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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
jaro máme v plném proudu a s ním přichází první zpravodaj 
roku 2014. Věřím, že vám bude příjemným společníkem pro 
čtení a že se z něho dozvíte mnoho důležitých informací o dění 
v naší obci i místních částech. 
Lehce bych se ohlédla za rokem 2013, kdy se pár věcí povedlo 
dotáhnout do konce a některé stále trvají.
Zima byla dost mírná, nemohlo se tedy vyzkoušet staronové 
kluziště pod školou, škoda, snad příští zimu. Přesto, že obec 
ušetřila na zimním úklidu, tak jako většina obcí, měst a krajů, 
byla bych zde velice opatrná s ušetřenými penězi. Tak jak byla 
zima mírná, může ještě svou sílu ukázat ke konci tohoto roku. 
Naše sběrné místo oslaví začátkem května první rok provozu 
a jeho využití vámi občany je opravdu veliké a já vám za to dě-
kuji. Děkuji za to, že jste ohleduplní k lidem kolem sebe a hlav-
ně k přírodě. Více o fungování se dočtete uvnitř zpravodaje. 
Také se v průběhu loňského roku podařilo nainstalovat nové 
herní prvky jak do Kněžmosta, tak do místních částí. Věřím, 
že se dětem líbí a už teď se mohou těšit na nové, které by se, 
když vše dobře dopadne, mohly instalovat během května. 
Obecní úřad dostal novou tvář, prozatím jen tu vnitřní, za což 
jsem velice ráda. Možná vám to přijde zbytečné, ale věřte, 

že není. Práce úředníků je důležitou a nezbytnou 
součástí fungujícího řetězce obce. Více se dočtete 
uvnitř tiskoviny.
V roce 2013 se podařily opravit některé komuni-
kace jak v Kněžmostě, tak i v místních částech. 
V letošním roce se bude v opravách pokračovat. 
Vznikají projekty na opravy nejen komunikací, ale 
i na opravy budov. Možná se vám bude zdát, že 
vše jde tak nějak pomalu, bohužel, vždy nejde vše 
podle představ. Nejde vše opravit najednou, ale 
pokud budeme náš majetek udržovat průběžně, 
brzy se výsledek ukáže. 
Tolik k lehkému ohlédnutí za loňským rokem, sta-
lo se toho mnoho, vše zde nejde vypisovat. Mož-
ná můžete zkusit bilancovat sami, jak nad tím, co 
jsme jako obec zvládli, tak nad tím, co jste jako ob-
čané pro svou obec a pro druhé udělali. Zde bych 
se ještě pozastavila nad lidmi, kteří žijí aktivním ži-
votem, kteří dělají něco pro druhé. Těm všem patří 
mé velké díky, všem organizacím, spolkům, všem 
i do místních částí, že se díky nim stále něco děje. 
Všem přeji krásné jarní měsíce plné sluníčka 
a dobrých zpráv.

místostarostka
Jitka Bartošová

obecní ÚřAD 
Aktuálně 
Za poslední rok prodělal obecní úřad řadu změn 
v personálním obsazení jednotlivých referentských 
míst a tak bych ráda informovala občany o stávají-
cí „tváři“ úřadu, zejména, kdo má jaký úsek výkonu 
státní správy a samosprávy na starosti, na koho 
se mohou občané se svými záležitostmi obracet. 
Podrobnější, plně aktuální přehled naleznete i na 
nových webových stránkách obce, které se budou 
ještě postupně dotvářet.
Do Obecního úřadu Kněžmost je v současné době 
zařazeno celkem 10 úředníků. S personálními změ-
nami došlo i ke změnám pracovních náplní a také 
ke změně pracovišť úředníků. Nově je v přízemí 
(zejména z důvodu snazší dostupnosti) umístěno 
pracoviště podatelny a pokladny (Josef Kračmar), 
evidence obyvatel a ověřování (Hana Prokoráto-
vá) a pracoviště referenta BOZP, PO a dopravního 
podniku (Vladimír Hruška). V 1. patře (vlevo) je pra-
coviště silničního správního úřadu a správy majet-
ku (Bc. J. Marková), investičního technika (Ing. J. 
Maťák - přítomen pouze v pondělí, úterý a pátek), 
účetní (Dagmar Pěničková), kancelář tajemnice 
(Ing. Radka Maděrová) a zasedací místnost. Od 
schodiště vpravo pak i nadále zůstává kancelář 
stavebního úřadu s dvěma referenty (Marie Kou-
delková - vedoucí SÚ, Markéta Hošková, DiS.). Pro 
vedoucího technické čety (Libor Nový) je zřízena 
kancelář přímo ve sběrném místě obce. Postupně 
představíme na stránkách zpravodaje jednotlivé 
úředníky s jejich předmětem činnosti. 
Za sebe mohu říci to, že se budu snažit vytvořit 
stabilní tým úřadu, který je pak dobrým předpokla-
dem z pohledu vyřizování úředních záležitostí ke 
spokojenému občanovi.

Bc. JANA MARKOVÁ, referentka na úseku 
ochrany přírody a krajiny (životní prostředí), 
majetkové správy a silničního správního úřa-
du. Je kompetentní zejména k vyřizování těch-
to záležitostí:

ochrany přírody a krajiny (životní prostředí)
-  povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (na 

pozemcích obce i na soukromých pozemcích).

správa majetku
- vede evidenci veškerých nemovitostí ve vlastnic-

tví obce
- eviduje žádosti o pronájmu, prodeji, směnách, 

věcných břemenech, zástavách (příp. dalších fo-
rem dispozice) nemovitostí

- zpracovává podklady pro uzavírání smluv týka-
jících se pronájmu, nákupu, prodeje, darování, 
směny, zřízení věcného břemene, zástavy a ji-

co se Děje v obci – chystá se toho Dost
Nejprve mi dovolte vám popřát pěkné jarní dny a hodně sluníčka, když už nám zima letos nepřála. Jak jsem již avizoval 
v mém článku v minulém čísle, čeká nás toho v letošním roce opravdu hodně. Abyste to viděli trochu přehledně, tak si 
dovolím soupis podstatných investic a běžících aktivit seřadit do tabulky.

Akce kdo financuje předpokládaný 
termín dokončení

Úpravy center obcí (Býčina, Chlumín, Kněžmost, Koprník, Solec, Srbsko, Žantov) dotace/spoluúčast 9/2014
Ulice Zahradní plně z rozpočtu  6/2014
Ulice - nová výstavba v Úhelnici plně z rozpočtu 9/2014
Nová čistírna odpadních vod Kněžmost Investice VAK MB 12/2014
Komunikace Bakov – Kněžmost investice ROP/kraj 8/2014
Chodník Nádražní rozpočet /dotace? 6/2014
Zateplení MŠ Kněžmost dotace/spoluúčast 10/2014
Sběr bioodpad Kněžmost a místní části dotace/spoluúčast 7/2014
Studie ZŠ plně z rozpočtu 9/2014
Projekt – dům služeb náměstí (budova Tyresu) plně z rozpočtu 9/2014
Doplnění dětských hřišť Kněžmost a místní části plně z rozpočtu 7/2014
Oprava balkónů DPS plně z rozpočtu 9/2014
Odvodnění Koprník plně z rozpočtu 10/2014
Rekonstrukce vodovodu – Suhrovice plně z rozpočtu 2015
Zateplení staré budovy ZŠ dotace/spoluúčast 2015

Jak je vidět, čeká nás toho opravdu hodně a prosím, abyste byli trpěliví v případě, že některé akce nebudou dokončeny 
dle plánu. Věřte, že za těmito akcemi je mnoho odvedené práce a mnoho hodin jednání, která se konají i v jejich průběhu 
a mohou přinést i nějaké neočekávané komplikace.
Věřím, že se valnou většinu těchto akcí podaří uskutečnit a budou sloužit k dalšímu rozvoji a především zlepšení podmí-
nek pro místní obyvatele.

Ještě jednou krásné jarní dny. starosta
Ing. Adam Pospíšil

ných forem dispozice k pozemkům, včetně smluv budoucích 
a včetně přípravy návrhů smluv

- zpracovává podklady pro uzavírání smluv týkajících se bytů 
a nebytových prostor (pronájem aj.)

- spolupracuje s OLH (odborným lesním hospodářem) ve věci 
obecních lesů (výsadby, kácení, údržba lesních porostů apod.)

- eviduje a vyřizuje žádosti o samovýrobu dřeva a prodej dřeva 
v drobném

- vede agendu spojenou s dopravním značením na místních 
komunikacích (evidence žádostí a jejich projednání v orgá-
nech obce a následné zajištění potřebných rozhodnutí). 

silniční správní úřad
- vyřizuje žádosti o zvláštním užívání místních komunikací 

(ukládání inženýrských sítí do pozemků obce, výkopová po-
volení, uzavírky a omezení provozu na MK včetně chodníků, 
povolení k uložení materiálu nebo umístění zařízení - např. 
lešení a připravuje podklady pro jednání orgánů obce ve vě-
cech spojených s agendou silničního správního úřadu. 

LIBOR NOVÝ, vedoucí technické čety obce (údržba), in-
vestiční referent. Je současně předsedou osadního výbo-
ru místní části Úhelnice.

vedení technické čety
-  koordinuje práce související s údržbou (sběrné místo, sekání 

trávy, úklid, údržba nemovitostí obce - opravy).

investiční referent
-  zajišťuje přípravu nebo realizaci jednotlivých investic menší-

ho rozsahu nebo jednotlivých určených částí velkých investic
-  zajišťuje správu vodovodů v místních částech Čížovka, Úhel-

nice a Suhrovice
-  posuzuje stav místních komunikací, zajišťuje odstranění pří-

padných závad 
-  zajišťuje řádné dopravní značení v obci, spolupracuje v této 

věci s orgány policie
-  odpovídá za technický stav budov obce - případné opravy či 

údržbu, podává návrhy na opatření
-  zajišťuje správu dětských hřišť na území obce (včetně MČ), 

zajišťuje jejich revize (revize herních prvků), případnou údrž-
bu a opravy.

Ing. JIŘÍ MAŤÁK, investiční referent
- zajišťuje přípravu a dozorování větších investičních akcí obce 
- prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace staveb
- zpracovává investiční záměry podle zadání orgánů obce, 

zpracovává návrhy investičních plánů obce
- spolupracuje na výběru dodavatelů a jiných účastníků stavby 
- zajišťuje průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků 

na prováděnou stavbu
- spolupracuje při výběrových řízeních a veřejných zakázkách 

malého rozsahu v oblasti stavebních investic
- spolupracuje s firmami, zajištujícími pro obec dotační tituly 

z různých fondů EU, stát, kraj apod.
tajemnice OÚ

Ing. Radka Maděrová

RADnice
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Vážení občané, budu velmi rád, když nám napíše-
te i vy vaše názory a ohlasy, rádi je otiskneme ve 
Zpravodaji.
Blíží se 1. Máj – lásky čas a tak mi dovolte, abych 
i já vám popřál při jarních procházkách v přírodě 
hodně lásky a krásných chvil a těším se na další 
vydání Zpravodaje, kde si povíme zase něco o od-
padech. Zdraví vás                                     vedoucí technické čety

Libor Nový

pRo RoDiče,  
kteří voZí Děti Do 
MAteřské školky 
AuteM 
K hlavní budově mateřské školky se dostanete 
pohodlně ulicí Sokolskou. Rodiče, mířící se svými 
dětmi do „Zelené třídy“, která je umístěna v nové 
přístavbě, mají pak vchod z ulice Spojovací. V této 
ulici je nyní nově umístěn zákaz vjezdu. Jedná se 
o dočasnou úpravu provozu. Důvodem je nekvalit-
ní povrch Spojovací ulice, při deštích často rozblá-
cený, což nutí rodiče zajíždět stále blíž k oplocení 
zahrady školky na travnaté pásy. Výsledkem jsou 
vyježděné hluboké koleje v trávě a blátu se stej-
ně nevyhneme.  Bláto na botách nosí pak děti až 
do školky. Obec do budoucna ve Spojovací ulici 
plánuje položení asfaltu.  Nyní je tam alespoň na-
vezený štěrk. Žádáme proto rodiče, aby respekto-
vali zákaz vjezdu - jedná se o nezpevněný povrch! 
Vždyť ujít pár metrů ze Sokolské ulice k pavilonu 
není žádný sportovní ani časově náročný výkon. 
Víc se v dané chvíli dělat nedá a záleží jen na řidi-
čově ukázněnosti. A pro zajímavost si můžete zku-
sit odpovědět na otázku Vašeho dítěte: „Mami, tati, 
proč to auto vjíždí do zákazu vjezdu?“

OÚ Kněžmost, silniční správní úřad
Bc. Jana Marková

sběR 
nebeZpečných 
složek 
koMunálního 
oDpADu 
Vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se 
Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořá-
dá sběr nebezpečných složek komunálního odpa-
du, který se uskuteční:

Fungování     
sběRného MístA 
V měsíci květnu oslavíme prvé výročí od otevření sběrného 
místa v Sobotecké ulici v Kněžmostě.
Za tuto dobu si do sběrného místa našlo cestu mnoho občanů, 
kteří přivážejí nepotřebné věci na místa k tomu určená. Za to 
jim patří veliký dík, neboť neodkládají odpad do příkopů podél 
silnic a polních cest, anebo na okrajích lesů a různých remízků.
A co tedy můžete k nám do sběrného místa přivézt? Přijímáme 
papír a lepenku, sklo a skleněné lahve, zářivky a výbojky, led-
nice, mrazničky, televizory, monitory, mikrovlnné trouby, rych-
lovarné konvice a ostatní elektrozařízení, kovový odpad.
Dále přijímáme velkoobjemový odpad, jako je starý nábytek, 
židle a křesla, matrace, staré koberce a lina, zbytky polystyré-
nu, sádrokartonu, nepoužitelné nádobí atd. Rovněž zde může-
te odložit čisté prádlo a ošacení do kontejneru, který provozuje 
Diakonie Broumov.
Přijímáme i bioodpad, to znamená trávu, listí a větve. Za toto 
vše se nic neplatí. Platí se pouze za stavební suť v omezeném 
množství 0,80 Kč / 1 litr a asfaltové směsi obsahující dehet 
10,- Kč / 1 ks a také v omezeném množství. Platí se také za 
ojeté pneumatiky z osobních aut a to 40,- Kč / 1 ks pneu. Tady 
musím upozornit na zajímavý úkaz, kdy někteří občané po zjiš-
tění, že za 4 kusy pneumatik mají zaplatit za svého čtyřkolové-
ho miláčka 160 korun, raději je naloží a odvezou s tím, že si je 
zlikvidují jinak. Jak jinak? To je otázka do diskuze.
Chtěl bych poprosit občany Kněžmosta, aby neodkládali pytle 
s domovním odpadem do kontejneru ve Hřbitovní ulici, neboť 
ten je určen pouze pro odpad ze hřbitova.
Rovněž bych chtěl požádat všechny občany Kněžmosta 
a místních částí, aby odkládali odpady do sběrného místa, aby 
nedocházelo ke vzniku černých skládek.
Osobně se domnívám, že lidí, kteří odpady odkládají v přírodě, 
bude houfně ubývat, až úplně vymizí. Nehledě k tomu, že ta-
kovouto černou skládku musí zlikvidovat naše technická četa 
a pak nemůže plnit jiné úkoly pro obec. 
Važme si toho, že žijeme v pořád ještě krásné krajině a přírodě 
a chraňme ji. Bude to sice ještě běh na delší trať, ale i u nás 
by to mohlo vypadat tak, jak je tomu pár kilometrů za našimi 
hranicemi.

v sobotu 5. dubna 2014
dle tohoto časového rozpisu

09:00 – 09:10 Úhelnice náves

09:15 – 09:25 Násedlnice náves

09:30 – 09:40 Koprník autobusová zastávka

09:50 – 10:00 Býčina náves

10:05 – 10:15 Kněžmost ul. Nádražní – před  
  hasičskou zbrojnicí

10:20 – 10:30 Kněžmost ul. Sokolská   
  (u koupaliště)

10:35 – 10:45 Kněžmost ul. Příčná u garáží  
  (kotelna byt. družstva)

10:50 – 11:00 Žantov náves

11:05 – 11:15 Lítkovice náves

11:20 – 11:30 Chlumín náves

12:55 – 13:00 Soleček náves

13:05 – 13:15 Solec náves

13:20 – 13:30 Malobratřice náves

13:40 – 13:45 Čížovka autobusová čekárna

13:50 – 14:00 Drhleny náves

14:05 – 14:15 Suhrovice náves

14:55 – 15:05 Srbsko náves

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem tj. 
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na předem označeném stanovi-
šti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifiko-
vaným pracovníkem naší společnosti.

přijímány budou následující druhy odpadů:

•	 Léky všeho druhu včetně mastí.

•	 Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, ky-
seliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické 
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců atd.) Vše řádně označeno!! 

•	 Zbytky starých barev, obaly od barev.

•	 Televizory, ledničky, zářivky.

•	 Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, 
baterii článků.

•	 Upotřebené motorové oleje (v uzavřených ná-
dobách do 30 l).

•	 Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Způsob přebírání odpadů:

•	 Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti 
osobně pracovníkům zajišťující sběr. Je zakázáno odkládat 
odpady před příjezdem mobilní sběrny!   

•	 Občané předloží před předáním občanský průkaz, podle 
kterého bude zjištěna adresa.

•	 Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před 
příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

•	 Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřa-
du.

Další informace poskytne váš obecní úřad nebo přímo pracov-
níci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním 
čísle 483 312 403.

nová tvář webových 
stRánek 
Důvody pro zlepšení jsou vždy, potažmo ke zlepšení a prospě-
chu všech a všeho. Již počátkem roku 2011 došlo ke změně 
nejen vzhledu, ale i obsahu webových stránek obce. Postu-
pem času jsme přišli na nedostatky, které byly zapotřebí změ-
nit, doplnit či úplně odstranit. 

A když už změna, tak celková. Stránkám jsme dali novou tvář 
ne úplně standardní, neokoukanou. Každá rubrika v hlavním 
menu má svou fotogalerii, vybrané fotografie se v krátkých in-
tervalech prolínají. 
Kategorie jsou rozšířenější, přehlednější a plné nových infor-
mací, které vám budou ku prospěchu. Věřím, že vám naše 
nové stránky budou příjemné na oko a naleznete v nich vše 
potřebné. Pokud vám však nějaká informace bude scházet, 
nebráníme se připomínkám a rádi doplníme či rozšíříme.

místostarostka
Jitka Bartošová
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cestA ven neboli 
poMocná RukA
Život se s námi občas nemazlí a přináší nám nečekané situa-
ce, se kterými se těžko vyrovnáváme. Někdo je zvládá lépe, 
někdo hůře a někdo je prostě bez cizí pomoci nezvládne. Za 
což se člověk nemusí stydět. Proto jsem se rozhodla přiblížit 
vám v této rubrice práci Centra pro komunitní práci střední 
Čechy a odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Mnichově 
Hradišti. Tyto dvě instituce se zabývají životy lidí, kteří se do 
tíživé situace dostali a proto vydaly brožurku, právě pro obča-
ny, kteří nevědí kam se obrátit, kde najít pomoc. 
Ve zmíněné brožurce najdete jednoduchý návod a kontakty na 
navazující instituce, kde pomoc hledat dle svých potíží. Tato 
brožurka je k dostání na obecním úřadě, popřípadě je ke sta-
žení na www.socialnisluzbyvmh.cz. Kontakty na některé insti-
tuce naleznete ke konci našeho zpravodaje. 
Přikládám příběh, který mluví sám za vše. 

Jitka Bartošová
místostarostka

příběh pAní petRy
Paní Petra nás oslovila v říjnu 2012 na doporučení svého psy-
chiatra. Za paní Petrou jsme nejprve jezdili domů, protože 
měla těžké deprese a nedělala jí dobře společnost lidí. Paní 
Petra se právě v té době nastěhovala do domu svých rodičů, 
protože již nezvládala svou finanční ani psychickou situaci. 
Byla krátce po propuštění z psychiatrické léčebny, kde byla 
hospitalizována kvůli pokusu o sebevraždu. V té době si nedo-
vedla představit, že by mohla žít sama – měla strach z osamě-
losti. Ke zhoršenému psychickému stavu paní Petry přispívalo 
zejména to, že měla velké dluhy, které uzavřela spolu se svým 
manželem, který ale před dvěma lety zemřel. Od té doby se 
zhoršil její psychický stav natolik, že nebyla schopná docházet 
do zaměstnání a uzavřela se do sebe. 
V době, kdy jsme s paní Petrou navázali spolupráci, pobírala 
pouze vdovský důchod, který odpovídal výši životního minima. 
Společně jsme tedy podali žádost o invalidní důchod, který 
byl paní Petře přiznán. Postupem doby jsme jí začali pomáhat 
s dluhy a vyjednávat s jejími věřiteli. 
Po několika týdnech se paní Petra rozhodla, že začne dochá-
zet do Fokusu na individuální psychoterapii, kde by měla mož-
nost řešit své psychické problémy. Paní Petra začala sama 
dojíždět vlakem na psychoterapie do Fokusu a posléze začala 
využívat i další službu Fokusu - Centrum sociální rehabilitace. 
V Centru sociální rehabilitace se zapojila do výtvarných aktivit 
a zároveň poznala lidi, kteří mají podobné problémy jako ona. 
Dnes tam dochází již každý den, zapojuje se do sportovních 
aktivit a pravidelně dochází na tréninky paměti, které zpro-
středkováváme klientům našich služeb. Ve volném čase se 
věnuje malování a kresbě. Vzhledem k tomu, že je paní Petra 
velice zručná, byla jí nabídnuta možnost přivýdělku v Sociál-

ně terapeutické dílně Fokusu. Do dílny by měla 
nastoupit letos v červnu po absolvování rekvalifi-
kačního kurzu práce na PC. Nyní máme s paní Pe-
trou plán, že si najde samostatné bydlení a podle 
finanční situace bude postupně splácet své dluhy. 

kdo jsme?:
jsme občanské sdružení Fokus Mladá bole-
slav – středisko nymburk a poskytujeme v Nym-
burce od roku 2009 služby pro lidi s duševním 
onemocněním (především psychotickým onemoc-
něním). 
V současné době máme tři různé služby, jedná 
se o pomoc u vás doma, možnost přijít do našeho 
centra a nebo navštěvovat dílnu. Více informací 
o našem sdružení a jednotlivých službách nalez-
nete na webových stránkách: www.fokus-mb.cz. 

Napsala Markéta Adamová (terénní pracovnice 
sdružení Fokus Mladá Boleslav)

na koho se u nás obrátit:
Bc. Veronika Křičková, Dis. 
– vedoucí středisek Nymburk a Kolín 
tel.: 775 562 026

Mgr. Jana Valičková 
– vedoucí Terénního týmu (Case management) 
tel.: 775 562 036 

Fokus Mladá Boleslav 
– středisko Nymburk 
Palackého 449/64 Nymburk

Tato aktivita je podpořena z projektu Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady 
a okolí CZ.1.04/3.1.03/78.00009

schůZe RADy 
A ZAseDání 
ZAstupitelstvA 
v číslech
Na stránkách zpravodaje přinášíme přehled čin-
nosti orgánů obce v grafech, které zahrnují obdo-
bí od počátku zvolení členů zastupitelstva, rady 
a osadních výborů. 
Grafy znázorňují celkový počet jednání orgánů 
obce a přítomnost jednotlivých členů od listopadu 
2010 do konce roku 2013.
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snowblADes 
ve výuce 
cARvingového 
oblouku 
V rámci lyžařského výcviku jsem se rozhodl pro vy-
užití tzv. snowblades. Mou snahou bylo přispět ke 
zpestření výuky základních lyžařských dovedností 
v rámci lyžařského kurzu 2013 a výcviku carvin-
gového oblouku. Snowblades jsou krátké a hodně 
vykrojené carvingové lyže, které umožňují nácvik 
carvingu i méně zkušeným lyžařům.  Žáci se velmi 
brzy a snadno naučili tyto lyže ovládat. S využitím 
mnoha zábavných cvičení se výuka carvingového 
oblouku stala velmi vhodným, účelným a zábav-
ným prostředkem, což se odrazilo v podobě ode-
zvy žáků.

S prvním družstvem jsme také vyzkoušeli další 
přednost těchto lyží a to nepřeberné množství her 
a triků, které speciální lyže dovolují. Ukázali jsme 
si tzv. funcarving, u kterého se využívají krátké až 
střední oblouky a lyžař se dotýká sněhu, což je vel-
mi lákavé. 

Mgr. Zdeněk Chlup

Akce 
ZáklADní školy  
– ZiMA 2013 

lyžAřský výcvik 
Hory 2013 se povedly. Ve dnech 15. – 20. 12. 2013 naše škola 
pořádala lyžařský výcvik. Na počasí jsme měli opět velké štěs-
tí. Celý pobyt bylo krásně a lehce mrazivě. Momentem našeho 
odjezdu z hor nastala obleva, která trvala 40 dnů. 
Pobyt v Rokytnici nad Jizerou se nám opravdu všem líbil. Na 
chatě Lenoch se o nás starali perfektně a poskytli nám vše-
chen potřebný servis. Jídlo bylo vynikající, dostatečné zázemí 
chaty jen pro nás a ochotný personál, který splnil téměř všech-
na naše přání. 

Malinkým nedostatkem bylo zastavení dlouhých vleků na Stu-
denově. To jsme vyřešili dojížděním k sedačkové lanovce Hor-
ní domky (cca 5 km). Mikrobusy pana Michala Banýra (majitel 
chaty) pro nás byly každý den k dispozici. Sjezdovky byly per-
fektně připravené a lyžařů málo, takže jsme si dobře zajezdili. 
Je potěšitelné, že lyžařského kurzu se zúčastnilo 28 žáků naší 
školy. 
Když bude o lyžování ze strany žáků a rodičů zájem, tak 
v příštích letech budeme svědky vzrůstající úrovně lyžař-
ských dovedností našich dětí. Na závěr je třeba pochválit 
naše žáky, kteří se chovali dobře a tím dělali naší škole dob-
ré jméno. 

Mgr. Jiří Lehečka

DoDgebAll 
Náplň výuky sportovních her v 9. třídě byla rozšíře-
na o velmi populární modifikaci vybíjené nazvanou 
Dodgeball. Tato hra pochází z Red Bull Dodgeball, 
což je akademické mistrovství ve vybíjené, které 
poprvé proběhlo v roce 2010. Pro žáky druhého 
stupně již klasická vybíjená není příliš atraktivní. 
Přitom si tuto hru pamatují jako akční a zábavnou.

Dodgeball je charakteristický naprosto odlišnými 
pravidly od klasické vybíjené.  Základní rozdíl je 
v tom, že celá hra se hraje se dvěma míči a každý 
tým nastupuje v odlišných dresech. Další atraktivní 
změnou v této hře je navrácení svého spoluhráče 
do hry ihned po chycení míče hozeného soupeřem. 
Pravidla nutí hráče k dokonalé orientaci v prostoru 
a rychlé reakci na změnu a koordinaci pohybu. Dal-
ším rozdílem oproti klasické vybíjené jsou bonuso-
vé životy, které může tým získat za svou kreativitu 
a vtip svými retro dresy a originálním nástupem do 
hry. 
Dodgeball spojil sportovní výkony s kreativitou 
a nonkomformitou týmových dresů. Zvolení této 
hry do náplně sportovních her se velmi osvědčilo. 

Mgr. Zdeněk Chlup

ZiMní víceboj 
v bAkově nAD 
jiZeRou 
Dne 5. 12. 2013 jsme s žáky a žákyněmi I. stup-
ně naší školy nastoupili do úvodního kola zimního 
víceboje. Tato soutěž se skládala z osmi disciplín 
(šplh na tyči, člunkový běh, hod medicinbalem, 
skok do dálky z místa, hody míčem o stěnu, švi-
hadlo, výskoky na bednu a leh-sed). Každá ze škol 
mohla do závodu do každé kategorie nominovat 
maximálně dva jednotlivce. V kategorii mladších 
žákyň (1. -3. třída) nás reprezentovaly Barbora Po-

spíšilová a Kateřina Zimová, v kategorii mladších žáků (1. - 3. 
třída) nastoupili Jan Hušek a Adam Pospíšil, v kategorii star-
ších žákyň (4.- 5. třída) Karolína Kautzká a Eliška Nikodemová 
a do kategorie starších žáků (4.- 5.) se nominovali Jakub Petřík 
a Viktor Pospíšil.
Naši žáci předváděli nádherné výkony ve všech disciplínách. 
V disciplínách jako je šplh na tyči či přeskoku švihadla nebo vý-
stupů na švédskou bednu jsme často nenacházeli konkurenci. 
Po osmé disciplíně jsme však stále netušili, jak to vše nakonec 
dopadne, jaké bude závěrečné bodování týmů. Při vyhlášení 
prvního místa jsme pak po dlouhé odmlce uslyšeli: „A na prv-
ním místě se s náskokem 370 bodů před     1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště umístila Základní škola Kněžmost!!“ 
Radost, kterou jsme při vyhlášení s dětmi sdíleli nelze popsat. 
Jsem velmi šťastný, že jsem u tohoto závodu mohl být, děti na 
závod připravit a sdílet s nimi obrovskou radost. Víme, že naše 
pilná příprava se tak úspěšně zúročila.

Mgr. Zdeněk Chlup

FotbAlisté Ze Zš 
kněžMost 
26. ledna jsme pro žáky ZŠ Kněžmost, kteří navštěvují kroužek 
fotbalu, připravili přátelské utkání s fotbalovým klubem Dolního 
Bousova.  Žáci docházejí pravidelně dvakrát týdně na fotba-
lové tréninkové jednotky v rámci mimoškolní aktivity.  Zde se 
soustředíme především na rozvoj herních činností jednotlivce 
a jejich aplikaci d o herních situací. 
Nedělní zápas se odehrál formou čtyř krátkých utkání v kněž-
mostské hale. Zpočátku jsme se obávali silného soupeře, jeli-
kož naše mužstvo se skládalo z dětí, které většinou docházejí 
pouze do školního fotbalového kroužku a nejsou členy spor-
tovního oddílu. Nakonec jsme ale celý zápas ovládli herně, 
individuálními schopnostmi hráčů i výsledným stavem 5:1 pro 
fotbalisty ZŠ Kněžmost. 
V tomto zápase se naši hráči prezentovali novými dresy od na-
šeho sponzora pana Martina Huška a firmy Lipraco.
Tímto vedení školy a fotbalového kroužku mnohokrát děkuje za 
podporu dětí a sportu.

Mgr. Zdeněk Chlup
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běhly 3 jednodenní vzdělávací bloky -Teplo a tep-
lota, Elektřina a magnetismus, Světlo a světelné 
jevy a Energie. Fyzikální jevy byly prezentovány 
nejmodernější didaktickou technikou. Měření pro-
bíhalo formou skupinového vyučování přímo dětmi. 
V úterý 18. 2. si fyziku jinak vyzkoušeli žáci 7. třídy, 
ve středu 19. 2. žáci 8. třídy a v pátek 21. 2. žáci 9. 
třídy. 

Dále, v pátek 28. 2., na naší školu zavítal pan Ing. 
Sýkora, PhDr., který se zabývá počítačovou animací. 
Podílel se například na finální podobě slavného Lví-
ho krále. Na závěr besedy měli i žáci možnost zkusit 
si pracovat s programem pro počítačovou animaci.

 Mgr. Michaela Černá

7. ples sDRužení 
RoDičů při 
ZáklADní škole 
První březnovou sobotu se v kněžmostské sokolov-
ně konal 7. ples Sdružení rodičů při ZŠ Kněžmost. 
Ten pečlivě nacvičeným slavnostním nástupem za-
hájili deváťáci místní základní školy, kteří na závěr 
svého vystoupení byli odměněni pamětním listem 
a květinou. V průběhu večera mohli účastníci plesu 
shlédnout ukázku jak standardních, tak latinsko-
amerických tanců v podání tanečníků TK Rytmus 
z Bakova nad Jizerou, vystoupila zde žákyně ZŠ 

Kristýna Trojánková s ukázkou orientálního tance 
a nemohlo chybět ani vtipné a dobře připravené 
vystoupení divadelního spolku Človíček. Celý ve-
čer provázela hudební skupina JoyBand. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě plesu 
podíleli. 

Mgr. Michaela Černá

kARnevAl 
V pátek 28. 2. zorganizovaly paní učitelky z 1. stup-
ně pro žáky karneval. Jak můžete vidět z fotografií, 
atmosféra byla výborná. 

Mgr. Michaela Černá

Zápis Do 1. tříDy 
V úterý 21. ledna přišli předškoláci, naši budoucí prvňáčci, 
k zápisu. Ve škole na ně čekaly paní učitelky a budoucí starší 
spolužáci je provedli školou. Předškoláci ukázali, že jsou na 
školu dobře připraveni a my už se na ně všichni těšíme. 

Mgr. Michaela Černá

exkuRZe škoDA Auto a.s. 
Dne 28. 1. 2014 čekala na žáky druhého stupně v rámci tech-
nických předmětů (fyzika, pracovní činnosti) a budoucí volby 
povolání exkurze ve Škoda Auto a.s. Celá exkurze byla roz-
dělena do třech okruhů. V prvním okruhu byl všem zapůjčen 
aparát se sluchátky a za doprovodu zkušené průvodkyně jsme 
se hluboce ponořili do historie a vývoje značky Škoda Auto a.s. 
V průběhu celé prohlídky muzea a depozitáře žáci vypraco-
vávali pracovní list, který otestoval jejich pozornost v průběhu 
prohlídky.  V druhém okruhy jsme společně navštívili výrobní 
provoz ve Škoda Auto a.s. a to konkrétně výrobu motorů, pře-
vodovek a lisovnu. Bohužel nám nebylo dovoleno nahlédnout 
na montážní linku. I přesto tato část prohlídky byla velmi půso-
bivá a často se zde objevily teoretické poznatky z technických 
předmětů. Poslední, třetí okruh celé exkurze jsme zakončili 
v klientském centru, kde jsme měli možnost si zblízka prohléd-
nout nové vozy značky Škoda a posadit se za jejich volanty. 
Celá exkurze se vydařila, za což jsem velmi rád. 

Mgr. Zdeněk Chlup

pRojekt tRiAngl 
V  týdnu od 17. 2. 2014 se naše škola aktivně zapojila do pro-
jektu Triangl, který si klade za cíl podporovat zájem žáků o pří-
rodovědné předměty. Naše škola se tak zařadí mezi 12 vy-
braných škola Středočeského kraje, ve kterých projekt Triangl 
probíhá. Z pohledu žáků jsou nejdůležitější tyto klíčové aktivity: 
Hodiny moderní chemie, Fyzika pro praxi, Základy ochrany du-
ševního vlastnictví, Besedy s vědci a exkurze ve výzkumných 
ústavech. A Fyzikou pro praxi jsme začali. Na naší škole pro-

Akce MAteřská školA 
– ZiMA 2013

MAteřinkA  A  lyžníci 
Poprvé v historii Mateřské školy Kněžmost se uskutečnil týden-
ní lyžařský kurz pro předškoláčky. I když nám letos zima moc 
sněhu nedopřála, přesto vyrazilo 10 statečných lyžařů, dopro-
vázených dvěma učitelkami a jednou obětavou maminkou, 10. 
2. ráno autobusem směr Hoření Paseky. Maminka Gábina nám 
také po celou dobu kurzu zajišťovala zdravotní dozor. Po příjez-
du do penzionu Horka nás mile překvapilo, že zde bude ubyto-
vaná pouze naše školička. Přivítal nás provozní Tomáš se svou 
skvělou kuchařkou. Pěkně zařízené pokoje jsme hned zabyd-
leli a po dobrém obědě jsme v plné lyžařské výzbroji vyrazili 
autobusem na sjezdovku Bucharka, kde se nad námi tyčil ma-
jestátně Ještěd. Zde měla základnu lyžařská školička SPORT-
KIDS. Po rozdělení na lyžaře a začátečníky začalo to pravé 
lyžování. Družstvo lyžařů - Borůvek -(podle fialových vestiček) 
vyrazilo pod vedením instruktorky Martiny hned na vlek. Další 
družstvo - začátečníků - se seznamovalo s lyžařským uměním 
pozvolna, ale se znatelnými pokroky na mírném svahu pod ve-
dením instruktora Tomáše a spol. Podle individuálních pokroků 
byli začátečníci během kurzu přemisťováni na další stanoviště, 
až ve výsledku doputovali také k vleku. To byl pro každého 
malého lyžaře obrovský úspěch! Denně strávily děti 3 hodiny 
intenzivním lyžováním, které bylo proloženo přestávkou na sva-
činu a teplý čaj. 
Na sjezdovku nás dovezl autobus vždy ráno v 8.30h a v pole-
dne s námi uháněl zpět k penzionu na oběd. Po poledním od-
počinku, který byl zpestřen drobnými úkoly, jsme vyráželi pro-
zkoumávat přírodu v okolí Hořeních Pasek. Instruktor Tomáš, 
který nám pomáhal s dětmi, vždy připravil na výletech nějaká 
překvapení: hledání pokladů ukrytých skřítky, pátrání po nejvý-
še položené jeskyni obývané už v době kamenné, nebo pře-
kážkovou dráhu zdolávanou na odstrkovadlech v sále penzion-
ku, či florbal. O zábavu zde opravdu nebyla nouze! Po pěkných 
výletech nás už čekala naše milá kuchařka s výbornou večeří 
a pozdrav od pošťáka v podobě veselých pohledů od rodičů. 
Před zaslouženým odpočinkem nesměla chybět pěkná pohád-
ka a poslední večer ani diskotéka s oslavou. Každý tanečník 
dostal sladký pohár a diplom. Naše týdenní dobrodružství jsme 
zakončili odvážnými tanečními kreacemi a hrou se spoustou 
nafouknutých barevných balónků. A už honem do hajan - po-
slední den nás čekají ZÁVODY a milé obecenstvo - RODIČE! 
Právě na nich byla vidět radost i pýcha ze svých ratolestí. Ať už 
z toho, jak bezvadně lyžují, nebo z toho, jak bravurně a samo-
statně zvládali celých pět dnů. Po dobu kurzu jsme se povzbu-
zovali vlastním bojovým pokřikem:
                 ,,Pod Ještědem lyžujem
                     lyžování milujem!
                     Hola hola hej!“

Učitelky Radka a Vlaďka 
a maminka Gabča s Jindřiškou



knihovnA

Obecní knihovna začala nový rok s novým knihovnickým pro-
gramem. Podařilo se nám přikoupit další modul, který bude 
naše čtenáře informovat o upomínkách. Věřím, že tuto službu 
oceníte.

V lednu jsme vám nabídli možnost nahlédnout do projektu na 
podporu čtení zvaném „Listování“, v podobě scénického čtení 
Lukáše Hejlíka a Alana Novotného z knihy Můj příběh 9:58. 
Účast byla hojná. Ohlas na toto představení byl natolik pozitiv-
ní, že Noc literatury oslavíme v předstihu 28.3. představením 
INFERNO.

Měsíc čtenářů   
v plnéM pRouDu
•	 Navštívily nás třídy z mateřské školky, aby se seznámily 

s knihovnou. Všetečné hlásky a radost jsou pro nás obrov-
skou motivací vytvářet pro děti knihovnické projekty.

•	 Vyhlášení soutěže Zimní olympiáda v Soči – 11 zájemců 
z řad čtenářů odhadovalo počet medailí, kdo byl nejblíže? 
Soutěžící budou oceněni za přítomnosti paní ředitelky Mgr. 
M. Černé.

•	 Projekt Kolumbus se blíži do finále. Žáci měli možnost získat 
informace o významném mořeplavci při návštěvách knihov-
ny, shlédli motivační film a setkali se s kapitánem plavidla 
Janem Hofmannem. Kapitánské setkání přineslo zajímavé 
pohledy na současný jachting a zákulisí plaveb.

Deník Dity p.
Pokud se dá hovořit o kuchařském bestselleru, pak jím Deník 
Dity P. rozhodně je. Podle této kuchařky natočila Česká televi-
ze 16ti-dílnou kulinářskou show. Dita P. se po všech knihách 
o vaření v režii mužů jeví jako naprostý unikát. Její výjimečnost 
ve srovnání s jinými kuchařkami... 

chovatel křečků
Z publikace se chovatel křečků dozví vše potřebné, aby se 
dokázal o své svěřence řádně postarat a aby mu jejich chov 
přinášel co nejvíce radosti a poučení. Její autoři vycházejí 
z vlastních dlouholetých chovatelských zkušeností a obohacují 
je o aktuální poznatky uváděné v odborné literatuře...

Mizíci hmyzíci: Daniela klorupperová
Malý skřítek žije v trávě u brány Království růží a je to lenoch. 
Nedělá nic, jen se povaluje po listech a lelkuje. Jen ale do té 
doby, kdy Království růží napadne invaze pidi vetřelců (kteří ob-
lepí stonky a listy růží), království pomalu chřadne a víly z růží 
jsou na umření. Osud tomu tak...

klub záhad: thomas brezina
Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostat-
ními členy záhadu potopeného Titaniku. Je pravda, že se loď 
duchů objevuje vždy ve výroční den na místě katastrofy? Klub 
záhad se ocitá na palubě lodi a už se schyluje k osudné srážce 
s ledovcem. Podaří se záhadu Titaniku objasnit...

Asterix
Další, v pořadí čtvrtý souborný svazek příhod neohroženého 
Asterixe z Galie. Obsahuje alba z let 1969 a 1970 - Asterix 
a kotlík, Asterix v Hispánii, Asterix a nesvár a Asterix v Helvétii. 

 počítAčový kuRZ nejen 
pRo senioRy
Obecní knihovna Kněžmost zahájila 11. února v prostorách ZŠ 
Kněžmost počítačový kurz nejen pro seniory. Kurz obsahuje 
celkem 10 lekcí po 90 minutách a navštěvuje ho 14 osob s mini-
málními zkušenostmi s počítačem. Učí se v něm základy práce 

senioRský klub   
stále žije
Do klubu se může přihlásit každý senior, stačí se 
zaregistrovat v knihovně a využívat nabídky klubu.

právě probíhá
•	 VU3V (virtuální univerzita třetího věku)
•	 PC kurz

Možnost studia využilo 15 studentů, kteří se schá-
zejí 1 x za 14dní na přednáškách Čínská medicína 
v naší zahrádce. 
Počítačový kurz navštěvuje 11 studentů, kteří se 
scházejí každý týden (10lekcí).

Proběhlo slavnostní zakončení zimního semestru 
za účasti pana starosty obce Ing. Adama Pospíšila.
Děkujeme paní ředitelce za možnost využívat pro-
story školy.

nové příRůstky   
knihovního FonDu
kmotr Mrázek
Komplet tří knih o zavražděném vládci českého 
podsvětí. Odhaluje, kdo měl zájem na vraždě 
obávaného kmotra Františka Mrázka. Přibližuje, 

jaké sbíral kompromitující materiály na politiky. 
Trilogie obsahuje tituly Kmotr Mrázek popisující 
zejména éru veksláků, Kmotr Mrázek II - Kraka-
tice, která... 

inferno: Dan brown
Ve svých mezinárodních bestsellerech Šifra mis-
tra Leonarda, Andělé a démoni a Ztracený symbol 
Dan Brown mistrovsky mísí historii, umění, šifry 
a symboly. Nejinak tomu je i v Brownově nejno-
vějším thrilleru, který se okamžitě po svém vydá-
ní stal světovým bestsellerem a prodejně předčil 
i předchozí...

Aristokratka ve varu: evžen boček
Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kost-
kové z Kostky je o to těžší, že denně potkává členy 
své bláznivé rodiny a k tomu několik střelených za-
městnanců „nejchudšího zámku v Čechách“. Otec 
je skrblík, americká maminka se chce podobat 
princezně Dianě...

poslední aristokratka: evžen boček
František Antonín hrabě Kostka z Kostky je poto-
mek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu 
komunistického režimu se s americkou manželkou 
Vivien a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby pře-
vzal rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí 
rodina i personál: zpátečnického kastelána,...

přemyslovská epopej 4.: vlastimil vondruška
Král, básník Václav II. Již čtvrté závěrečné pokra-
čování tetralogie o osudech Přemyslovců v nej-
rozsáhlejším románovém vydání. Tento díl série 
Přemyslovské epopeje vypráví o jedné z nejvý-
znamnějších epoch českých dějin. Byla to doba 
velkých králů přemyslovského rodu, která...

přemyslovská epopej 3.: vlastimil vondruška
Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě po-
sledních přemyslovských králů začíná v době mlá-
dí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. reali-
zuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím 
sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské 
země. Jenže Vladislav umírá...

přemyslovská epopej 2.: vlastimil vondruška
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě po-
sledních přemyslovských králů začíná v době Vác-
lavova dětství, kdy Přemysl Otakar I. bojuje o uzná-
ní svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také 
o legalizaci nástupnických práv malého Václava. 
Přikloní se na stranu císař...

přemyslovská epopej 1.: vlastimil vondruška
První část čtyřdílné románové fresky o životě po-
sledních přemyslovských králů. Historická sága 
začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými 
spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Ota-
kar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční 
spojence a za pomoc císaři získává...

knihovnA
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se soubory a složkami, psaní a úpravu textu v textovém editoru 
a také používání počítačové sítě internet. Kurz nenavštěvují jen 
občané Kněžmostu, ale i okolních měst a obcí.
Knihovna si kurz objednala u obecně prospěšné společnos-
ti Spokojený domov. Lektorem je zaměstnanec Spokojeného 
domova Petr Novák, který vedl počítačové kurzy pro seniory 
již v letech 2008 – 2011 v prostorách kněžmostského domu 
s pečovatelskou službou. 
V případě zájmu ze strany občanů bude na jaře zahájen dal-
ší kurz. Více informací na telefonu 773 635 633 nebo v domě 
s pečovatelskou službou v Kněžmostu, U Střediska 24.
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov se zabývá 
především poskytováním terénních sociálních služeb v domác-
nostech seniorů a handicapovaných. Pečovatelé a osobní asis-
tenti tak pomáhají potřebným v jejich vlastních domácnostech, 
například s přesunem na lůžko či vozík, úkony osobní hygieny 
či ohřátím a podáním stravy. Služby jsou dostupné i v těch nej-
menších vesničkách našeho regionu.

virtuální univerzita třetího věku (vu3v)
20. února 2014 byl zahájen další semestr VU3V. Tentokrát 
je naším tématem „Čínská medicína na našich zahrádkách“.  
Tradiční čínskou medicínu totiž můžeme běžně využívat 
i my, některé léčivé rostliny lze pěstovat také v našich pod-
mínkách. 
V kurzu nám budou představeny nejtradičnější léčivé rostliny, 
které využívalo lidstvo od pradávna. S léčivkami se seznámíme 
nejen z hlediska botanického, ale také pěstitelského, uživatel-
ského, lékařského a zpracovatelského. 

nAše knihovnA 
bylA vybRánA 
jAko Zástupce 
střeDočeského kRAje 
ZA sDRužení skip 
Měsíc čtenářů inspiruje k poohlédnutí se za nejzdatnějšími 
čtenáři. Při výběru čtenářů jsme s kolegyní vycházely ze sta-
tistických údajů knihovního fondu, ale k výsledkům přispěly 
i informace o čtenářích, jejich aktivní život s knihovnou nejen 
v oblasti výpůjční, ale také kulturní. 
Čtenáři byli hodnoceni ve třech kategoriích:

čtenář s nejvíce výpůjčkAMi

Dětský čtenář:
Pospíšil Adam
Drbohlav Vojtěch
Strnadová Bára

Dospělý čtenář:
Šlesaříková Jana, Koprnická Irena, Luková Hedvi-
ka, Mikešová Věra, Krejčíková Jaroslava, Flander-
ková Vladimíra, Najmanová Alena

Rodinná výpůjčka
Za rodinu: Pospíšilová Kateřina, Hybner Martin, 
Pospíšilová Jana, Šourková Věra, Hovorková Mar-
tina, Košková Renata, Hrušková Jitka, Bejr Stani-
slav, Krčková Mariya, Svobodová Šárka

přehleD nejvíce 
FRekventovAných 
knih A čAsopisů
časopisy pro dospělé:
Praktická žena              
Reflex 
Respekt 

časopisy pro děti:
Junior, Čtyřlístek 
ABC
Bravo Girl

knihy pro dospělé:
Tajemství porodní báby: Ebertová Sabine
Padesát odstínů šedi: James, E. L.
Ve stínu Erbu: Körnerová Marie

spisovatelé:
Nebö Jo
Mlynářová
Serno
Erskinová

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem čte-
nářům, kteří knihovnu navštěvují pravidelně již ně-
kolik desítek let a setkání s nimi je pro nás vždy 
příjemné, proto věříme, že tomu bude i nadále. 
A právě možná hlavně tito čtenáři přispívají k stálé-
mu životu knihovny. 

Děkujeme 
knihovnice Ivana Cenefelsová a Hana Bejrová

Naše čtenářská rodina byla vyhodnocena v kraj-
ském kole, jako nejlepší. SKIP (svaz knihovníků 
a informačních pracovníků) ocenil naši rodinu věc-
ným darem. Všechny krajské rodiny postupují do 
celostátního kola. Gratulujeme tímto rodině Pospí-
šilových, Kněžmost.
Cílem této aktivity je posilovat společenský vý-
znam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby kniho-
ven nejvíce využívají a podporují.
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Informace o výskytu nakažlivých onemocnění u volně žijících 
zvířat, které jsou přenosné na domácí zvířata, popř. člověka.
prašivina (svrab) – aktuálně na kněžmostsku byli spatřeni 
jedinci lišky obecné a kuny skalní evidentně napadení touto 
nemocí. Jde o parazitární nákazu, snadno přenosnou na psy 
i člověka. K přenosu dochází kontaktem s napadeným zvíře-
tem (postupně ztrácí plachost). Nemoc je léčitelná.
Aujeszkyho choroba prasat – prasata divoká jsou přenaše-
čem nemoci a jako jediný druh ji přežívají. Nemoc je přenosná 
na domácí (pes, ovce, skot, králík, ad.) a volně žijící zvířata, 
která následně (za několik dní) hynou. Státní veterinární správa 
uvádí v ČR výskyt u 30 – 40% ulovených divočáků. Poměrně 
vysoké stavy divokých prasat zvyšují riziko přenosu, např. au-
tem sražený divočák u silnice, z kterého potulující se pes pozře 
část tkáně. Nemoc je neléčitelná, na člověka nepřenosná.
Když už ta zmínka o poraženém divočáku u silnice… Pokud si 
případný nálezce tuto zvěř přivlastní (což je trestný čin pytlác-
tví) a chce zkonzumovat, může se ohrozit nákazou trichinelózy 
(svalovčitost). Jedná se o parazitární onemocnění, má těžký 
(i smrtelný) průběh. Každý ulovený kus černé zvěře musí být 
povinně vyšetřen a evidován Státní veterinární správou.

za MS Kněžmost 
Ladislav Koprnický  ml.

sokol kněžMost – 
oDDíl kopAné
 
Tak nám letošní zima rychle utekla a jaro se nezadržitelně blíží 
a s ním zahájení jarní sezóny v kopané. Jak již víte z minulé-
ho zpravodaje, naše družstvo Sokola Kněžmost se umístilo po 
podzimní části na prvním místě s bodovým ziskem 30 bodů 
před druhou Akumou MB.
Jarní sezóna začne 22. března a naše družstvo se po dvou ven-
kovních zápasech poprvé představí na vlastním trávníku dne:

ZA členy
Ke vstupu do Spolku rodáků nás přivedl vztah k obci, 
ve které žijeme a ve které se i většina z nás naro-
dila. Spojuje nás společná potřeba podporovat ob-
čanskou sounáležitost a vytváření osobního vztahu 
obyvatel k historii i současnosti obce. Svou činností 
chceme zachovávat odkaz našich předků a předá-
vat jej dalším generacím.  Naší vizí je oslovit nejen 
střední a starší generaci, ale cíleně se věnovat dě-
tem a učit je naslouchat odkazům své rodné obce. 
Spolek v současné době buduje sekce, které se 
budou věnovat různým oblastem: povznesení spo-
lečenského a kulturního života, mapování historie, 
záchrana a evidence historických památek, zá-
chrana empírového kostela a poznávání přírody 
a krajiny v okolí obce.
Rádi ve svém středu přivítáme nové členy, kteří by 
svou prací a vědomostmi napomohli dosažení uve-
dených cílů. 

za Spolek rodáků
Míla Škaloudová a Ivana Cenefelsová

Z činnosti 
Mysliveckého 
sDRužení 
kněžMost
•	 V lednu MS pořádalo tradiční myslivecký ples 

v pohostinství U Červinků v Násedlnici. V únoru 
na chatě Skalka proběhla valná hromada honeb-
ního společenstva Kněžmost. Ve stejném měsíci 
pak výroční schůze MS Kněžmost.

•	 Na přelomu zimy a jara pokračuje přikrmování 
spárkaté a drobné zvěře. Srnčí zvěři se předklá-
dá léčivo proti parazitárním nákazám.

•	 Probíhá sčítání početních stavů zvěře.

•	 Průběžně pokračuje lov predátorů (lišek) a černé 
zvěře (div. prase – sele a lončák), předchází se 
tím škodám na drobné zvěři a polních kulturách.

•	 Rovněž se připravují prostory pro odchov kach-
ňat kachny divoké (především desinfekce), který 
začne na konci dubna.

•	 Je organizována brigáda na výrobu palivového 
dřeva pro myslivecké zařízení Skalka.

•	 V lovecké kynologii (vedle lovu a výcviku) v tom-
to období nechávají chovatelé krýt feny. Jarní 
vrhy štěňat jsou dost oblíbené.
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 5. 4.  proti celku Dlouhé Lhoty B  od 16:30 hodin
 19. 4.  proti Předměřicím  od 17:00 hodin
 3. 5.  proti Benátkám n. J. B  od 17:00 hodin
 17. 5.  proti Čejeticím  od 17:00 hodin
 31. 5.  proti Krnsku  od 17:00 hodin
 14. 6.  proti Židněvsi  od 17:00 hodin

Zároveň bych vás chtěl všechny tímto pozvat k oslavám 80 ti let 
založení fotbalu v Kněžmostě, kde 14.6. bude na místním hřišti 
probíhat po celý den bohatý doprovodný program, který vyvr-
cholí zápasem mužů od 17:00 hodin a poté taneční zábavou od 
21:00 hodin se skupinou Olympic revival.

za Sokol Kněžmost
Luděk Haken

vánoční pRAhA 
Ve dnech 20.- 22. prosince jsme se vydali na zimní výpravu 
do Prahy, kde jsme navštívili mnoho pražských památek v plné 
vánoční atmosféře. Této výpravy se účastnili všichni členové  
našeho oddílu. Vyrazili jsme v pátek z Mnichova Hradiště a jeli 
vlakem do Prahy na Hlavní nádraží. Po příjezdu jsme se šli 

ubytovat do předem zamluvené, skautské klubov-
ny. Po ranní sobotní rozcvičce následovaly různé 
vzdělávací a kolektivní hry. Po vydatném obědu 
jsme se odpoledne vydali na celodenní výlet po 
Praze. Nejdříve jsme zamířili na Petřín, kde jsme 
se porozhlédli po Praze. Odtamtud jsme následně 
sjeli lanovkou dolů a zamířili přes Karlův most na 
Staroměstské náměstí, kde jsme si mohli na vá-
nočních trzích zakoupit poslední dárky k vánocům 
a nebo ochutnat výborné palačinky. Pak jsme jeli 
na Vyšehrad, kde jako už každoročně zapalujeme 
svíčku Antonínu Benjamínu Svojsíkovi. A jako na-

posled jsme si jeli užít zábavu do bazénu v Letňa-
nech. Z této výpravy máme dodnes nezapomenu-
telné zážitky a už se těšíme, kam se pojede příště. 

za skautský oddíl Kněžmost
Jan Kocman

výpRAvA sMRžovkA
V únoru jsme se zúčastnili zimní oddílové výpravy 
do Smržovky.  Akce se konala od 14. do 16. února. 
V pátek jsme se shromáždili před vlakovým nádra-
žím v Mnichově Hradišti a společně jsme jeli vla-
kem do Tanvaldu, kde jsme přesedli na vlak jedou-
cí do Smržovky. Po krátkém hledání jsme nalezli 
chatu, kde jsme měli spát. Už tam na nás čekala 
teplá, zasloužená večeře. Ráno jsme se po krát-
ké „rozcvičce“ nasnídali a vyrazili na pěší výlet na 
rozhlednu Černá Studnice. Počasí nám přálo a vi-
ditelnost byla skvělá. Po návratu na chatu jsme se 
naobědvali, odpočinuli si a připravili si věci na od-
polední a večerní výlet do bazénu v Jablonci nad 
Nisou. Vrátili jsme se kolem desáté večer a všichni 
byli po celodenním programu vyčerpaní. Ráno ná-
sledovala zase rozcvička a snídaně. Pak jsme se 
pustili do úklidu celé chaty a balení všech věcí. Po 
obědě jsme se vydali na cestu k nádraží a jeli zpět 
do Mnichova Hradiště. 

za skautský oddíl Kněžmost
Jakub Kozák

nAše osADy nAbíRAjí 
sílu nA letošní Akce
Jednu povedenou akci máme za sebou, 1. Sousedský ples na-
vštívilo bezmála 140 lidí. Plesat jsme vyrazili do nově zrekon-
struovaného sálu penzionu Slunečno v Kamenici. Nálada byla 
příjemná a tančilo se do brzkých ranních hodin.
Nyní nás však čekají tradiční akce menšího rázu a pak přijdou ty 
větší pro vás, pro širší okolí. V květnu, přesně pak v sobotu desá-
tého, se bude konat v pořadí již 6. Motoriáda. Těšit se můžete na 
spanilou jízdu, na soutěž o nejzajímavější stroj, dále pak solecký 
trojboj a kulinářskou soutěž Solecká okurka. Koncem května si 
odskočíme na hasičskou soutěž, kde budeme bojovat o nějaký 
ten pohár, snad v plném složení, muži, ženy i děti. Hned v červ-
nu, a to čtrnáctého v sobotu, nás čeká 6. Dětský den, letos na 
téma „Letem světem“. Opět připravujeme nabitý program u po-
dia a naučnou stezku, tématický dárek a atrakce nesmí chybět. 
No a po celém dni nás čeká večerní zábava s kapelou Citrus 
(Víkendrock). Tak přijďte mezi nás, třeba se jen tak odreagovat.

hřbitov s DoMinAntou
Solecký hřbitov s gotickou dominantou se dočkal schodů z návsi.  
Vstup na hřbitov, který využívají lidé z mnoha okolních vesnic, si 
to prostě zasloužil. Kdo zná a navštěvuje toto místo, ví o čem je 
řeč, přístup nebyl bezpečný a návštěvníci se po schodech ptali. 
Přístup je nyní z čedičů, tak jak bylo předjednáno a schváleno 
památkovou péčí Mnichovo Hradiště.

za OV Solec, Soleček a Malobratřice
Jitka Bartošová

výpRAvA nA 
hoRoleZeckou 
stěnu v sobotce
Vedoucí: Jakub Kozák, Jan Kocman
Zúčastnili se: Jakub Kozák, Jan Kocman, Domi-
nik Šimon, Josef Josif, Matouš Kratochvíl

Dne 25. ledna jsme jeli na jednodenní výpravu 
na horolezeckou stěnu v Sobotce. Tato akce byla 
pouze pro skauty. Sešli jsme se v 10:00 u skaut-
ské klubovny v Kněžmostě, odkud jsme následně 
jeli, předem zamluveným odvozem, do Sobotky. 
Po příjezdu jsme dostali potřebné horolezecké 
vybavení a šli se rozlézt na tandrem, malou stěnu 
bez jištění. 
Zbytek dne jsme už strávili na vysoké horolezec-
ké stěně všech možných kategorií obtížnosti, kde 
jsme se už navzájem sami jistili. Lezení po stěnách 
nás velmi bavilo, a proto jsme po příjezdu zpátky 
do klubovny v 17:00 doufali, že si ještě na některé 
další příště vylezem.

za skautský oddíl Kněžmost
Jan Kocman

ZápAsy plAy oFF
Florbalový tým Kněžmost Butchers zve všechny 
na zápasy play off Regionální Amatérské Florbalo-
vé Ligy (RAFL), které se budou konat od 15.3.2014, 
vždy v termínech zveřejněných na stránce týmu 
www.butchers.czweb.org nebo na stránkách www.
florbal-rafl.com.

za florbalový tým Kněžmost Butchers
Jan Hofmann
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uMělá hníZDiště čápů
Stále méně jsou v republice k vidění čápi bílí, hnízdící bez po-
moci lidí „divoce“ na stromech. Hnízda nacházíme dnes na 
střechách a na komínech, na elektrických sloupech a třeba i na 
zásobnících na krmivo u rybníka, nebo na pilířích zdí. Lidé vždy 
stáli o přítomnost čápů a pomáhali jim s usazením.

Přestože se tomuto druhu podrobně nevěnuji, řadu úkolů s nimi 
spojených jsem už řešil. Kroužkovat mláďata na hnízdech jsem 
jezdil třeba až k Jičínu do Ostružna. Rád na ta setkání vzpomí-
nám. S čápy i s lidmi kolem. Postavili jsme také několik umě-
lých hnízdišť, výrobou koše jsme se podíleli i na nedalekém 
hnízdišti u Koprníku. Železný letopočet na něm už sice není 
vidět, ale nese rok 1997. S naší pomocí mají kde hnízdit i čápi 
u Matrovic, v Dolním Bousově, ve Střehomi, poradcem jsem 
byl v Sobotce. Nyní se je snažíme pozvat do Kněžmostu.  Mož-
nost hnízdit tady bychom chtěli čápům dát k svátku, protože rok 
2014 vyhlásila ornitologická společnost rokem čápa. K pokusu 
jsme vybrali odstavený komín dvora se sběrným místem vedle 
Kněžmostky.  Čápi se tam už kdysi pokoušeli zahnízdit, přesto-
že kotel byl tehdy v činnosti. Pamatoval jsem si ten jejich zájem 
a dnes, kdy je areál v majetku obce a komín nevyužitý, dal jsem 
věci do pohybu.  Zájem čápů o konkrétní místo je vždy důleži-
tou indicií, bývají občas tvrdohlaví. Vedení obce vyšlo záměru 
vstříc a nyní bylo třeba rychle jednat. V čase uzávěrky zpravo-
daje jsou už bílí čápi hlášeni z jižní Moravy a k nám přiletí vzá-
pětí.  Je samozřejmě možné, že hnízdo hned neobsadí a může 
být, že jej neobsadí vůbec. Konstrukce je proto volena tak, aby 
i sama bez čápů byla nade dvorem vkusným doplňkem.
Tím o něco víc zpropagujeme náš nový areál, který je pojat tak, 
že ochraně životního prostředí by měl též napomáhat. K slav-
nostnímu usazení hnízdního koše na komín jsem přizval veřej-
noprávní média, která jediná k podobným akcím využívám, pro 
dobrou zkušenost. Reportáž si z Kněžmostu o slunečné neděli 
odvezla k odvysílání česká televize a český rozhlas. Točit jsme 
začali v kovárně a před nedělním polednem vše ukončili pod 
komínem. Během svátečního odpoledne a večera se pak mohli 
ve vysílání zpravodajství někteří aktéři vidět i slyšet. Třeba ti, 
které představuji na obrázku.

Čápi černí i bílí jsou mezi lidmi známí a populární. 
Zažil jsem s nimi řadu příběhů veselých i smutných. 
Vzpomínám třeba, jak jedno z mláďat z Ostružna 
se při prvním návratu domů „přimotalo do rány“ 
domorodému výrostkovi na břehu jezera v Malawi. 
Zabil jej kamenem. Dětem ve školce v Ostružně, 
které do hnízda vidí a vedou o něm i nástěnku, 
jsem tehdy neřekl, proč kroužek s číslem dorazil 
do pražského muzea sám a co se v Africe stalo. 
Dnes už bych mohl, čas uběhl a do školky už nej-
spíš vodí svoje děti.
Jindy mládě z Dolního Bousova, odlétající k úvalu 
řeky Moravy, spadlo v obci Osík u Litomyšle do ko-
mína pece na tvarování plexiskla, když neubrzdilo 
přistání. Ptáci prý přiletěli tři (i na hnízdě v Bousově 
tehdy byli tři, je možné, že mláďata cestovala spo-
lu). Neobratný čáp měl štěstí v neštěstí, pec byla 
právě v odstávce a zaměstnanci si jeho manévru ze 
dvora všimli. Zvířecí doktor ve městě pak mladého 
čápa prohlédl a ten mohl ráno pokračovat k jihu.
Jindy přivezli lidé od Drhlenského rybníka dospě-
lého čápa černého. Byli prý jediní, kdo se rozhodl 
při dovolenkovém pobytu čápovi pomoci, ostatní jej 
na lesní cestě překračovali. Specialistům se pak za 
tři týdny podařilo čápa vrátit do života, otrava siláží 
odezněla a on pak z těch samých Drhlen vykroužil 
nad les a i s kroužkem na noze odletěl. Černí čápi 
v tamním regionu hnízdí.
Příběh boleslavského čápa z roku 2000 zaměstná-
val média dlouhý čas. I v našem zpravodaji o něm 
bylo napsáno. Zajímavý byl hlavně tím, že místo 
v Africe přezimoval u Jizery pod boleslavským hra-
dem a lidé pro něj v obchodních domech kupovali 
ryby. Po mnoha peripetiích na jaře odletěl, zimu tedy 
přežil. Dnes je jisté, že byl průkopníkem pozměně-
ného chování čápů, někteří totiž dnes už neodlétají. 
Nutno však dodat, že on i ti dnešní, jsou ptáky z po-
lokrotkých chovů, tedy tak trochu pomatení.  Ten od 
Jizery byl okroužkován v ZOO ve Dvoře Králové, kde 
za zmrzačenými čápy létají hnízdit partneři z divoké 
populace a potravu si obstarávají po výbězích zvířat. 
Tací už ztrácí tahové scénáře z hlavy, předávané za 
normálních okolností z generace na generaci.
Psát by se o čápech dalo dlouho, spíše si popřej-
me, ať se záměr usadit čápy v obci povede a Kněž-
most se tak bude moci připsat k místům, která se 
jimi mohou chlubit.    

Pavel Kverek

vyjDěte si s náMi 
ZA ptAčíM ZpěveM
V roce 1983 se lidé v Anglii vydali prvně organizo-
vaně do přírody za jarním zpěvem ptáků a vznikla 
z toho tradice. Česká republika se připojila v roce 

střípek Z histoRie 
kostelA sv. FRAntiškA 
seRAFinského 
v kněžMostě
Vybrala jsem jeden z mnoha střípků této historie, který možná 
unikl vaší pozornosti na výstavě 29. září loňského roku.
Dějiny kněžmostské farnosti se ode všech ostatních v regionu 
dost liší. Při ostatních farách byl kostel vybudován ještě v době 
předhusitské nebo v 17. století, kdy si své postavení udržel, 
nebo se stal filiálním k jiné farnosti. Kněžmostský kostel byl 
však postaven až v 19. století a to za nezměrného úsilí a vytr-
valosti všech kněžmostských sousedů.
Přitom již ve středověku je Kněžmost uváděn jako městečko, 
je tedy dost těžké si vysvětlit, proč zde nebyl postaven kostel 
již dříve, v době předhusitské. Je dost dobře možné, že tady 
sehráli svou roli páni z Valečova, pod jejichž hradem je obec 
Boseň, a možná právě proto vznikla již ve 14. století fara právě 
tady, v Bosni. 
Můžeme si položit otázku, proč kostel nebyl postaven ani 
v době barokní. Snad za hlavní důvod můžeme označit obavu, 
snad i pochopitelnou, bosenského pana faráře o ztenčení jeho 
příjmů. Nakonec je to zcela patrné z farní kroniky kněžmostské-
ho kostela, ta dlouhá řada prosebných dopisů a žádostí, stálé 
překonávání různých protivenství a uštěpačných řečí širokého 
okolí. Přesto to obyvatele Kněžmosta neodradilo. 
Již dlouho usilovali o vybudování svého vlastního kostela a pro-
to 27. září 1810 podali patronátnímu úřadu a na litoměřické bis-
kupství žádost o jeho stavbu. Této žádosti bylo vyhověno, stav-
ba byla povolena, ale! Kde sehnat peníze? A to bylo to nejtěžší. 
Kněžmostští si podali žádost až do Vídně, jejich žádosti bylo 
vyhověno a obdrželi 150 zlatých.  Tento první dar byl však roku 
1811 skrze tak zvaný „financ patent“ zmírněn a dle nařízení do-
stali pouze 50 zlatých. Tento obnos byl od roku 1817 jako kapi-
tál uložen na úrok a kněžmostští dál hledali pomoc. 
Nakonec se obrátili na samotného Františka I., císaře rakous-
kého, který byl v září roku 1833 na zámku v Mnichově Hradišti. 
Žádost předali purkrabímu Karlu Chotkovi. A následovala ta 
předlouhá řada prosebných dopisů a žádostí, osobních návštěv 
u pana biskupa litoměřického, Augustina Bartoloměje Hilleho.
Podařilo se a stavba kostela byla započata roku 1838 podle 
návrhu hraběcího stavitele Václava Štolce a z počátku i pod 
jeho vedením, věž a vnitřek pak podle návrhu jeho nástupce 
Antonína Vendra.  Stavěno bylo za nesmírného úsilí všech 
občanů kněžmostských, ať již to byla jejich účast na vlastní 
výstavbě tohoto chrámu Páně, nebo i účast finanční. Snad 
každý dle svých možností přispěl nějakou tou zlatkou. Celý 
náklad na stavbu obnášel 19833 zlatých a 50 krejcarů.  Na 
dokončení a vybavení kostela se potom podílela dlouhá řada 
dobrodinců. 
Kostel byl vysvěcen, právě na počest návštěvy císaře rakous-
kého, Františka I. v Mnichově Hradišti, 3. září 1843. 

1992, anglický název počeštila do podoby „Vítání 
ptačího zpěvu“, přidržela se nápadu směřovat vy-
cházku do prvního květnového víkendu a začala 
poté počítat úspěšné ročníky. My jsme region Mla-
doboleslavska přihlásili v roce 2001 a od té doby 
výšlap pravidelně organizujeme. Jak někteří vzpo-
menou, začínali jsme tehdy právě na kněžmost-
ském náměstí a mířili ke Koprníku pod čapí hnízdo. 
Letos navštívíme stejná místa, jen v jiném sledu.

Vycházka za ptačím zpěvem má dnes už přízniv-
ce mnohde za hranicemi, i u nás míst konání stále 
přibývá. Z jedné věci jsme ale slevili. Začínáme až 
po rozednění, kdežto ortodoxní příznivci vycházejí 
ještě za tmy a postupně nastupující ptačí hlasy ko-
mentují. Je ve zpěvu řád a možná mnohé překvapí, 
že někteří začínají ještě před rozedněním. My ale 
začneme až v půl sedmé kvůli komfortu účastníků. 
Nevýhodu vyvážíme možností vidět odchyty pro 
kroužkování i techniku k tomu potřebnou.  Za tři-
náct let jsme navštívili mnohá prostředí - od rybní-
ků přes louky, lesy, městský park, jezero po těžbě 
písku s přilehlou řekou, mokřady, sady i rákosiny. 
Utvořila se skupina „skalních“ příznivců, ale přichá-
zí i zájemci noví a co je potěšitelné, berou s se-
bou děti. Tato dopolední vycházka je nenáročná, 
lze přijet i na kole nebo s kočárkem. Trasa vede 
po cestách. Zván je každý, psy však nechte doma. 
“Sraz je na cestě u čapího hnízda vedle sila u Ko-
prníku, v sobotu 3.května v 6.30 hodin”. Do místa 
se v závěru vrátíme.   

Přestože už budou mít někteří zpěváci v půl sedmé 
dne odzpíváno, představíme je stejně. A budeme-
-li mít štěstí, uvidíme na hnízdě čápy. Okolí Nové-
ho rybníka je cenným biotopem končící polabské 
krajiny. Pestrá druhová rozmanitost se ale netýká 
jen ptactva, stejně je tomu u obojživelníků - od žab 
přes ještěrky až po hady. Kvetou tam zajímavé kvě-
ty, poletují zajímaví motýli. Cestou upozorním též 
na bývalou skládku, dnes osázenou zelení.  Zmí-
ním také sousední rybníky, dotvářející frekventova-
ný biokoridor. Povíme si také o historii míst. A pro-
tože se tentokrát vracíme do naší krajiny, dovolím 
si připsat pár vět ještě navíc.

Vycházku organizuji s podporou syna. Za třináct 
let jsme nasbírali cenné zkušenosti s přírodou, 
počasím i lidmi. Mohu říct, že bych vycházku 
uspořádal klidně jen pro pár lidí, i když jich občas 
přijde opravdu hodně. Nejde nám o „masovost“ 
podniku, nikam si body nepíšeme, nikdo nás ne-
honoruje.   Zvykl jsem si, že účastníci jsou ukáz-
nění a ohleduplní v širokém slova smyslu. Pro 
mnohé jde dnes již více o společenskou záleži-
tost a v kalendáři si datum hlídají. Kdyby to ne-
byla pravda, neříkal bych to, ale za ta léta zdejší 
krajinu znám a na dotazy odpovím rád. Zvali jsme 
dříve média, pro tuto akci od toho ale už upouští-
me, člověk je tím svázaný.

Pavel Kverek
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Kostel byl vysvěcen. 
Patřil však pod farnost Boseň a boseňského pana faráře.  Až 
v roce 1848 byl Kněžmostu schválen vlastní kněz, který však 
i nadále spadal pod farnost boseňskou. Konečně v roce 1865, 
po 22 letech od vysvěcení a řadě prosebných dopisů kněž-
mostských sousedů, byla kněžmostská expozitura na samo-
statnou faru povýšena a jako první farář byl na faru uveden 
dosavadní správce expozitury, pan páter Václav Pavlišta.
Dnes Římsko-katolická farnost Kněžmost patří do farního 
obvodu Mnichovo Hradiště, stejně jako další farnosti v okolí. 
Všechny farnosti administruje R.D. Mgr. Pavel Mach, který sídlí 
v Mnichově Hradišti. Bohoslužby v kostele sv. Františka Sefa-
rinského probíhají vždy 2. neděli v měsíci a jejich přehled je 
vyvěšen na dveřích kostela.

Hana Bejrová

vážení přátelé 
A spoluobčAné!
 Každý z nás se někde narodil, každý má někde své kořeny, 
dříve nebo později po nich začne pátrat. Bohužel, spousta do-
kumentů v dnešní uspěchané době díky obecnému nezájmu 
společnosti o minulost mizí v nenávratnu. 
Tak nám na skládkách a ve spalovnách mizí písemné i obrazo-
vé svědectví dávné i méně dávné minulosti. Nejsou to jenom 
archivy, zničené povodněmi let nedávno minulých, jsou to třeba 
i alba fotografií po babičce nebo vyhozené zápisky pradědeč-
ka, týkající se dění v obci a jejím nejbližším okolí. Stejně tak 
mizí i zařízení různých dílen a dílniček místních řemeslníků.
Časy se mění, po polovině minulého století většina živností za-
nikla a tak, když nynější majitel najde ve sklepě nebo na půdě 
vybavení původní dílny, mnohdy ani neví, co našel a k čemu to 
sloužilo.
Další věcí, která v dnešní době televize a internetu mizí v nená-
vratnu, je lidová slovesnost -  říkadla, bajky, pověsti. Lidé mís-
to povídání o černé hodince sedí u obrazovky a paměť starých 
časů odchází s našimi předky nevypovězena dalším generacím.
Pamětníci vymírají a s nimi mizí nejenom toponomastika (po-
místní názvosloví – názvy míst v terénu), ale i ostatní, čemu se 
souhrnně říká paměť národa. Už spisovatel JUDr. Karel Čapek 
před druhou světovou válkou prohlásil, že „národ, který nezná 
svou minulost, nemá ani budoucnost“.
Tato situace byla důvodem, proč jsme založili Spolek rodáků 
a přátel Kněžmosta. Shromažďujeme staré fotografie Kněžmo-
sta a okolí, staré zápisy, týkající se dění v obci včetně činnosti 
spolkové, staré hospodářské a řemeslnické náčiní a všechny 
dosažitelné hmotné pozůstatky činnosti našich předků, včetně 
těch nejstarších. 
Snažíme se posbírat poslední střípky dokumentů, jak psaných, 
tak ústně předávaných – fotografie, písemnosti dokumentující 
život v obci i v rodinách (např. kupní nebo výměnkářské smlou-
vy, zápisy o průběhu počasí a postupu zemědělských prací, 
zápisky o živelných pohromách – povodních, vichřicích, požá-
rech, rozrůstání obce aj.).

Kroniky jsou bohužel zlomkovité, kresebná a poz-
ději fotografická dokumentace taktéž. Uvítáme pro-
to jakékoliv výše uvedené doklady naší minulosti, 
které nám můžete zapůjčit, nebo dokonce věnovat.
Posbírané materiály pak nabízíme formou výstav 
k nahlédnutí veřejnosti. V budoucnu chceme pořá-
dat i další akce, které by Vás seznamovaly s historií 
i současností Kněžmosta a přilehlých obcí, s okol-
ní krajinou a přírodou a podporovaly tak vytváření 
vztahu především mladé generace ke svému rodišti.
V roce 2016 uplyne 700 let od první písemné zmín-
ky o osadě Kněžmost a k této příležitosti chystá-
me výstavu o historii a současnosti obce. Bylo by 
smutné, kdybychom z její 700leté a starší historie 
neměli co nabídnout. 
Těšíme se na vás při shledání na připravovaných 
akcích.

za spolek Rodáků
jednatel Ing. Theodor Honický

kopRníkovi 
Z kopRníku
V měsíčníku Novinky z Kněžmostska jsem ohlásil, 
že Zpravodaj obce Kněžmost přinese pojednání 
o rodu Koprníků z Koprníku. Nejsem historikem 
a nemám informací víc, než přinesl v prvním čísle 
roku 2007 vlastivědný sborník Od Ještěda k Tros-
kám. Autorem zamyšlení nad slavným astronomem 
Koperníkem a jeho původem byl nedávno zesnu-
lý doktor přírodních věd Ivan Šolc, čestný občan 
města Turnova. 
Začnu citací toho nejpodstatnějšího, doplním pár 
dalších zajímavostí a skončím odpovědí na auto-
rem vyslovenou otázku v závěru textu.
Nejprve tedy výňatek: „„… je hodně pravděpodob-
né, že Koperníkův rod pochází z našeho kraje. Vý-
razně to například zaznělo v roce 1873, kdy svět 
slavil 400. výročí narození tohoto hvězdáře. Tehdy 
se ujal hlavní propagace velkého astronoma náš 
matematik a astronom profesor František Josef 
Studnička, jehož obšírné koperníkovské studie 
vyšly ve druhém ročníku „Časopisu pro pěstová-
ní mathematiky, fysiky a astronomie“. K tomu řada 
přednášek, popularizace, výklady koperníkovské 
nauky. Skoro současně vyšla v českém překladu 
(1878) knížka věhlasného francouzského astrono-
ma a filosofa Camila Flammariona „Pouť má ne-
beská“. Flammarionovy knížky byly snad všechny 
rychle přeloženy do češtiny, zvláště jeho knihy 
populární. V našem podhorském kraji se horlivě 
četly jak jeho spisy astronomické, tak i spiritistic-
ké. Studnička i Flammarion a také profesor Gustav 

o Mé stRánce     
nA FAcebooku
Nelekejte se, nejedná se o soukromý profil na facebooku, jak 
by se mohlo zdát, ale o stránku s názvem „Co byste v Kněž-
mostě změnili či zavedli“. Tuto stránku jsem založil s Petrem 
Koškem před téměř pěti lety z jednoho prostého důvodu, za-
jistit možnost komunikace pro lidi i mimo zastupitelstvo obce. 
Tehdy jsem se teprve chystal na funkci zastupitele a chodil na 
zastupitelstva obce jako host. Ne každý se přihlásí a řekne 
na zastupitelstvu to, co chce, ale na facebooku se může sa-
mostatně vyjádřit. Navíc spousta mladých lidí, kteří v obci žijí, 
na zastupitelstvo nechodí, ale facebook navštěvují. Po mém 
zvolení do rady obce jsem některé z návrhů i začal prosazovat 
a hledal jsem i možná řešení komunikací s dodavateli. Zdale-
ka ne všechna přání a nápady se realizovaly, jedním takovým 
je i zřízení bankomatu. To je věc k řešení na delší dobu, ale 
pracuji na ní. Jedním z těch realizovaných nápadů je nákup 
traktoru pro letní a zimní údržbu. Bohužel tato zima nám moc 
neukázala, jak nový traktor zvládá návaly sněhu a zimní údrž-
bu vůbec. 
Dnes má tato stránka přes sto členů. Každý týden se na ní 
objevují názory a pozvánky od lidí z Kněžmosta a okolí. Lidé 
si zde své příspěvky sami komentují a i já, jak jen to je možné, 
přidávám svůj názor, i když někdy trochu opožděně. Výhodou 
je snadná registrace k této stránce a schválení. Zúčastňují se 
i lidé mimo naší obec, což vnáší pohled i z venku. Jsem rád, že 
máme tolik přispěvovatelů a chci jim poděkovat. Bohužel ně-
které články (názory) jsou tak trochu zneužívány nezúčastně-
nými lidmi a vytrhávány z kontextu. To trochu kazí pověst. Byl 
jsem i požádán o zrušení této stránky. Musím však zdůraznit, 
že tato stránka je pouze má a nejedná se o stránku obce, i když 
právě tato obci chybí. Jak jsem se dozvěděl, to prý hodně lidí 
mate. Avšak myslím si, že je tato stránka více pozitivní, než 
negativní a má svůj přínos.
Jsem rád, že tato stránka existuje a nadále existovat bude. 
Budu rád, když se přidají i další členové, kteří přinesou i další 
názor. V dnešní době je komunikace velmi důležitá a já bych 
rád připomenul, že stránka s názory občanů směrem ke kon-
krétním činitelům obce neexistuje, a proto alespoň já tu svou 
funkční ponechám. Přeci jen si myslím, že více hlav více ví 
a i více vymyslí a více očí více vidí. Děkuji tímto všem, kteří 
jsou součástí této stránky a budu se těšit na nové členy i na 
vaše další příspěvky.

Jan Hofmann

setkání se žRAloky
V pátek 21.2.2014 proběhla v základní škole beseda s Dani-
elou Kotekovou. Jak bylo psáno v pozvánce, žraloci se jí stali 
osudem, koníčkem i profesí. Vyprávění bylo zajímavé. Byly to 
její vlastní zážitky a poznatky, o které se s námi snažila podělit. 
A že jich je požehnaně. Vždyť pozorováním a studováním žra-
loků, jejich životem a chováním, se zabývá již dlouhou dobu. 

Gruss (ve spise „Z říše hvězd“) s velkou přesvěd-
čivostí dokazují, že rodina Koperníkova pocházela 
z Čech, přesněji z osady Koprník poblíž Bakova 
nad Jizerou. Tam ve své tvrzi sídlila rodina vladyky 
z Koprníka. Ke tvrzi patřil i mlýn s rybníkem. Rodi-
na Koprníkova měla stálé styky s Krakovem a To-
runí. A tak došlo k tomu, že syn Mikuláše Koprníka 
(dědečka astronoma Mikuláše) se narodil v Krako-
vě roku 1420 a pro část své rodiny si zvolil za byd-
liště Toruň. Celá Koprníkova rodina se z Koprníku 
odstěhovala až koncem 15. Století do Krakova…““. 
Dále se autor odvolává na polské dokumenty, po-
tvrzující opravdu svého času přistěhovalce z Čech 
Mikuláše Koprníka, děda hvězdářova. Upozorňuje 
též na pomník Mikuláši Koperníkovi v Toruni a na-
bádá: „Nestálo by za to udělat v turnovské škole 
uměleckých řemesel v rámci výuky pěknou des-
tičku, která by se důstojně předala do Koprníku?“ 
Čas utekl jak voda v Kněžmostce a právě odchod 
doktora Šolce mne znovu vrátil k textu ve sborní-
ku, v jehož redakční radě jsem sedával a autora 
znal. Vrátil mne k výzvě, která zůstala nenaplněna. 
K tomu v čase, kdy každá obec pátrá kolem sebe 
po osobnostech, snaží se zaujmout, zviditelnit. 
Jedna stopa je pro nás vepsána drobným písmem 
dole v autorově poděkování: „Za zvlášť výraznou 
pomoc i fundované diskuse kolem osobnosti M. 
Koperníka a o jeho původu z českého rodu z malé 
tvrze na východním Mladoboleslavsku vřele děkuji 
fyzikovi a astronomovi Zdeňkovi Railovi, optiku ze 
skupiny ČSAV v Turnově“. 
A na otázku, vztahující se k oné „destičce“ mohu 
odpovědět: „Za to by to i dnes určitě stálo“.

literatura: 
Šolc I. 2007: Mikuláš Koperník (1473 – 1543) – 
O velkém astronomovi trošku jinak; 1: 26-29 

Pavel Kverek
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Je schopna vyprávět hodiny a hodiny. Říká, že ji musíme vy-
pnout, až nebudeme mít sílu ji poslouchat. Děkuji jejím jménem 
všem účastníkům besedy a hlavně dětem, které byly úžasné. 
Jen škoda, že ji malinko zradila technika, protože krátký film se 
dětem líbil asi nejvíc.

Dana Vendlová

AgRovAtion kněžMost k.s. 
poMáhá
 
Dne 3. února 2014 proběhla úspěšně oční operace pana Josefa 
Bayera z Kněžmosta, která byla organizována a hrazena z fon-
du společnosti AgroVation Kněžmost k.s. Plánovaná operace, 
o které jsme Vás informovali ve Zpravodaji, byla velmi úspěšná! 
Strabismus, tzv. šilhání, které měl pan Josef Bayer jako násle-
dek po autonehodě, se podařilo ve velké míře oční specialistce 
MUDr. Věře Flemrové na oční klinice LEXUM v Praze odstranit.  
Nyní bude vidění a komunikace s lidmi pro p. Bayera mnohem 
jednodušší.
Těší nás, že společnost AgroVation Kněžmost k.s.  mohla ně-
komu konkrétně pomoci a věříme, že přinesla dalšímu člověku 
víru v malé i velké zázraky.

Jana Klazarová
AgroVation Kněžmost k.s.

pRoDej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazní-
kům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann 
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, 
kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149,- až 185,- Kč / 
ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé sle-
pičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve středu 23. dubna 2014 v Kněžmostě na 
parkovišti u tenisových kurtů v 16:40 hodin.
Při prodeji slepiček bude uskutečněn i výkup králičích kožek - 
cena  20,- až 30,-  Kč / ks
Případné bližší informace poskytneme v Po – Pá od 9:00 – 16:00 
hodin na telefonu: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.     

výběR Ze 
sociálních 
poskytovAtelů 
služeb
3. Zš Mnichovo hradiště a speciálně pedago-
gické centrum
Naše služby jsou určeny pro:
děti s vadami řeči, s mentálním postižením, s vý-
ukovými potížemi ve škole, s poruchami učení
tel.: 326 771 131
webové stránky: www.3zsmh.cz

léčebna dlouhodobě nemocných v Mnichově 
hradišti - klaudiánova nemocnice
Naše služby jsou určeny pro:
osoby po těžkých úrazech, dlouhodobě v bezvědo-
mí, osoby dlouhodobě nemocné.
Kdy a kam za námi přijít:
MUDr. Jiří Janovský – primář
Turnovská 500, 295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 326 771 602
webové stránky:
www.klaudianovanemocnice.cz

psychiatrická ambulance pro dospělé, děti 
a dorost, MuDr. stegerová Martina s.r.o.
Naše služby jsou určeny pro: 
dospělé, děti a dorost
tel.: 326 323 137, 725 574 574
webové stránky: 
www.stegerova.cz/cs/sekce-psychiatrie/

Mateřská škola speciální pastelka
Naše služby jsou určeny pro:
děti s vadou sluchu, zraku, tělesnou vadou, vadou 
řeči, psychomotorickou retardací, mentální retarda-
cí, zdravotním oslabením a epileptickými záchvaty 
ve věku od 3 do 7 let.
tel.: 326 321 671, 602 613 634
webové stránky: www.ms-pastelka.cz

centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Naše služby jsou určeny pro:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
tel.: 326 321 131
webové stránky: www.centrum83.cz

centrum psychologicko-sociálního poraden-
ství středočeského kraje
Naše služby jsou určeny pro:
rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež 
ve věku od 3 let, osoby ohrožené výskytem domá-
cího násilí, pro seniory a jiné osoby
tel.: 326 322 915, 732 365 534
webové stránky: www.poradna-rakovnik.cz

vážení spoluobčané, obec kněžmost vám 
ještě jednou připomíná možnost zasílání sms 
zpráv přes sMs infokanál. je to jednoduchý 
a pohodlný způsob získávání důležitých infor-
mací o dění v naší obci. ve snaze zajistit do-
statečnou informovanost jsme provoz tohoto 
sMs infokanálu zahájili již v roce 2013. sMs 
jsou zasílány na registrovaná čísla vašich mo-
bilních telefonů v krátkých textových zprávách 
a jsou zcela zdarma.

Chcete dostávat včasné informace v krizových si-
tuací a o:
  plánovaných odstávkách vody, vzniklých havári-

ích a stavu jejich řešení?
  plánovaných přerušeních dodávek elektrické 

energie, popř. plynu?
  uzavírkách místních komunikací?
  termínech mimořádných svozů odpadu?
  termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
  konání kulturních a společenských akcí?
  mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.
 a další užitečné informace spojené se životem 

ve vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGIST-
RUJETE!
1.  online
 na webových stránkách obce 
 nebo se registrujte přímo zde: 
 www.infokanal.cz/cweb/reg/KNEZMOST

2.  osobně nA oÚ

3.  poMocí RegistRAční sMs

Bydlíte-li přímo v Kněžmostě, je tvar SMS násle-
dující:
RegistRujmezerajMenomezerapRijMeni-
mezerakneZMostmezeraulicemezeracislo-
popisne
Je-li Vaše bydliště v některé z osad, prosím, doplň-
te namísto slova OSADA její název:
RegistRujmezerajMenomezerapRijMeni-
mezeraosADAmezeracislopopisne
(pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné 
přidat mezeru a slovo eviD)

příklad:
REGISTRUJ JAN NOVAK KNEZMOST LOMENA 288
REGISTRUJ JAN NOVAK MALOBRATRICE 17

SMS odesílejte na číslo 326 784 141. Cena SMS je 
stanovena dle tarifu operátora.

Registrace na OÚ a www stránkách je zdarma, 
taktéž služba SMS Infokanálu.

Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ.

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, nepoužívejte diakritiku.

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
PmezeraTEXTZPRAVY
odešlete na číslo SMS Infokanálu: 326 784 141

příklad:
P nevyvezli mi popelnice Novak Knezmost
P nedostal jsem letaky Novak Drhleny

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, 
umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové po-
době. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 326 784 141 
nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.
cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v re-
gistračních SMS.

S veškerými dotazy ohledně služby SMS Infokanál, se prosím 
obracejte na úřad obce.

Další informace získáte rovněž na webových stránkách 

www.infokanal.cz a www.knezmost.cz.

Vážení občané, zavedením SMS Infokanálu se snažíme zkva-
litnit život v naší obci.

Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, nevá-
hejte a registrujte se.

Přejeme jen dobré zprávy.

za obec Kněžmost, místostarostka obce 
Jitka Bartošová
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kAlenDáRiuM Akcí
jubilea oslaví:
Duben 
90 Fílová Marta Suhrovice
85 Kabešová Jindra Kněžmost
75 Hofmanová Eva Kněžmost
70 Kysela Josef Žantov
70 Duková Miloslava Úhelnice
70 Moravcová Alena Malobratřice
65 Zimová Marie Kněžmost
65 Pospíšil Jaroslav Malobratřice
65 Ulrychová Ladislava Koprník
65 Jancáková Hana Drhleny

květen  
85 Šturcová Jiřina Násedlnice
80 Vojtíšková Hana Kněžmost
80 Lejsková Věra Kněžmost
65 Cidlinská Květuše Chlumín
65 Vávrová Božena Kněžmost
 
čeRven  
90 Pačes Zdeněk Kněžmost
80 Zajícová Marie Malobratřice
75 Folprecht Jaroslav Malobratřice
75 Kroupová Miloslava Solec
70 Ulrych Oldřich Koprník
65 Zíta Stanislav Úhelnice
65 Farník Zdeněk Kněžmost 

narodili se:
pRosinec  
1.12.2013 Jiráková Eliška Úhelnice
12.12.2013 Vrabec Jiří Úhelnice
16.12.2013 Halbich Oliver Suhrovice

leDen  
11.1.2014 Trojánek Karel Kněžmost

ÚnoR  
1.2.2014 Hatašová Justýna Kněžmost
14.2.2014 Fialová Liliana Žantov

Zemřeli:
ÚnoR  
14.2.2014 Shánělová Eliška Kněžmost
16.2.2014 Zima Vladimír Malobratřice

břeZen  
6.3.2014 Zejbrdlichová Jana Kněžmost

statistika roku 2013  
V roce 2013 se v naší obci narodilo 26 dětí a 15 občanů 
zemřelo. 53 občanů se přistěhovalo a odstěhovalo se 24 
občanů. V obci nám změnilo bydliště 13 občanů.

Hana Prokorátová

 13.4.2014  14:00 velikonoční jarmark
   na náměstí v Kněžmostě
 3.5.2014 6:30 cesta za ptačím zpěvem   
   sraz u čapího hnízda    
   vedle sila u Koprníku
 10.5.2014 14:00 6. solecká Motoriáda
   na návsi v Solci
 14.6.2014 14:00 6. Dětský den aneb „letem světem“
   na návsi v Solci
  20:00 Zábava se skupinou citrus
   (víkendrock)
 14.6.2014 celý den oslava 80 let založení fotbalu
   v Kněžmostě na hřišti
   koncert skupiny olympic revival
   od 21.00 hodin

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.


