solecké návsi

06. 12. 2014 Mikulášská nadílka pro děti

07. 12. 2014 Mikulášské nedělní posezení s lido-
vou písničkou

26. 12. 2014 Vánoční zpívání v soleckém kostele

14. 02. 2015 II. Sousedský ples – sál penzionu 
Slunečno – Kamenice

Bližší informace o akcích naleznete vždy na 
www.solec.wbs.cz

Jaromír Bartoš
SOLÍNEK, o.s.

povíDání o letních 
táboRech 
v jeZDeckÉM 
oDDíle kněžMost 
Letos proběhly tři letní tábory v JO Kněžmost. Dva 
příměstské, jeden na začátku července a druhý na 
konci srpna. Jeden pobytový, již tradičně v termínu 
na přelomu prázdnin. 

Od 7. 7. do 12. 7. 2014 proběhl v JO Kněžmost pří-
městský tábor pro děti. Zúčastnilo se ho 12 dětí ve 
věku 5 - 10 let, dopoledne probíhal jezdecký výcvik, 
pak se děti naobědvaly a poslechly si každý den 
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mozřejmě ježdění na koních, táborové hry, celodenní výlet 
s koňmi na hrad Valečov, stezka odvahy a závěrečné jezdec-
ké hry, kde měli možnost rodiče dětí zhlédnout, co se děti za 
týden na koních naučily. Děti spaly v krásných prostorech 
nově zrekonstruované klubovny, kde měly po mnoha letech 
již příjemné zázemí. Tradičně a opět výborně vařila paní Dra-
homíra Černá, které tímto vyslovujeme velký dík. Poděkování 
patří také táborovým vedoucím letos v podání Michaely Vit-
majerové, která měla na starost organizaci her i jezdeckého 
výcviku a Tereze Hrubošové s Kateřinou Holou, které byly 
jejím výborným týmem. Další poděkování patří starším dětem 
z oddílu, které pomáhaly – Michaela Klainová, Anežka Krez-
ková a Anna Baliczová. Tábor proběhl ve velmi poklidném 
a příjemném duchu. 

Od 18. 8. do 22. 8. 2014 proběhl druhý příměstský tábor. 
Zúčastnilo se ho 12 dětí ve věku 5 - 11 let. Náplň byla podob-
ná jako u předchozích táborů. Počasí bylo příjemnější, tolik 
nepršelo, tak jsme se s dětmi vydali i na delší výlet s koňmi 
na hrad Valečov a zvládli jsme i plavení koní v rybníku. Na 
táboře si děti užily i výtvarné tvoření - soutěž o nejkrásněj-
ší obrázek na téma koně a vánoce, či lepení koňských de-
sek na ukládání svých výtvorů. S dětmi jsme zvládli i nauku 
o koních a následnou vědomostní soutěž v terénu a nechy-
běly samozřejmě ani oblíbené hry – překážková dráha na 
čas, hledání barevných koníků, hod podkovou. Za vydatnou 
pomoc při pořádání tábora děkuji Tereze Hrubošové, dále 
starším dětem – Markétě Škodové, Anně Baliczové a Žanetě 
Cenefelsové.

Všechny letošní tábory proběhly v příjemné atmosféře a spo-
lečně jsme si je všichni užili. 

Příští rok pro velký zájem a úspěch příměstských táborů počí-
táme, že uspořádáme příměstské tábory tři a jeden pobytový. 
V závěru svého sdělení musím s trochou nostalgie říci, že si 
během táborů s dětmi užívám tuto neopakovatelnou atmosféru 
- výlet na Valečov, plavení koní, noční bojovku, nebo večerní 
ukládání ke spánku s pohádkou o koních. Na druhé straně si 
velmi oddechnu, když děti předáme zdravé a v pohodě rodi-
čům a máme zase na rok klid ☺.

Petra Černá Rynešová
JO Kněžmost

pohádkový příběh o koních. Odpoledne měly na 
programu vždy nějaké koňské téma, o kterém se 
dozvěděly podrobnosti a pomocí her, kvízů a vý-
tvarných činností jsme toto téma vždy procvičily 
a ukládaly do paměti pro závěrečnou vědomostní 
hru, která proběhla v pátek na konci tábora. Samo-
zřejmě byly na programu i jiné hry, například hod 
podkovou na cíl, hledání barevných koníků v pří-
rodě, nebo překážková dráha, kdy si děti hrály na 
koně. Tento tábor byl trochu deštivější, což ale vů-
bec neubralo na zábavě. Děti se jedno odpoledne 
na jízdárně radostně cachtaly v kalužích a stavěly 
jezera a přehrady. Velkou zábavou se stalo hraní 
na balících slámy, tato radostná aktivita se nako-
nec prolnula všemi třemi letošními tábory. S vede-
ním a organizací tábora pomohla Romana Cirkra-
jová a Tereza Hrubošová. A i starší děti z oddílu 
pomáhaly, jmenovitě Markéta Škodová, Kristýna 
Peterová a Žaneta Cenefelsová. Všem za to patří 
velký dík. 

Od 25. 7. do 2. 8. 2014 proběhl již V. ročník po-
bytového tábora pro děti. Letos v klimaticky velmi 
příjemném počasí, které dopřávalo jak koupání 
v bazénu, tak i aktivitám s koňmi, proběhl letní 
pobytový tábor v JO Kněžmost. Zúčastnilo se ho 
12 dětí ve věku 7-10 let. Náplní tábora bylo sa-

Jedna z vítězek našeho malého soleckého slo-
sování
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postŘehy Ze sRbskA 
Chtěla bych napsat něco o naší osadě, která leží v cípu mla-
doboleslavského okresu, v sousedství Východočeského a Se-
veročeského kraje.
 Jsme rekreační oblastí na hranici Českého ráje, což nám mno-
zí závidí. Já bych ale chtěla uvést věci na pravou míru, že není 
co závidět. Turistický ruch s sebou přináší i spoustu nepříjem-
ností, zejména v udržování pořádku, značného automobilové-
ho provozu, parkování aut i autobusů na veřejných travnatých 
plochách, venčení svých psích miláčků, po kterých ale nikdo 
neuklízí. Můžeme se sice chlubit golfovým hřištěm, ale i tento 
areál zanechává na zdejší přírodě stopy. Častým sečením trá-
vy (až 2x týdně) a neustálým pohybem sportovců, nejsou zde 
na lukách již žádní drobní živočichové, nekvetou květiny, kte-
ré tu dříve rostly (upolíny, kohoutky, hadí rdesno,…). Lou-
ky bývaly plné motýlů různých druhů i některých vzácných, 
v současné době nic. Ještě že tu máme alespoň lesní a za-
hradní ptactvo – slavíky sice ne, ale zato se můžeme pochlubit 
ostatními druhy, jako jsou konipasové bílí, stehlíci, rehkové 
zahradní i domácí, všechny druhy sýkorek, objevují se tu též 
křivky a hýlové, hnízdí tu i pár jeřábů. Mohla bych tak jmeno-
vat další druhy, které do našich zahrad přilétají.
Jsme také smutni z toho, že nás obecní úřad nechává stra-
nou. Přestože tudy v turistické sezóně projdou stovky pěších 
turistů, projede spousta cyklistů a je zde ubytováno mnoho 
rekreantů v podnikových chatách i ve dvou velkých sportov-
ních areálech, úprava okolí tomu neodpovídá. Chodníky jsou 
rozbité, prorostlé trávou, místní komunikace kolem kapličky je 
v dezolátním stavu. Po loňské bouřce a větru v říjnu bylo zni-
čené veřejné osvětlení opraveno až letos v dubnu a to ještě až 
po několika urgencích.
Vesnice leží uprostřed lesů, kde byly kdysi pěkné cesty pro 
pěší i pro cyklisty, ale bohužel současná těžba dřeva ničí 
i cesty, které již nikdo neopraví. Dřevo se vytěží, odveze a na 
cestách zůstanou hluboké koleje, po deštích plné vody, které 
znemožňují bezpečnou chůzi i jízdu s kočárky a na kolech.
Ale abych jenom nekritizovala, v současné době se začíná 
s úpravou návsi před kapličkou, a tak doufáme, že alespoň 
střed obce bude vypadat dobře. Škoda jen, že se při plánování 
úpravy pozapomnělo, že její součástí je i pomník, věnovaný 
občanům Srbska, padlých v 1. světové válce a který také nut-
ně opravu potřebuje. Snad se také toho někdy dočkáme.

Eva Prášková
Srbsko

býČinA Už není 
vesniČkoU nA Dožití 
Není tu sice obchod, restaurace natož hřiště. Je tu jen pouhých 
šestnáct stavení, z toho dva nové domy a třetí se tu dostavuje. 
Zásluhou mladých lidí, kteří tu zapustili své kořeny, postavili 
dům a zasadili své první stromy. Postarali se tu i o novou ge-
neraci. Děti tu vesele štěbetají, hašteří se a dovádějí a jistě 
ještě přibudou. Doufejme, že i v naší vesničce se děti dočkají 

svého hřiště, kde budou moci společně zdolávat 
prolézačky těšit se z houpačky a skluzavky jako 
ve městech.
Nesmíme však zapomenout ani na seniory, kte-
rých i zde přibývá. Nutné sdělit, že oni tu na ná-
vsi u rozpadající se kapličky každý týden v úterý, 
čtvrtek a v sobotu čekají, někdy i celé hodiny, na 
pekaře (hokynáře) pana Babulu. Tento malý sva-
tostánek jim tu slouží jako úkryt před deštěm, páli-
vým sluncem či mrazem a sněhem. V této kapličce 
je cítit zub času, stojí tu již déle než tito senioři. 
Sice tu na ně neprší, díky dnes již zesnulému panu 
Křtinskému, který na této kapličce opravil střechu, 
ale zdivo se rozpadá a okna jsou rozbitá a slože-
ný dřevěný oltář co nevidět shnije. Lidé tu čekají, 
sedíc na starých neckách, povídající si a konečně 
se dočkají svého prodavače, aby se za den opět 
sešli. Snad poslední připomínkou je zde nová au-
tobusová zastávka, která nemá koš na odpadky 
natož lavičku. Na protější straně zastávka být ne-
musí, ale výstupem z autobusu starší lidé riskují 
skokem ze svahu dolů zranění. Bylo by dobré ško-
lení jak bez zranění vystoupit z autobusu.
Proto doufám, i když jsem tu - dá se říct staronová, 
že se jednou děti, které tu vyrůstají, dočkají své-
ho hřiště, kde se budou scházet a dovádět, budou 
chodit okolo zrenovované kapličky a svoji první 
školní tašku si postaví na lavičku v autobusové za-
stávce.

Jaroslava Klimešová
Býčina

druhá směna! Je fascinující pozorovat už za soumraku kolibří-
kům podobnou dlouhozobku svízelovou, to její víření nad hroz-
ny květů dokonce uslyšíte. V noci keř naláká množství můr, 
zaujmou zejména velcí lišaji, pokud nejsou tažní, po ránu je 
můžete vidět odpočívat s křídly složenými někde poblíž. Přijel 
jsem jednou takhle za slavíky do Nepřevázky, kam přilétl do 
vskutku nádherné zahrady dokonce lišaj smrtihlav. 
Kdo si vystavěl skalku, hostí ještěrky. Aby tam žily, musí mít 
hmyz. Podívejte se někdy za slunečných dnů, jak v tom pro-
středí fungují. Pěkná podívaná. Jen však do té doby, než se 
od jezírka připlíží užovka. Pak se váhy převáží. Vyrojí-li se nad 
balvany mravenci a těžkopádným letem zamíří šťastně do ob-
lak, neslétnou se k domu jen vlaštovky s jiřičkami, k hostině 
přiletí i vážky.  Divadlo, od kterého se znovu těžko odchází. 
Pod bedněním fasády žijí netopýři. Jedná se o vzácného ne-
topýra nejmenšího. Jakmile jim senzory připomenou, že pravý 
čas nastal, vyletují spontánně ven. Nejdříve vyloví zahradu, 
pak spěchají k vodě. Ještě před nimi ovšem vylétnou netopýři 
večerní, ti už mají zuby pořádné. Netopýrů se však nikdo bát 
nemusí, neublíží. Oříšky z keřů jako první sklízí sojky a zby-
tek odnese veverka s brhlíkem. Jednoho podzimu se objevil 
i ořešník kropenatý, přitáhl z Žehrovských lesů a vzal, co po-
bral. Za ten zápis do „birdlistu“ to ale stálo. Švestky potmě 
sbírá kuna, občas ježek. Na semínka jehličnanů z kraje podzi-
mu zavítá sýkora uhelníček a parukářka. Když je vidíme mimo 
jejich jehličnatý les, působí úsměvně. 
Mnohý z vás by sem teď mohl dopsat spoustu svých postřehů. 
Protože, projde-li se člověk obcí, ale i po vsích okolních, pěk-
ných míst vidí bezpočet. A z besed vím, že právě lidé venkova 
se ještě dovedou dívat, naslouchat, počkat si na příležitost, po-
máhat si intuicí a dočkávat se. A pověstný kruh se tím uzavírá. 
Pokud tací lidé, zkušení věkem a moudrostí, dokáží předat ony 
návody dál, nemusí být ještě úplně nejhůř. Tím je zakončení 
příspěvku přeci jen mírně optimistické.  

Pavel Kverek
Kněžmost

kRAjinA tehDy 
A Dnes 
Nepozvu vás do minulosti dávné, termínem „teh-
dy“ myslím rok 1991, kdy jsem do porevolučního 
obecního zpravodaje, osloven redaktorkou, poslal 
článek Vrátit krajině původní tvář. Byla to doba, kdy 
se přeci jen mnohé zdálo na dosah, kdy myšlen-
ky na změny měly křídla hbitá, a víra v lepší časy 
konečně neskomírala. Čas popoběhl, tím „dnes“ 
myslím čtrnáctý rok nového století a nejsem si jist, 
jestli jsme to zrovna takhle chtěli. 
Protože se slavičí hnízdiště, která každoročně 
navštěvuji, rozkládají na ploše více jak 220 čtve-
rečných kilometrů a sahají od soboteckého Hum-
prechtu až k hradišťské, bakovské a mladobole-
slavské Jizeře, mám pro srovnání úrovně prostředí 
podkladů dost. Chudne krajina, mizí volná zeleň, 
je stále víc zadrátovaná, není v ní místa pro zvěř 
ani pro houbaře.  Kde se to může zastavit? Zeptej-
te se na to třeba profesora Brože ze Lhotic – bás-
níka kraje, chodí po tomhle světě dost přes deva-
desát let, on srovnání má. Nebo postůjte nad texty 
v jeho nové sbírce, tam se vám to objeví. A komu 
už věřit v této čím dál víc neuctivé době, než lidem, 
jež dobré mravy v samozřejmosti přivedou na úřad 
poděkovat, že jste si na ně vzpomněli při hledání 
osobností regionu. Těmi osobnostmi jsou i pro tyto 
kroky! 
Abych si pár „taxonů“ zvenčí pozval před okna, je 
náš domov jedna velká nabídka. Namísto zvířat 
domácích jsou u nás ale ta, o něž se nemusím sta-
rat. Přijdou, když se jim to pozdává – odejdou, na-
dejde-li čas. Poslyšte o „motýlím keři“. Já vím, že 
mnozí už jej doma mají, ale vy ostatní, kteří máte 
chuť, místo a pár korun, pořiďte si jej taky. Od prv-
ního jeho rozkvetení oči neodtrhnete! Vydrží vonět 
celou sezónu a neuvěříte, kolik motýlů byste po 
Kněžmostě jinak přehlédli. Jmenuje se též komule 
davidova, nebo „letní šeřík“. Poznáte proč. Zvláště 
za doutnajících prázdninových večerů s bezvětřím 
ovládne prostor. Květy nastupují k létu početněji, 
motýli a hmyz z nich neodeženete. A v noci přilétá 
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stŘeDověká 
koloniZAce stŘeDní 
A seveRoZápADní 
evRopy 
Než se začnu zabývat vnitrozemskou kolonizací Čech, pří-
padně vznikem současného Kněžmosta a řady okolních obcí, 
chtěl bych nejdříve vysvětlit, kdy a kde začala, co ji vynutilo 
a jak změnila tvářnost střední a severozápadní Evropy.

kdy a kde kolonizace proběhla.
Středověká kolonizace zahrnuje oblast, ohraničenou na jihu 
řekami Dunajem a Rýnem, na východě obloukem Karpat, na 
severu Baltským mořem a na západě pobřežím zhruba od bel-
gicko - holandských hranic po sever Dánska. Probíhala zhruba 
tři sta let, od začátku 11. do začátku 14. století. Severní polo-
koule byla kolem r. 1000 v klimatickém optimu. Grónsko bylo 
v této době skutečnou Grön-land.
Zelenou zemí, ledovec ustoupil do vnitrozemí a jižní pobřeží 
bylo zemědělsky obdělavatelné, vzniklo zde na 50 klášterů, 
které obývali téměř dvoumetroví muži. Vikingové osídlili Island 
(Is-land - země ledu) a podnikali výpravy až k východnímu 
pobřeží Kanady, kde založili osady na Neufounlandu a Lab-
radoru. Nezamrzající Severní a Baltské moře umožnilo rozvoj 
mořeplavby a dálkového obchodu. Na pobřeží vznikaly nové 
přístavy a obchodní centra. Tím pádem zde došlo k silnému 
nárůstu populace, která se nezabývala zemědělskou výrobou.

co kolonizaci odstartovalo.
Rozvoj obchodu s sebou přinesl i rozvoj řemesel a obyvatel-
stvo, které se nezabývalo zemědělskou výrobou, musel ně-
kdo nakrmit. Tak se v 11. století začal projevovat nedostatek 
potravin. Dosavadní divoká trávopolní soustava spolu s do-
bytkářstvím a pobřežním rybolovem je již nedokázala vyrobit. 
Chyběly hlavně zrniny, proto bylo nutno zintenzivnit rostlinnou 
výrobu.

Změny v rostlinné výrobě.
Stávající divoká trávopolní soustava obdělávala jen nejlépe 
obdělavatelné půdy a navíc půda podle bonity odpočívala (le-
žela ladem) 5 - 50 let. Proto musel být změněn systém. Namís-
to nahodilého obdělávání půdy, která byla v nejlepším stavu, 
nastoupila rotace plodin, kterou známe jako trojpolí, úhorové 
hospodářství nebo trojhonný osevní postup. Veškerá oratelná 
půda byla rozdělena do tří bloků, na kterých probíhala rotace 

plodin v pořadí ozim - jař - úhor. Úhor sloužil k pas-
tvě dobytka, kterému rozoráním i horších půd uby-
lo pastvin. Při tomto osevním postupu sice klesl 
hektarový výnos, změnilo se i zastoupení plodin, 
pšenice klesla z 1. na 4. místo ve prospěch méně 
náročného žita, ale vzhledem k tomu, že bylo ob-
děláváno podstatně více půdy, celkový výnos plu-
žiny (orané půdy) vzrostl cca o 60 %, což již vzrůs-
tající populace uživilo.

co umožnilo nárůst orané plochy - nové polní 
nářadí.
Vzhledem k tomu, že pro zajištění výživy vzrůstají-
cí populace bylo nutno orat i těžké a často i zamok-
řené půdy, které dříve sloužily jen jako pastviny, 
bylo nutno upravit současné polní nářadí. Šípové 
plazové rádlo, kterým se dobře zpracovávají lehké 
a výsušné půdy, musel v těžkých půdách nahradit 
záhonový pluh s asymetrickou radlicí, krojidlem, 
kolečky (ploužňaty) a dřevěnou odvalovačkou. 
Cesta od šípového plazového rádla přes různé 
druhy oradel s asymetrickou radlicí k záhonovému 
pluhu trvala skoro 1000 let.

nejstarší záhonový pluh.
Nejstarší záhonový pluh neznáme z archeologic-
kých nálezů, ale ze středověké ilustrace. Na dvou 
kalendářových vyobrazeních, přiřazených k měsí-
ci lednu, které pocházejí z druhé poloviny 10. až 
11. století je kompletní záhonový pluh s ploužňaty, 
krojidlem, asymetrickou radlicí a dřevěnou odhr-
novačkou. Oráč drží kleče a vede pluh, pohůnek 
dlouhým prutem pohání dva páry volů. Voli jsou 
velmi drobní, s kohoutkovou výškou do 1 m a va-
hou 450 max. 500 kg. Přitom jsou podle délky rohů 
staří několik let. Postava, jdoucí za oráčem zasévá 
do zorané půdy zrno. U staršího obrázku (č. 1) se 
to dá poznat podle postavení rukou a pytle s osi-
vem na zádech, na mladším obrázku (č. 2), který 
je lépe prokreslen je vidět zrno, padající z rozséva-
čovy ruky do zoraného pole. Na zádech opět drží 
pytel s osivem. Oba obrázky jsou dnes uloženy 
v Britském muzeu v Londýně. Vzhledem k tomu, 
že oba obrázky jsou přiřazeny k měsíci lednu, sou-
dím, že minimálně na pobřeží kanálu La Manche 
muselo být kolem r. 1000 podstatně mírnější klima 
než dnes, že bylo možné v lednu nejen orat, ale 
i sít. Já sice na okrese Mladá Boleslav pamatuji 
setí ozimé pšenice 25. ledna ale pole bylo zorá-
no již na podzim a zasetí umožnilo extrémně teplé 

a suché počasí ve druhé polovině měsíce. Zasetá 
pšenice sice ještě přemrzla a zapadala sněhem, 
díky čemuž mohla vymetat a dala výnos 6 t/ha. 
Uvedená plocha byla v nejlepších agroklimatic-
kých podmínkách okresu na Mšenské plošině. Při 
časném nástupu jara pamatuji setí jarních ječme-
nů na většině okresu již ve druhé půlce února, ale 
pamatuji i setí ječmenů až ve druhé půlce dub-
na. To jsou ale klimatické extrémy posledních 40 
let. Určitě to není případ kalendářových obrázků 
z přelomu 10. a 11. století.

brány.
Na těžkých a často zamokřených půdách bylo za-
potřebí pole po oschnutí hřebenů brázd pole ale-
spoň částečně urovnat, aby část zrna nezapadla 
příliš hluboko a mohla v daném vegetačním ob-
dobí vyklíčit. A k tomu posloužily brány.  Na leh-
kých a vysýchavých půdách to nebylo zapotřebí, 
pole bylo po orbě šípovým plazovým rádlem jen 
mělce nakypřené a osivo stačilo po setbě zavlá-
čet několika větvemi. V oblastech s těmito půda-
mi to některá etnika dělají dodnes. Brány jednak 
částečně srovnaly pole a zároveň i částečně po-
likvidovaly plevel. Po zasetí brány zavláčely osivo, 
aby je nesežrali ptáci. Nejstarší vyobrazení bran je 
na výšivce z konce 11. století z Bayeux (městeč-
ko v Normandii). Na uvedené výšivce jsou brány 
vyobrazeny zároveň se záhonovým pluhem. Další 
vyobrazení bran je vyobrazeno v oldenburském 
rukopisu Sachsenspiegelu. Sachsenspiegel (Sas-
ké zrcadlo) je zákoník, který r. 1224 sepsal a r. 
1225 přeložil z latiny do dolnoněmčiny Eike von 
Repgow. Tento zákoník obsahoval jak zemské, tak 
lenní právo a rozšířil se od Belgie přes Nizozemí, 
Německo a Polsko až do Litvy. Byl základem pro 
řadu dalších zákoníků a jako pomocné zemské 
právo sloužil v Německu ještě r. 1900.
Obrázek č. 3 je právě z tohoto rukopisu. Kůň, 
táhnoucí celodřevěné brány zároveň nese jezd-
ce, který jede bez sedla. Jezdec drží v levé ruce 
uzdu a pravou někam ukazuje. Kůň ještě nemá 
chomout, postraňky jsou upevněny ke koženému 
obojku, který se koni opírá o plece. Vzadu jsou po-
straňky upevněny k rozporce, která táhne brány.

trávní kosa.
Trojpolní hospodářství s sebou přináší i podstatně vyšší stavy 
tažného dobytka. Vzhledem ke zornění většiny oratelné půdy 
ubylo pastvin a tažný dobytek bylo nutno nakrmit. A navíc bylo 
nutno zajistit na zimu odpovídající množství sena. Usušené 
slabé větve listnatých stromů, myslivci zvané letnina, dávno 
k nakrmení dobytka v zimním období nestačily. Takže bylo 
nutné zajistit seno. Plochy, které nebylo možné orat a sloužily 
dříve jako pastviny, byly přeměněny v louky. Bylo nutné zbavit 
je dřevin, pařezů kamenů a alespoň částečně srovnat. Lou-
ky bylo následně nutné posekat. Ale čím? Již před přelomem 
letopočtu znali Keltové i Římané krátkou rovnou kosu. Délka 
kosy byla cca 30 cm, délka kosiště nepřesahovala 1 m. Nástroj 
připomínal spíše velký kososrp, jak jej známe z 60. a 70. let 20. 
století, než současnou trávní kosu. Nasekat tímto nástrojem 
větší množství krmení bylo prakticky nemožné. A opět je to 
západní Evropa, kde byla objevena první trávní kosa. Nejstarší 
dosud známá trávní kosa byla objevena v Belgii a pochází již 
z 8. století. V 9. století vidíme sekáče, kteří se ohánějí obou-
ruční trávní kosou na ilustracích karolinských rukopisů, obou-
ruční kosou se ohání i sekáč ze svatojiřského brevíře. Šikovný 
sekáč dokázal v dobrých podmínkách touto kosou posekat 40 
až 50 arů za den. Tato kosa přežila bez velkých změn dodnes.
Dalším přínosem vyšších stavů hospodářských zvířat byl do-
statek hnoje. Úhory se mohly pravidelně hnojit a tím se udr-
žovala úrodnost půdy. Důkazem o hnojení hnojem je rozptyl 
středověkých střepů na původních plužinách (orné půdě).

kdy a kde kolonizace začala.
Nejstarší dosud známá listina, která dokládá příchod cizích 
kolonistů, byla sepsána kolem r. 1113. K arcibiskupovi Fride-
rikovi do Brém přišla skupina holandských kolonistů z oblasti 
mezi Leidenem a Utrechtem, vedená knězem Jindřichem. Ho-
lanďané byli odborníci na obdělávání těžkých a zamokřených 
půd. Skupina přišla požádat arcibiskupa, zda by jim nepřidělil 
dosud ladem ležící půdu. Arcibiskup každému přidělil lán půdy 
s tím, že z ní budou platit ročně po 1 stříbrném denáru, splat-
ném do sv. Martina. Půdu dostali do dědičného držení. A jestli 
se jednalo o franský lán, nebyli to žádní troškaři. Průměrná vý-
měra franského lánu je 24 ha a kolísala mezi 23 - 28 ha. Sou-
bor právních norem, kterým byl tento příděl půdy ošetřen, se 
nazývá Holandské právo a je základem pro všechny následné 
zákoníky (Zákupní právo, Sachsenspiegel a další zákoníky, 
kterými se řídila kolonizace střední a severozápadní Evropy). 
To je snad zatím vše, co je nutné k pochopení středověké kolo-
nizace střední a severozápadní Evropy. Způsob hospodaření, 
který přinesla, je největší změnou krajiny od začátku neolitické 
revoluce (přechodu od lovecko - sběračského hospodářství 
na cílené využívání půdy). Středověká kolonizace nastartovala 
cestu ke kulturní krajině, takové, jak ji známe dnes.

příště: Kolonizace Čech a vznik Kněžmosta a některých okol-
ních obcí.
literatura: Jan Klápště - Proměna českých zemí ve středově-
ku, Praha, nakladatelství Lidové noviny 2012, Malá českoslo-
venská encyklopedie - Academia Praha 1986

Ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
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kněžMostský vláČek 
se poMAlU RoZjížDí 
Dne 23.8.2014 jsme s hráči starší přípravky (ročníkem 2004-
2005) zavítali na již 9. ročník memoriálu Radka Kyziváta, ko-
naném v Libáni. Na turnaj jsme byli přizváni našimi přáteli z Li-
báně. Tohoto velmi dobře obsazeného turnaje se zúčastnilo 
deset velmi kvalitních týmů. Do turnaje nastoupily týmy z okolí 
Prahy - TJ Sokol Řepy A i B, dále také kvalitní týmy z Mladé 
Boleslavi - SKP Mladá Boleslav a FC Sporting Mladá Boleslav, 
domácí týmy TJ Sokol Libáň A i B a velmi prestižní týmy FK 
Kopidlno, FK Dobrovice a TJ Sokol Křinec.
Náš celek byl nalosován do pětičlenné skupiny mezi týmy TJ 
Sokol Řepy A, SKP Mladá Boleslav, TJ Sokol Libáň B a FK 
Kopidlno. 
Do turnaje jsme nastoupili v této sestavě: Brankář: Matěj 
Chloupek, Obránci: Klára Vostatková, Ondřej Svoboda, Ma-
těj Vokál, Jakub Volf, Útočníci: Josef Sedláček, Luca Bongio-
vanni, Jan Hybner

Nový maskot hráčů starší přípravky: Kněžmostík 
foto Jaroslav Sedláček

takto jsme v turnaji postupovali:

TJ Sokol Kněžmost : Libáň B – 2:0

SKP Mladá Boleslav : TJ Sokol Kněžmost – 0:6

TJ Sokol Kněžmost : Kopidlno – 1:0

TJ Sokol Řepy A : TJ Sokol Kněžmost – 1:2

o postup do finále : 
FK Dobrovice : TJ Sokol Kněžmost – 0:0 (p. 2:3)

V tomto zápase nás čekal náš úhlavní rival z jarní sezóny a to 
velmi kvalitní a dobře hrající tým FK Dobrovice. Zápas byl 
opět velmi vyrovnaný , vypjatý a plný emocí. Duel se lámal až 
v penaltovém rozstřelu a to když naši hráči dokázali lépe ustát 
rozhodující momenty. Nejprve penaltu chytil fantasticky chyta-
jící Matěj Chloupek. Posledním pokutovým kopem pak Klára 
Vostatková poslala kněžmostské fotbalové naděje do finále.

Finále
TJ Sokol Řepy B : TJ Sokol Kněžmost – 2:2 (p. 2:3)
Tento zápas byl pro nás velice těžkým. Dvakrát 
jsme v zápase prohrávali a byli vždy v roli týmu, 
který musel skóre dohánět. Chuť našich fotbalis-
tů po vítězném poháru byla obrovská. Naši hrá-
či prokázali obrovskou vůli a odvahu a po každé 
dokázali gólový stav po krásných fotbalových 
akcích srovnat. Došlo tak opět na pokutové kopy. 
V druhé sérii brankář Matěj Chloupek dobře vykryl 
prostor branky a soupeř pokutový kop neproměnil. 
Ve třetí rozhodující sérii jsme opět vsadili na Kláru 
Vostatkovou. Ta si připravila míč na místo pokuto-
vého kopu a nám všem se tajil dech. Všichni naši 
hráči v objetí pevně věřili ve šťastný konec. Klára 
Vostatková opět vyslala nechytatelnou střelu k tyči 
bezmocného brankáře soupeřů. Mohly tak vypuk-
nout oslavy a po celém hřišti byl slyšet pouze po-
křik kněžmostských mladých fotbalových nadějí. 
Tento turnaj byl pro nás opět obrovskou zkušenos-
tí. Jsme rádi, že se začíná pomalu prokazovat jarní 
dřina, drill a práce s novým přístupem k tréninku 
coerver coaching. V tomto turnaji jsme dokázali 
vstřelit 13 branek, obdrželi pouze tři branky a pře-
devším jsme neprohráli jediný zápas. Naši hráči 
trénují dle coerver coaching systému, kde se učí 
individuálním fotbalovým dovednostem, které pro 
ně do budoucna budou velikým přínosem a ze kte-
rého budou čerpat. Snažíme se hráče vychovávat 
jako individuality a to ve věku, který nazýváme 
jako zlatý věk učení. 
Celý turnaj byl zorganizován velmi profesionálně 
a našim hráčům nezbydou pouze zlaté medaile 
a pohár, nýbrž také nádherný fotbalový zážitek, na 
který budou velmi rádi vzpomínat celý život.
Kněžmostský vláček se pomalu začíná rozjíždět. 
Sledujte naši fotbalovou cestu na http://www.so-
kol.knezmost.cz sekce fotbal/minižáci.

Mgr. Zdeněk Chlup

soUstŘeDění 
FotbAlistů stARŠí 
pŘípRAvky - 
boZkov 
Fotbalový oddíl TJ Sokol Kněžmost uspořádal 
pro hráče starší přípravky 4 denní soustředění.  
V termínu 28.8. – 31.8.2014 se krátké, ale zato 
intenzivnější fotbalové přípravy na novou sezónu 
zúčastnilo 10 hráčů starší přípravky. Po úspěchu 
na turnaji v Libáni (viz. samostatný článek) se 9 
kluků a jedna dívka, v krásném sportovním areálu 
Sokola Bozkov, věnovalo dalšímu zdokonalování 

V neděli dopoledne absolvovali všichni ještě jednu tréninko-
vou lekci (group play) a krátký fotbalový miniturnaj. Po obědě, 
který už dojídali do posledního sousta i největší mlsouni, došlo 
k závěrečnému hodnocení soustředění. Děti dostaly diplomy 
za účast i soutěže a také pár drobných cen. Většina, příjemně 
unavená, se už těšila na odpolední odjezd domů.
Myslím, že soustředění se všem líbilo. Zaznamenali jsme i po-
zitivní reakce od rodičů.
Určitě přispělo k posílení vztahů v kolektivu, posílení fotbalo-
vých dovedností, ale i celkové sportovní zdatnosti. Pro většinu 
to byla první taková zkušenost, prožili 3 dny mimo domov, plné 
sportovních aktivit. Všichni to zvládli na výbornou a příjemně 
unaveni se vrátili v pořádku domů. 
Na financování soustředění se podíleli rodiče dětí, sportovní 
odbor Fügnerovy župy a TJ Sokol Kněžmost. Věříme, že se co 
nejdříve podaří uspořádat podobnou akci. Celá akce potvrdila 
prudký rozvoj této věkové kategorie v Sokole. V současnosti je 
jen ve fotbalovém oddílu minižáků, který je letos poprvé roz-
dělen na starší a mladší přípravku, registrováno přes 30 dětí. 
Uvítáme však každého dalšího zájemce o fotbal. Děti od 5 let 
mohou kdykoliv, třeba jen na zkoušku, přijít na trénink. Nyní, tj. 
podzim 2014 jsou tréninky úterý a čtvrtek od 16:00 na fotbalo-
vém hřišti v Kněžmostě.

Ing. Martin Hybner
TJ Sokol Kněžmost

svých fotbalových dovedností. K dispozici měli jak 
travnaté hřiště, tak univerzální hřiště s umělým 
povrchem. Program, sestavený hlavním trenérem 
přípravky Zdeňkem Chlupem, vyplnil všechny dny 
soustředění do poslední minuty. Základem byl sa-
mozřejmě fotbal, ale došlo i na různé soutěže, hry 
a také krátký výlet. 
Odjezd byl naplánován na čtvrtek 17 hodin. Před 
cestou ještě všichni na domácím hřišti absolvovali 
pravidelný trénink a teprve po něm vyrazili na cestu 
do Bozkova. Tam jsme dorazili kolem 18 h. Po uby-
tování a krátké prohlídce areálu jsme vyrazili do blíz-
ké restaurace na večeři. Zde jsme měli na všechny 
dny zajištěny obědy a večeře. Volba se ukázala být 
dobrá, všechny jídla byla výborná a všem chutna-
lo. Po večeři následoval turnaj v petangu, sledování 
části pohárového zápasu Sparty a poté ještě stolní 
hry v klubovně. Večerka se první den trochu protáh-
la, protože všichni byli ještě plní energie.
Pátek začal hned po budíčku v 7 hodin rozcvič-
kou a krátkým fotbálkem na universálním hřišti 
s umělým povrchem. Po vydatné snídani jsme se 
vydali na výlet. Jelikož jsme byli v Bozkově, stali se 
přirozeně našim cílem místní unikátní jeskyně. Po 
zajímavé hodinové prohlídce jsme se vrátili v čase 
oběda, po kterém následoval krátký odpočinek 
a potom již první fotbalový trénink. Po krátké rela-
xaci měl následovat přátelský zápas s místní pří-
pravkou. Ten se bohužel vinou domácího Sokola 
neuskutečnil, proto jsme narychlo na připraveném 
hřišti připravili tréninkový zápas. Po večeři násle-
doval znovu oblíbený turnaj v petangu a další hry. 
Večerka už byla časnější, únava po náročném pro-
gramu se už začala projevovat.
Sobota začala opět rozcvičkou a pokračovala dvě-
ma tréninky (jeden zaměřený na rychlost a zakon-
čení, druhý na obratnost, koordinaci a obcházení 
protihráče). Pozdní odpoledne bylo vyhrazeno pro 
zajímavé hry a soutěže. Na všech byl vidět dvou-
denní náročný program, ale do soutěží dali všichni 
opět všechno.
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výlety 
Do ČeskÉho Ráje 
Při jednom společném prázdninovém grilování vznikl nápad 
vydat se na společný výlet do Českého ráje. Slovo dalo slovo 
a o čtyři dny později se jelo. Sraz byl v Mnichově Hradišti na 
nádraží, kdo má čas a chuť jede. Na nádraží se nás sešlo 15. 
Cílem naší cesty vlakem byla Malá Skála. Odtud jsme se pak 
vydali pěšky na Zrcadlovou Kozu a konečným cílem byly plá-
novány Dolánky a Dlaskův statek. Cesta z Malé Skály lesem 
na překrásné vyhlídky, které tato část Českého ráje nabízí, 
nám mnohým dala pěkně zabrat. Zvládli jsme to však a vy-
hlídky byly o to krásnější. Děti si to ve skalách užily, prolezly 
snad všechny jeskyně a sluje. První zastávkou na svačinku byl 
Kalich. Zajímavé místo s ještě zajímavější historií. Když naše 
15 členná skupina dorazila, seděl tu usměvavý manželský pár. 
Musím říci, přestože v ten moment, kdy jsme dorazili poklid 
toho místa zmizel ale manželům úsměv na rtech zůstal.

V pohodě jsme dorazili na Zrcadlovou Kozu, příjemně se ob-
čerstvili, vycachtali nohy v Jizeře a šlo se dál na Dlaskův sta-
tek. Krásnou roubenou stavbu jsme si prohlédli a zjistili, že do 
odjezdu vlaku je dost času. Bylo rozhodnuto jít dál do Turnova. 
Ne že by všichni souhlasili, ale všichni šli. Cíl naší cesty byl 
korunován pořádným kopcem zmrzliny a pak již zpět domů. 
A protože se nám výlet líbil, hned jsme naplánovali další. Bylo 
rozhodnuto, že tentokrát to bude rekreační, klidná procházka 
Riegrovou stezkou. Hned další týden se tedy jelo. Opět vla-
kem z Mnichova Hradiště, tentokrát však do Semil a bylo nás 
20. Riegrova stezka byla opravdu příjemnou a pohodovou pro-
cházkou. Ve Spálově jsme si dali oběd, ale protože se nám ně-
jak ještě nechtělo domů, vydali jsme se do Bozkova. V polovi-
ně cesty pohoda skončila a začal pořádný kopec. Pot se z nás 
jen lil. Někteří v duchu, někteří i nahlas si zaláteřili, ale nahoře 
jsme se tomu od srdce zasmáli. Prošli jsme Bozkov, do jeskyní 
jsme to bohužel nestihli a vydali se do Jesenného na vlak.

Oba výlety se vydařily, děti si to užily. Český ráj nabízí mnoho 
krásných míst, která může člověk navštívit i několikrát a přesto 
nezevšední. Tak snad o příštích prázdninách znovu.

Hana Bejrová 
Koprník

jAk jDe ČAs 
V obdobích, jako jsou tato, předvolební, je dobré 
se ohlédnout za sebe a možná trochu bilancovat. 
Je však také dobré, podívat se před sebe a říci si, 
jak dál.
Když se ohlédnu, tak ve vztahu k místní čás-
ti Koprník, kde jsem byl před čtyřmi lety zvolen 
občany předsedou osadního výboru, mohu snad 
být spokojený. Ne vše se podařilo, ale je hodně 
věcí, které se povedly. Ať už přístřešek u hasičár-
ny, probíhající revitalizace parčíku a vznik hřiš-
tě vedle něj, udržení a rozvíjení tradice pořádá-
ní Dětských dnů s hasiči, Srazů rodáků a přátel 
Koprníku, statut volební místnosti pro hasičárnu, 
pomníček připomínající slavného hvězdáře Ko-
perníka. Hlavně však mám radost z toho, že ještě 
stále dokážeme spolu takové hodnoty vytvářet 
bez nároku na odměny a dokážeme se na těchto 
věcech domluvit.
Na vyšší, obecní, úrovni to je zcela jistě i systém 
financování drobných investičních akcí v místních 
částech, který jsme prosazovali s dalšími členy 
osadních výborů již od počátku našeho funkčního 
období. Je jistě možné polemizovat o jeho nasta-
vení, ale jeho vylepšení je jistě možné.
S čím ovšem nemohu být spokojen, je, že přes ve-
řejný příslib pana starosty na jednom z veřejných 
zasedání Zastupitelstva obce a přes přidělení pří-
slušných finančních prostředků v rozpočtu obce 
na rok 2014, to vypadá, že nedojde na potřebné 
odvodnění ploch v uličce, což znepříjemňuje život 
našim spoluobčanům a mohlo by způsobit i škody 
na majetku. Přitom si myslím, že finanční nároč-
nost této akce rozhodně není nijak obrovská, po-
kud tedy srovnávám s některými „potřebnějšími“ 
akcemi v rámci obce.
A jak dál? Určitě bychom se do budoucna víc než 
dosud, měli spolu bavit o věcech veřejného zá-
jmu a bylo by vhodné občany více vtáhnout do 
těchto záležitostí, zajímavým tématem jsou např. 
participativní rozpočty, které by umožnily obyva-
telům obce směrovat část výdajových rozpočto-
vých prostředků (u nás již částečně praktikovaný 
právě financováním drobných investičních akcí 
v místních částech). Ostatně podpora místních 
částí obce by měla být i nadále důležitým téma-
tem, vždyť v nich žije nezanedbatelné procento 
občanů Kněžmosta.
V poslední době byla vyvolána, zdá se mi, zby-
tečná hysterie ohledně výsledků forenzního audi-
tu v dopravním podniku. Zasedání červencového 
Zastupitelstva mě v tom jen utvrdilo. Došlo podle 
mého názoru k dezinterpretaci výstupů auditu ve 
smyslu, že dojde ke zrušení dopravního podniku 
a snížení dopravní obslužnosti. Jsem si jistý, že 
takového scénáře se nemusíme obávat, obec by 

uvolněného místostarosty. A jaký vliv měly tyto změny smě-
rem k osadnímu výboru a potažmo k občanům místních částí 
Suhrovice, Drhleny a Čížovka? 
Zatímco v minulosti byly podněty z OV projednávány během 
několika málo dní, nyní je to v řádu týdnů, měsíců nebo nikdy. 
Ale budu konkrétní. Na Čížovkách chtěli občané rozšířit veřej-
né osvětlení k nové výstavbě. Požadavek byl vznesen na za-
čátku volebního období, následně obecními orgány schválen, 
ale dodnes není hotov ani projekt. To samé platí i pro doplnění 
jednoho světelného bodu v Drhlenách. Práce na projektu re-
konstrukce obecního vodovodu v Drhlenách byly po volbách 
zastaveny a do dnešního dne nebyly navzdory požadavkům 
OV obnoveny. Požadavek na pořízení herního prvku na dětské 
hřiště byl schválen, ale jeho splnění trvalo od začátku červen-
ce 2013 do jara 2014. V roce 2012 byla přislíbena výměna roz-
padlé vývěsní skříňky, ale dosud se to nepodařilo. 
V Suhrovicích bylo na konci předcházejícího volebního období 
vydáno stavební povolení na rekonstrukci obecního vodovo-
du. Práce však nebyly vůbec zahájeny a nebýt připomínky OV, 
skončila by jeho platnost v prosinci 2013. V závěru roku 2013 
se kvalita vody zhoršila natolik, že se v ní občané nemohli ani 
mýt. Když jsem o této situaci informoval zastupitele na veřej-
ném zasedání, reagovala jedna ze zastupitelek slovy: „Nás 
nezajímá, jestli se v ní lidé mohou mýt nebo ne, dojděte si na 
výbor, oni vám to zodpoví“. 
A co říci závěrem? Když v rámci diskuze na zasedání zastu-
pitelstva o důvodech nerealizace rekonstrukce vodovodu pro-
hlásil jeden ze zastupitelů: „On to pan Hašlar rozdýchá“, tak 
já to opravdu rozdýchám, ale přál bych si, aby to nerozdýchali 
občané a dobře zvážili, komu dají svůj hlas.

Ing. Jaroslav Hašlar
předseda OV Suhrovice – Drhleny - Čížovka

svoboDnÉ volby 
Vzpomenete si ještě? Svatý Václav na černobílém plakátu, 
držíc barevný prapor Československa. Autorem, stejně jako 
mnoha jiných, byl grafik Václav Ševčík - člověk nebojácný, 
rovný, blízce spolupracující s budoucím prezidentem Havlem. 
Náš rodinný přítel. Dnes by se napsalo: „Bylo to o naději“. Jeho 
novoroční PF jsou rok od roku smutnější. Kam jsme se podě-
li? Závist, klientelismus, vyřizování si účtů, hon za ovládnutím 
všeho a všech. A přeci ještě není úplně zle, zůstala nám ona 
svoboda. Ta, po které lidé volali.
Za pár dnů budou volby a já jsem prve slíbil, že dám vědět 
lidem, kteří mne k obecnímu stolu delegovali, jak se mi tam da-
řilo. Nedařilo, jak jsem si představoval. Nevynechal jsem sice 
jediné zasedání, abych měl přehled, s výsledkem přeci spoko-
jen nejsem. To jinde sotva uslyšíte přes křížová pochvalování 
se, já to napíšu popravdě i před volbami. Není však možné 
vyhlížet úspěch tam, kde si pletou touhu pomoci, s touhou po 
moci. Jedna chyba mne mrzí obzvlášť. Pro svoji naivitu a důvě-
řivost jsem v čase, kdy se obsazovaly židle, souhlasil, aby vlá-
da nad regionem byla společná. A měl bych tehdy mandátem 
sílu, nechat řízení skupině nezávislých kandidátů. Nevznikl by 
následný „kočkopes“, kdy jedna ruka neví, co dělala ta druhá. 
A i když se přeci jen podařilo alespoň v klíčových věcech dát 

takovou službu občanům měla i nadále poskyto-
vat, ovšem za předpokladu zefektivnění provozu. 
Pokud je možné provozovat stejný systém hospo-
dárněji (a i to mj. audit naznačil), má obec dokonce 
zákonnou povinnost /viz. § 38 z. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení)/, to tak provést. 
Zvláště pak, pokud je potřeba starat se i o ostat-
ní obecní (a tedy nás všech) majetek nebo kultur-
ní vyžití a případné úspory by mohly být použity 
na tyto účely. Jistě jich je dost – napadá mě tře-
ba Dům s pečovatelskou službou, škola a školka, 
sběrné místo, nyní i budova informačního středis-
ka na náměstí, místní komunikace, hasičské sbo-
ry, sportovci, atd. atd., nakonec snad i to odvodně-
ní na Koprníku.
V letošních komunálních volbách bude o naše 
hlasy soupeřit pět volebních subjektů, máme se 
nač těšit. Ať chceme nebo nechceme, i komunální 
politika je levicová a pravicová, bude záležet na 
způsobech řešení problémů, zda půjde o solidár-
ní principy nebo o ničím neomezovanou svobodu. 
Přesto si myslím, že je pestrost názorů na různá 
řešení a svobodná soutěž při jejich prosazování, 
ale i vzájemná kontrola, mnohem lepší, než „vláda 
jedné strany“, po které právě z těchto nedostatků 
vykukují ještě dnes „nebožtíci“ pomalu za každým 
rohem. Zařiďme se podle toho. 
V posledních obecních volbách jsem kandidoval 
také. Sám za sebe, říkal jsem si, tak je to nejlep-
ší. Bohužel, přes poměrně velkou podporu voličů, 
které si vážím a která mě zavazuje, jsem neprošel 
sítem volebního sčítání hlasů. Přesto jsem se ce-
lou dobu snažil „být u toho“, poctivě jsem se účast-
nil všech potřebných jednání na obecním úřadu, 
ale i jinde, při prosazování záležitostí (nejen) ko-
prnických. Dnes již vím, že při prosazování idejí je 
lepší mít početnější podporu a proto letos kandidu-
ji ve Sdružení pro region, které, dle mého názoru, 
prezentuje názory širokého spektra našich spolu-
občanů a díky tomu stojí za naši pozornost. Jejich 
myšlenky se neliší od mých, některé jsem shora 
uvedl. Jistě se k Vám, voličům, dostanou letáčky 
s programem i kandidáty, kteří jej chtějí spolu se 
mnou prosazovat, všechny dobře znáte. Tak šťast-
nou volbu.

Mgr.Bc. Ladislav Kilián
předseda OV Koprník

lídr kandidátky Sdružení pro region

Možná bUDe líp 
Volební období, které se rychle blíží ke konci, 
bylo v porevoluční době v Kněžmostě výjimečné. 
Zastupitelé zvolení za ODS ztratili svou převahu 
z předcházejících období a to se projevilo v jejich 
menšinovém zastoupení v zastupitelstvu i v radě 
obce a ve svém důsledku i v obsazení funkce 



ostAtní pŘíspěvky ostAtní pŘíspěvky

24 25ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2014

úřad dohromady a nastavit pravidla jinde obvyklá, nevím, zda 
to může stačit. Byť noví pracovníci jsou do posledního obětaví, 
pracovití a slušní. Co přijde s podzimem? Společnost zdejší, 
zdá se být rozklížená, přiživována řadou účelových lží. Sám 
jsem se pro svobodné rozhodování dočkal špíny, že by se je-
den divil. A divil se ještě víc, když jaksi mimoděk vyjde na-
jevo, kdo ty zlomyslnosti a nepravdu anonymně do redakce 
regionálních novin podal. Krom toho, že mne to mrzí přímo na 
tu osobu, současně to tím rozkrývá politický rozměr nekalého 
soutěžení. Jen bych chtěl věřit, že takovouto formu by snad 
odsoudili i mnozí kandidáti možné povolební protikoalice. 
Nejsem to já, kdo se chová hrubě, jak se jindy šířilo obcí. Etic-
ký kodex, podepsaný u zelených, mi to ani neumožňuje. Hru-
bosti však přibylo obecně, stačí se ohlédnout za poslední ve-
řejnou sešlostí, kde směrem k místostarostce padaly urážky, 
které ani nemohu opsat. A lidem to převážně nevadilo. Bude-li 
se podobná hysterie opakovat a nepodaří-li se řídícímu situaci 
zvládnout, vyzvu kolegy k opuštění tak tupé „schůze“. 
Vám, kteří jste mne před čtyřmi roky podporovali, nemusím 
vysvětlovat, že zůstávám stejný. Až na ty zelené. Boleslav-
ští mne pořádně vypekli, a přestože republikový program 
dál podporuji, pod jejich praporem do komunálních voleb 
už nejdu. Proto jsem přijal nabídku odjinud. Ty voliče, kte-
ří mne v místě nechtějí podporovat, lámat nijak nebudu, 
opravdu mi to nevadí. Jen k těm nerozhodnutým či nově 
přesídleným, těm bych pár vět ještě poslal. Záleží mi na 
směřování oblasti, proto neodcházím, nechtěl bych ná-
vrat k tomu, co tu bylo těsně před námi. Jednoho z těch 
pohrobků najdete třeba v Pekle (rekreační zařízení obce), 
kde opravované buňky i po reklamaci mají střechu v igeli-
tu a jsou vedeny jako trvale nezpůsobilé k obývání. Každý 
tedy, nechť si zamete před vlastním prahem! Moje zmiňova-
né zakázky ve vztahu k obci jsou obhajitelné kvalitou i za-
dáváním. Pověřovateli byli hlavní představitelé buď řádně 
vyhlášenou soutěží či prostřednictvím technika obce (drob-
né opravy). Jen poslední písemné nabídce od starosty 
(opravy pomníků) jsem už nevyhověl z důvodů, které jsem 
vyjádřil následně na jednání. 
A ještě pár podivností závěrem. Ne, že bychom s dílnou ne-
přispěli již dříve, ale zjara jsem se rozhodl nabídnout provi-
zorní opravu oplechování průčelí a zakotvení taškové kry-
tiny zdejšího kostela (hrozí pádem na chodník). Práci jsem 
nabízel zdarma, jen měla být zajištěna výšková technika. 
Nabídka uhynula pro naprostý nezájem, nebezpečný stav 
tedy trvá. Podobně jsem slíbil, že zmizí hloupá „jednosměr-
ka“ Vilovou ulicí ke kostelu. Někde se to celé zaseklo, hlou-
pý stav tedy trvá. Nebudeme se nutit ani s podporou zdej-
ším výstavám, jsme-li z oslovování vynecháváni. Přežijeme 
bez účasti. 
Vážení příznivci. Začal jsem zprávu svobodou a svobodou ji 
zakončím. Máte před sebou za pár dnů možnost vyjádřit se, ja-
kým směrem půjde váš kraj dál. Subjektů se uchází nevídaně, 
máte z čeho vybírat. Dejte hlas komukoli, nebo vhoďte protest-
ní obálku, o možnost volby byste se však neměli připravit. Také 
proto, že z početnější účasti pak i já spolehlivěji rozpoznám, 
kam investovat svůj další čas. 

Pavel Kverek
radní obce Kněžmost

nA pŘeloMU 
ZeMěDělských 
Roků 
Zatímco si většina lidí během léta užívá volna 
a sluníčka, u zemědělců je tomu jinak. Ti mají 
dost napilno. Vše začíná žněmi, kterými končí 
zemědělský rok. A pak nastává nový kolotoč – 
podmítka – hnojení – setí – ochrana porostů. Do 
toho sklizeň kukuřice a až do zimy se víceméně 
nezastavíme. Ale pěkně postupně.
Letošní sklizeň proběhla relativně hladce – po-
časí nám přálo (kromě krup, které nám poškodily 
nejdříve řepku a ke konci žní i pšenici) a proto 
tentokrát nebylo potřeba povolávat žádné služba-
ře. S čím jsme ale trochu bojovali, byl zkušební 
provoz sušičky a sil – ještě má nějaké mouchy, 
které musíme vychytat.
Než se sklidila poslední pšenice, byla valná větši-
na polí zpodmítnutá a na polovině plánované plo-
chy už byla zasetá řepka. Tu se nám letos povedlo 
zasít za necelých 14 dní. 
V těchto dnech probíhá příprava pozemků pro setí 
pšenic a i kukuřic.
Jak je vidět, práce máme opravdu dost a proto 
prosíme, buďte shovívaví, pokud Vám bude bě-
hem noci za domem jezdit traktor či postřikovač – 
neděláme to schválně, ale ne vždy se to dá naplá-
novat tak, abychom nikoho nerušili a čas nás tlačí.

Lenka Vélová
AgroVation, k.s.

nabízíme :  
velmi dobré platové podmínky 

dobrý, mladý kolektiv 
1 týden dovolené navíc
nezaučené - zaučíme

                        
kontaktní osoba: 

p. Lenka Pelikovská  
- vedoucí  živočišné výroby 

telefon: 739 589 577 

přijme 
do hlavního pracovního poměru

D o j i Č e  / D o j i Č k U 

náplň práce:  
dojení krav v moderní stáji

 
požadavky:

 kladný vztah ke zvířatům 
pracovní doba vč. SO + NE 

kněžMost s.r.o. 
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kAlenDáRiUM Akcí
jubilea oslaví:

Říjen 
91 Koloušková Miluše  Drhleny
75 Macnerová Jarmila  Kněžmost
70 Klazarová Květa  Koprník
70 Hybner Arnošt  Kněžmost
65 Ponocná Hana  Kněžmost
65 Prokorátová Marie  Kněžmost
65 Ponocný Miroslav  Kněžmost

listopad  
95 Cidlinská Jiřina  Chlumín 
80 Žďánská Květa  Kněžmost
70 Nikodem Jiří, Mgr.  Kněžmost
70 Cidlinský František  Chlumín
70 Novotná Zdenka  Býčina
65 Honická Marie  Kněžmost
 
prosinec  
92 Nejedlý Václav  Kněžmost
85 Paleček Václav  Kněžmost
85 Konečná Květoslava  Kněžmost
75 Novotný Oldřich  Býčina
75 Foglová Jarmila  Kněžmost
70 Grünerová Taťána  Býčina
70 Pospíšilová Lenka  Kněžmost
65 Bergman Josef  Kněžmost
65 Brzobohatá Ladislava Kněžmost

narodili se: 
14.4.2014 Kratochvíl Daniel  Soleček
17.4.2014 Kolomazníková Amálie  Kněžmost
9.5.2014 Svobodová Vendula   Malobratřice
31.5.2014 Janků Petra  Kněžmost
26.6.2014 Koprnická Markéta Kněžmost
2.7.2014 Trhoň Václav  Kněžmost
8.8.2014 Prokorát Miloš Kněžmost

Zemřeli:
19.7.2014  Fílová Marta  Suhrovice
26.7.2014 Johan Jaroslav Násedlnice
2.7.2014 Paulusová Marie Koprník
23.8.2014 Mikolášková Marie Kněžmost
27.8.2014 Krupička Jaroslav Kněžmost
29.8.2014 Šverma Jan  Kněžmost

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

4. 10. 19.00
benefiční koncert pro spokojený 
domov
V městském divadle Mn. Hradiště

10. – 11. 10.
Volby do zastupitelstev obcí

Ve volebních okrscích

18. 10. 10.00
jezdecký oddíl kněžmost pořádá, 
vii. ročník jezdeckých her, 
loučný mlýn, žantov

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.


